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Förord 

Forskningsinriktningen inom historieämnet vid Linköpings universitet har en bred 
profil. Social-, lokal- och kulturhistoria står i centrum. Kollektivens vardag studeras på 
en rad områden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller 
inom såväl agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- 
och individnivå, samt över tid som omspänner senmedeltid till det tidiga 2000-talets 
historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande 
inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, 
värderingar och mentaliteter. Betydelsen av genusrelationer och rättshistoriska 
förhållanden liksom handikapphistoria omfattas av samma forskningsintresse. Den 
historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhistoriska 
fältet. Studier av arbete och hälsa, sjuklighet, dödlighet, hälsopolitik liksom 
medicinhistoria ligger långt framme. Bredden av denna forskningsprofil motsvaras av 
en mångfald metodologiska inslag. Forskningsprofilens bredd kommer också 
grundutbildningen på olika sätt till del. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna samlade profil och 
vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander förekommer. 

Detta nummer i skriftserien, nummer 21, innehåller två stycken uppsatser. Den ena 
uppsatsen är en C-uppsats skriven av Anna Hagberg och den andra en D-uppsats 
författad av Anna Friberg. Hagberg studerar svensk filantropi under senare delen av 
1800-talet. Det gör hon genom en fallstudie, där prinsessan Eugenies sociala 
verksamhet på Gottland står i centrum. Friberg Undersöker räckvidden i det 
hegemonibegrepp som Åsa Linderborg behandlar i avhandlingen Socialdemokraterna 
skriver historia. I uppsatsen behandlas tre skildringar av relationen mellan 
fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. 
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En kvinna i tiden 
 

En studie om prinsessan Eugénies filantropiska verksamhet på Gotland under 
senare delen av 1800-talet 

Av Anna Hagberg 

Inledning 
 

O konunga-dotter, så ädel och blid, 
Bland minnen, för hembygden kära, 
Vi fästa din bild, att för kommande tid 
Bevittna vår tack och din ära! 
Din ära är ljuf, ty med godhetens makt 
Du vann den, och derför` från trakt och till trakt 
Ditt namn med välsignelse ljuder. 
… All nöd, som du lindrat, all tröst, som du gaf 
Åt sjuklingens läger – du uppbär deraf 
En skatt, som ej tiden förtärer. 
… Må Fridhem dig lycklig än så länge få se 
I somrarnas ljuvliga fägring!1 
 

Texten ovan är hämtad från en sång, vilken framfördes den 12 november år 1880, då 
ett porträtt av prinsessan Eugénie skulle hängas upp i Visbys allmänna läroverks 
högtidssal.2 Mer än ett sekel har nu gått sedan prinsessan Eugénie dog år 1889. Trots 
att Eugénie var en kunglig person som lämnade fler avtryck än de flesta andra, så är 
dessa spår och minnen för den stora allmänheten inte särskilt väl bevarade. Denna 
bortglömdhet återspeglades bland annat i en utställning som handlade om prinsessan 
Eugénies liv på svenska institutet i Paris 1981. Visning kallades på franska för 
”Fragment de la vie d`un princesse disparue”, vilket ordagrant översatt betyder: 
Fragment ur en försvunnen prinsessas liv.3 Jag anser därmed att det är hög tid att 
belysa några av de insatser som prinsessan Eugénie gjort för Gotlands sjuka och svaga 
under 1800-talets senare hälft - vilket många gånger dessutom skedde i det tysta.  
   I den forskning som gjorts kring filantropi belyses ofta det faktum att det var kvinnor 
från det högre sociala skiktet i samhället, vilka verkade aktivt inom det sociala 
området. I jämförelse med de flesta kvinnors villkor under 1800-talet, som ofta var 
beroende av sina män som juridiska garanter,4 hade prinsessan en unik situation. 
Eugénie förblev mån om sitt oberoende som ogift och var en av de första kvinnorna 
som begärde att få förklara sig myndig i Sverige.5 Prinsessan förstod troligtvis de 
fördelar hon hade som kunglig och kunde därmed företa sig projekt, men även 
engagera och mobilisera andra människor att agera för den sociala frågan. 

                                                 
1 Barry Press. Prinsessan Eugénie och Fridhem. (Nyköping 1975) Sid.126 
2 Press, sid. 126 
3 Göran Alm. Prinsessan Eugénie: Bilder från en glömd värld. (Kristianstad 1987) Sid. 11 
4 Staffan Förhammar. Med känsla eller förnuft?: Svensk debatt om filantropi 1870-1914. (Stockholm 2000) Sid. 
42 f. 
5 Press, sid. 12 
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   Till skillnad mot många andra grundare till olika organisationer och föreningar, 
spelade hon dessutom en ovanligt aktiv roll, i de föreningar hon tog initiativ till. 
Eugénie var med andra ord inte bara en kvinna av sin tid utan även före sin tid, då hon 
genom filantropin bildade och initierade många stiftelser och institutioner, vilka 
dessutom präglades av jämställdhet och dåtidens emancipationssträvanden. Alla var de 
redskap för att hjälpa människor i nöd.6  
   Denna uppsats har som uppgift att fokusera på några avsnitt av prinsessans 
filantropiska verksamhet - en viktig del för Gotlands socialhistoriska utveckling och 
nutida arv.   

Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte med denna studie är som jag ovan berört, att undersöka prinsessan Eugénies 
filantropiska verksamhet på Gotland under 1800-talets senare hälft. Av alla de 
verksamheter och föreningar hon startade kommer jag att fokusera på Visby 
Skyddsförening, vilken Eugénie lät grunda år 1863 samt Gotlands Sjukhem som 
uppfördes år 1867. Min förhoppning med dessa två inrättningar är att kunna kasta ljus 
över den allmänna debatt om filantropi som fördes i Sverige under denna period. Jag 
vill även undersöka om de frågor som belystes i debatten var essentiella för prinsessan 
Eugénies mål och motiv som filantrop på Gotland. För att uppnå detta syfte har jag 
ställt mig följande frågeställningar, vilka presenteras nedan: 
 

• Vilken social inriktning hade Visby Skyddsförening samt Gotlands Sjukhem – 
alltså vilka människor var det som fick hjälp utav dessa verksamheter? 

 
• Utreddes hjälpbehovet innan hjälpen gavs och hur gavs hjälpen i de två 

verksamheterna i sådana fall? 
 

• Vad skulle hjälpen leda till – vilken målsättning hade prinsessan Eugénie med 
de två verksamheterna? 

 
• Hur finansierades hjälpen för Skyddsföreningen respektive Sjukhemmet? 

 
• Vad hände efter prinsessans död, alltså vad finns kvar av dessa två 

verksamheter idag? 
 

Metod- och teoridiskussion 
I denna studie har jag valt att tillämpa en kritisk hermeneutisk metod. Det innebär att 
jag kommer att läsa och tolka det skriftliga material som ligger till grund för 
uppsatsens frågeställningar. Jag anser att detta är en bra metod då mycket av arbetet 
med denna uppsats har baserats på omfattande läsning och tolkning av skriftligt 
material i olika former.  
   Det kritiska i denna undersökning ligger i att jag, med det material och de aktörer jag 
behandlar, inte behöver beakta de ursprungliga avsikterna som sådana, utan kommer 

                                                 
6 Press, sid. 69 
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att fokusera på själva verket. Verket i denna uppsats, tar form genom de verksamheter 
Eugénie grundade. Föreningarna i sig kan tolkas som resultat av den tid samt de behov 
som fanns då. Det är alltså handlingen i sig och resultatet av denna, i mitt fall genom 
Skyddsföreningen och Sjukhemmet, budskapet finns som ska tolkas. Budskapet kan i 
sin tur även avslöja för mottagaren, aktörens idéer, kulturella bakgrund och materialets 
syfte.  
   Vidare kan ett skeende, enligt filosofen Paul Ricoer, uppfattas som en text som är 
berättande, vars innehåll ska tolkas och förstås. Utifrån Ricoers perspektiv kan en 
förenings stadgar exempelvis, som en gång stiftades i avsikt att tolkas på ett visst sätt, 
tolkas olika beroende på person eller situation. Detta innebär i enlighet med 
resonemanget att stadgarna, kan komma att ”leva sitt eget liv” och därigenom leda till 
både önskade och oönskade resultat ur aktörens synpunkt, beroende av vem som tolkar 
dessa. Det innebär att både upphovsmannen och iakttagaren på något sätt är delaktiga i 
vad Ricoer kallar för en kommunicerande process.7 Det blir då viktigt att betrakta det 
enskilda ur ett helhetsperspektiv där olika tolkningar och delar av en process bör 
uppfattas utifrån ett större sammanhang. I och med detta resonemang, så kan det alltså 
hända att det jag tolkar utifrån det skrivna materialet – inte är samma önskvärda 
tolkning upphovspersonen till materialet skulle förvänta sig kommunicerades fram till 
sin eftervärld.  
   Då denna uppsats likväl koncentreras till stor del på en persons verksamhet, 
prinsessan Eugénies, så innebär det även att aktören är intressant för att förstå hur 
budskapet, i detta fall verksamheterna, kom till och varför. Detta innebär att ett visst 
aktörsperspektiv bör finnas med. Aktörsperspektivet och aktören bör enligt historikern 
Göran B Nilsson inte negligeras, vilket det dock sällan görs enligt honom, utan hellre 
utvecklas än mer då dessa oftast presenteras i stympat skick. En historiker gör då klokt 
i att ta sina aktörer på allvar och särskilt den framtidsbedömning dessa stod för, trots 
att historikern ofta vet bättre än dem, menar Nilsson. Det är med andra ord lätt för den 
efterkloka historikern att förklara varför det som skedde också måste ske, med facit i 
hand. Men då begränsas aktörens påverkan på historien också in, då de inskränkande 
bestämmelser aktören levde under, helt kommer i förgrunden. Det bästa en historiker 
kan göra, är med andra ord enligt Nilsson, att skriva historia framlänges, ur ett 
helhetsperspektiv. Detta fördjupar förståelsen av svunna tiders människor,8 vilket även 
kommer att vara min ambition i denna undersökning.  
   Aktörsperspektivet i samband med framlängesperspektivet samt helhetsperspektivet 
innebär i mitt fall, att jag tolkar det Eugénie ville åstadkomma med sin 
hjälpverksamhet, utifrån den samtid hon levde i och de möjligheter hon hade som den 
människan hon var – trots att just hennes situation var exceptionell. Detta är av högt 
värde då denna aktörs iakttagelser är mer nära det förflutna än vad jag kan komma, 
tidsmässigt. I fråga om det kulturella, är det viktigt att aktören förstås, i enlighet med 
teorin om framlängeshistoria, utifrån sin samtids möjligheter och villkor och inte 
utifrån nutida värderingar. Materialet jag behandlar bör då uppfattas som tidsbundet, 
men också som socialt bundet, då det ger uttryck för dåtidens kunskap, normer och 
värderingar både på makro- och mikronivå. 9  

                                                 
7 Förhammar, sid. 19 f. 
8 Göran B Nilsson. ”Historia som humaniora” Historisk tidskrift 1998:1 
9  Förhammar, sid. 20 
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   Vad som kan vara bra att ha i åtanke är således att de ovan nämnda företeelserna är 
unika för varje tidsperiod. Dessa är på så sätt inte jämförbara med dagens möjligheter 
för den enskilda individen, utan bör hellre betraktas som upprinnelsen till dessa. 
Eugénie hade exempelvis en ”exklusiv” position i dåtidens samhälle som prinsessa, 
vilket innebär att det hon företog sig, alltså inte var representativt för vad en ”vanlig” 
individ kunde åstadkomma under denna tidsperiod. Då hon samtidig levde så pass 
”nära” verkligheten och som ovan nämnts, spelade en ovanligt aktiv roll i de 
föreningar hon startade, kan de föreningar hon grundade, avslöja något om de behov 
och uppgifter som fanns i samhället under den tid hon verkade som filantrop.  

Avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att kartlägga vissa delar av prinsessan Eugénies verksamhet 
på Gotland. Detta är således en studie av begränsad karaktär som ämnar ta upp något 
som det skrivits om i hög grad i viss mening, nämligen välgörenhet och filantropi, men 
inte i någon större omfattning i bemärkelsen vad Eugénie åstadkommit för detta 
ändamål. Än mindre har det skrivits om den sociala frågan i samband med det privata 
på Gotland under 1800-talet.  
   Avgränsningar i rum är alltså geografiskt hållna till Gotland och i sak samt i person 
till prinsessan Eugénies filantropiska verksamhet under andra hälften av 1800-talet. 
Detta innebär att jag inte gör anspråk på att kartlägga en komplett bild av hur 
förhållandena var inom den filantropiska verksamheten i allmänhet, på Gotland under 
denna tidsperiod. 
   De tidsmässiga avgränsningar jag gjort i denna undersökning utgår från de två 
verksamheterna jag valt att studera vilka avgränsats till Visby Skyddsförening samt till 
Gotlands Sjukhem. Dessa verksamheters grundande, som i båda fallen initierades av 
Eugénie, kommer att utgöra startpunkten, vilket i Visby Skyddsförening innebär år 
1863 och i Gotlands Sjukhems fall år 1869. Prinsessans bortgång år 1889 ser jag som 
en huvudsaklig avgränsning framåt i tiden, trots att även senare skeenden ur 
verksamheternas historia tas upp då jag anser dessa vara av relevans. Då likaledes en 
av frågställningarna tar upp vad som hände med Skyddsföreningen och Sjukhemmet 
efter prinsessans bortgång kommer en kort framtidsblick med som ”extramaterial”. 
Den undersökta perioden kan då ses som en aning ”svävande” då avgränsningen 
egentligen inte är beroende av årtal och tid, utan av frågeställningarna i sig och vilket 
material, såväl som vilka händelser jag anser belyser dessa bäst. Årtalen i sig kan 
hellre ses som en anvisning om när utvecklingen kom igång för dessa verksamheter, 
vilket i sig kan vara en antydan om de större samhällsförhållanden som rådde. Den 
historiska kontexten kommer jag ytterligare att behandla i bakgrunden samt i 
forskningsläget. Då Skyddsföreningen och Sjukhemmet i viss mån även hade att göra 
med varandra på olika plan, anser jag att dessa två verksamheter utgör en rimlig 
avgränsning för min undersökning. 
 

Källmaterial 
Det material jag använt mig av i undersökningen har varit omfattande. Jag har hittat 
Skyddsföreningens material på Visby Landsarkiv (ViLA) och Sjukhemmets material i 
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Sjukhemmets eget arkiv. Det sistnämnda har överlämnats, nästintill i sin helhet till 
Landsarkivet, men inte förtecknats ännu.  
   Av allt material som finns tillgängligt har jag inte behövt analyserat allt, utan 
mestadels har jag använt mig av föreningsmaterial i form av protokoll, 
revisionsberättelser och stadgar, vilket jag anser har varit tillräckligt för att besvara 
mina frågeställningar. Även jubileumsskrifter har varit till stor användbarhet, särskilt i 
undersökningen om Sjukhemmet, då dessa nästintill uteslutande varit de materialen jag 
använt mig av för studien av denna verksamhet. Jubileumsskrifterna är likaså ett 
modernt och samtida material, vilka gavs ut i tryckt form så sent som 1989, 1999 och 
2004. Versionen för år 1989 års skrift var exempelvis resultatet av ett 
studiecirkelarbete som personalen på Gotlands Sjukhem bedrivit inom ABF:s regi, 
vilka baserats på dokumenterat material i form av protokoll, artiklar och olika 
skriftliga handlingar. Då jubileumsskrifterna är fullspäckade med inslag såsom ”plock 
från protokollen”, stadgar, redovisningar av ekonomi, ordningsregler från när 
Sjukhemmet grundades och framåt, bedömde jag dessa fullt användbara även i min 
undersökning. I denna del har jag för övrigt använt mig av främst gotländsk, men även 
annan litteratur som skrivits om Eugénie, Skyddsföreningen samt Sjukhemmet. Dessa 
har fungerat väl för att få en sammanfattande bild av verksamheternas början och 
utveckling och har i vissa fall även haft en kompletterande funktion i studien. 
   Vad som bör kommas ihåg när föreningsmaterial studeras är att det ibland kan ha en 
tendensiös sida, till förmån för den egna verksamheten. Oftast är sådant material 
utformat dels för att väcka intresse samt för att skapa förståelse för verksamheten, dels 
för att locka potentiella givare att bidra med donationer och understöd.10 I fråga om 
både Skyddsföreningen och Sjukhemmets material har även detta mönster förekommit 
i exempelvis annonser, i samband med att vissa evenemang anordnats av 
verksamheterna för att locka det allmänna och privata att ge. Materialet har alltså inte 
undanhållit organisationens intresse och de intentioner dessa har inom hjälpområdet, 
vilket gjort materialet fullt lämpat för denna uppsats syfte. 
   I bakgrundsmaterialet har jag använt mig av litteratur, vilket främst utgörs av 
avhandlingar och memoarer. Dessa har jag ansett fungerat väl för att placera min 
undersökning i ett större sammanhang, såväl historiskt, nationellt samt lokalt. Även 
tidigare forskning kommer att behandla avhandlingar och aktuell forskning om ämnet 
filantropi genom en tematisering jag skapat. Denna tematisering har till syfte att skapa 
en förståelseram för hur filantropin vuxit fram och hur debatten tagit form. Den 
forskning jag valt ut går således ut på att ge en orientering och en presentation av 
ämnet, vilket innebär att urvalet dock inte på något vis är allomfattande.  
 

Begreppen filantropi och välgörenhet 
En närmre presentation av begreppen filantropi och välgörenhet kan vara på sin plats 
då de inte är helt självklara i sin mening i vad som skiljer dem åt, varken i nutid eller 
under 1800-talets senare hälft.  
   Idémässigt sträcker sig filantropin som företeelse ända tillbaka till antikens Grekland 
medan välgörenhet är en nytestamentlig tradition. Välgörenheten har varit en mer 
osystematisk form av hjälp till människor i nöd. Men under 1800-talet bildade de 
                                                 
10 Förhammar, sid. 21 f. 
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borgerliga så kallade associationer för att hjälpa de nödställda, vilket kom att gå under 
benämningen filantropi. I och med det skedde en förskjutning till en mer medveten och 
metodisk form av filantropi som fokuserade på hjälp till självhjälp. Denna tanke om 
självhjälp ingick i den liberala lösningen på fattigdomen, men hade alltså sina rötter i 
den tidigt organiserade välgörenheten.11  
   Under decennierna före sekelskiftet 1900 var båda dessa uttryck, filantropi och 
välgörenhet, de betäckningar som användes synonymt för att uttrycka den sociala 
verksamheten. Alternativt kunde uttrycket frivillig fattigvård, även förekomma. Vissa 
forskare har dock argumenterat för att begreppen filantropi och välgörenhet ska hållas 
isär. Dessa menar att det sistnämnda mer syftar på tillfälliga verksamheter, exempelvis 
baler eller fester där insamlingen går till ett konkret ändamål, till skillnad mot den 
filantropiska verksamheten som är mer organiserad och långsiktig i sitt arbete för att 
bekämpa de sociala problemen. Olikheterna dem emellan kan då ses i termer av 
kortsiktighet och spontanitet samt långsiktighet och allmänmäsklighet. Välgörenhet 
blir då mer av en punktinsats av personlig karaktär medan filantropin med dess 
humanitära inriktning försöker skapa en mer långvarig förbättring i människors liv. 
   I denna undersökning har jag valt att använda uttrycket filantropi då jag anser att det 
passar bäst i sammanhanget, samt är det begrepp som är mer ofta förekommande i 
samband med de texterna som beskriver Eugénies liv och verksamhet. Detta ord är 
även det som beskriver de socialpolitiska initiativ och reformer med humanistiska eller 
kristna förtecken, vilket präglades utav en ekonomiskt välbärgad överklass. Även det 
gör att jag kan se ett argument till varför begreppet filantropi bör användas före 
välgörenhet i denna undersökning. Likaså har filantropi kommit att bli det begrepp 
som nu används inom de anglosaxiska språken i samband med studier som berör de 
frivilliga och sociala insatserna. Avslutningsvis bör även nämnas att begreppet 
filantropi står för människokärlek, enligt Svenska Akademins Ordlista över svenska 
språket, elfte upplagan.12 
 

Tidigare forskning kring filantropi 
För att försöka skapa en överblick samt belysa forskningens spännvidd inom 
filantropin, har jag valt att bryta ned forskningsdebatten i fem olika teman:  
 
1. Organiserad och vetenskaplig filantropi  
2. Fostran och social kontroll  
3. Samarbete mellan det allmänna och det enskilda  
4. Kvinnans emancipation  
5. Nya krav och roller genereras.  
 
   De första två punkterna syftar främst till motiven för filantropin, medan de tre 
resterande punkterna avser filantropins konsekvenser. Dessa teman har jag haft för 
avsikt att placera i en logisk följd. Då vissa av författarnas forskning likväl kan passa 
in på en eller flera av dessa inledningsgrunder, så bör denna tematiska indelning hellre 

                                                 
11 Birgitta Plymoth. Fostrande försörjning: Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 1872-
1914. (Stockholm 2002) Sid. 28 f. 
12 Förhammar, sid. 23 ff. 
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betraktas såsom allmänna utgångspunkter för forskningsläget. Till en början 
presenteras dock en inledning som syftar till att beskriva hur forskningen växt fram i 
Sverige såväl som på det internationella planet. 
 

Inledning 
Om ämnet filantropi och välgörenhet har det än så länge blygsamt forskats kring i 
Sverige och Norden. Det intresse som nu finns byggdes upp någon gång under mitten 
av 1980-talet och handlade då mest om forskning kring associationer där bland annat 
Torkel Janssons bok Adertonhundratalets associationer var ett viktigt bidrag. Jansson 
menade att dessa frivilliga sammanslutningar hade en stor betydelse runt 1800-talets 
mitt och kom att initiera det socialpolitiska områdets framväxt. Ett stort intresse har 
även börjat växa för filantropi i och med den moderna välfärdsstatens påfrestningar 
under de senaste åren. Detta har således skapat ett intresse för hur det såg ut innan 
välfärdsstaten kom till då alternativ som det privata och kooperativa inslagen i 
samhället var mer framträdande. De studier som gjorts angående nordisk filantropi har 
främst behandlat trender som organisationernas uppkomst och samhällsrelevans, vilket 
inriktats mot olika kollektiva och individuella aktörers hjälpideologier och 
handlingssätt. Dessa aktörer och organisationer har oftast kompletterats med 
genusaspekter som syftat till att redogöra för den emancipatorisk förbindelsen i dessa 
sammanhang. Undersökningar inom detta område har exempelvis studerat hur 
sammansättningen sett ut i de styrelser eller organisationer som utfört det filantropiska 
arbetet.13  
   Det är således inom kvinnoforskningen som detta område främst har tagits upp. 
Forskningen har då inriktats mot utgångspunkten att välgörenhet och filantropi har 
varit ett kvinnligt verksamhetsområde. Inspiration till detta går att finna i den 
anglosaxiska kvinnoforskningen där den engelske Frank K Prochaska varit 
betydelsefull med boken Women and Philantropy in the ninteenthcentury England, för 
orienteringen kring den kvinnliga filantropin i England under 1800-talet. Men trots 
denna orientering mot de kvinnliga aktörerna så har perspektivet förskjutits till att 
behandla även den komplexa relationen mellan 1800-talets välgörenhet och 1900-
talets socialpolitik. Denna inriktning har fört med sig en betoning på de institutionella 
förhållandena samt relationen mellan det frivilliga och det offentliga, alltså 
utvecklingen mot ett samhälleligt ansvarsområde för det sociala området.14  
   Vad som däremot inte uppmärksammats än så länge inom forskningen av filantropi 
är mottagarnas respons på den hjälp de fick. Ett undantag här representeras av Gena 
Weiners bok De räddade barnen, där hon låter ett antal barn som blev omhändertagna 
komma till uttryck genom brev som de skickade till Barnavårdsbyrån i Solna.15 Hur de 
människor som blev föremål för de filantropiska verksamheterna reagerade kan med 
andra ord vara intressant för framtida forskare att undersöka närmare. 
 

                                                 
13 Förhammar, sid. 28 f. 
14 Jordansson, sid. 21 f. 
15 Förhammar, sid. 29 
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Forskningsläge 
En författare som behandlar fler av de inledningsgrunder som presenteras ovan är 
historikerns Staffan Förhammar. Förhammar har i boken Med känsla eller förnuft?: 
Svensk debatt om filantropi 1870-1914 analyserat den svenska filantropiska debatten 
kring sekelskiftet 1900. Han tar bland annat upp tema ett, den organiserade och 
vetenskapliga filantropin, men även tema tre. Förhammar menar att denna tid var en 
period som i hög grad präglades av samarbete mellan det allmänna och det enskilda 
angående det sociala ansvaret i samhället. Författaren anser att det utvecklades en 
tendens mot att det allmänna tog över allt mer, på grund av att socialliberalerna, vilka i 
grunden förespråkade frivillighet, ändå krävde ett aktivt deltagande från det offentliga 
när det gällde akuta sociala problem. Anledningen menar författaren, kan vara att 
socialliberalerna ansåg att det offentliga i högre grad kunde åstadkomma stabilitet och 
planmässighet med större garanti, än de privata aktörerna. Likväl hävdar Förhammar 
att den vetenskapliga filantropin var ytterst avgränsad i tid och bör ses som en brygga 
mellan två samhällsformer; det vill säga från det agrara till det industriella samhället. 
Vad som ytterligare är intressant är det påpekande Förhammar gör, då han menar att vi 
idag lever i en slags brytningstid då de frivilliga lösningarna återigen är på frammarsch 
inom samhället. 
   Förhammar menar att olika filantropiska organisationer engagerade sig för 
mångahanda grupper i samhället som var i behov av hjälp. Dessa kategoriserades efter 
exempelvis sjukdom, medicinska problem, ålderdom, funktionshinder såsom blindhet, 
i behov av vård, sinnesslöa eller fattiga. Dessa var de vetenskapliga prognoserna som 
användes för de hjälpbehövande. Det fanns även ”rätta hjälpbehövande” som utgjordes 
av dem som var rehabiliteringsbara, alltså visade vilja till förbättring och ökat 
ansvartagande för sina närstående. Författaren är med andra ord inne på punkt fem - 
om hur nya krav tillkom beträffande de hjälpbehövande samt punkt två - om hur 
fostran och social kontroll blev mer relevant för den vetenskapliga filantropin. Denna 
tid präglades följaktligen av nyckelord som vetenskaplighet, differentiering och 
specialisering, menar författaren. Den filantropiska debatten innebar med andra ord ett 
övervägande mellan känslan och förnuftet. Den kravlösa hjälpen skulle ges när nöden 
var akut, parallellt med den förebyggande hjälpen som var mer resultatinriktad, så att 
förändringar hos den fattige blev mer bestående.  
   Förhammar tar även upp en av prinsessan Eugénies initierade filantropiska 
verksamheter, Eugeniahemmet i Stockholm, vilket gör att hans studie är i hög grad 
relevant ur ett jämförande perspektiv för min undersökning. Han menar att 
Eugeniahemmet som organisation la särskild vikt vid kommersiell kompetens. Vad 
som också tas upp som framträdande för just den här organisationen är att den till 
antalet i styrelsen främst dominerades av kvinnor. Organisationen innehöll även till 
stort antal personer med hovanknytning, till skillnad mot andra filantropiska 
verksamheter under denna tidsperiod.16 
   Fostran till självförsörjning var ännu en av socialliberalernas styrande inslag i 
fattigvårdspolitiken i början av 1900-talet. Detta tar Mikael Sjögren (1997) upp i sin 
avhandling Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattigvårdspolitik 1903-1918. Han 
behandlar således tema två, men även tema fem i hög grad. Sjögren fokuserar närmare 

                                                 
16 Förhammar, sid. 198 ff. 
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bestämt på att reformatorerna hade en dubbelsidig bild av de fattiga, där en indelning 
av värdiga och ovärdiga, avslöjar hur de liberala såg på de hjälpbehövande. De värdiga 
var människor som uppfyllde dygder som att vara pålitlig, arbetsam, anständig och 
nykter. De som ansågs ovärdiga benämndes med kriterier som slarvig, drickande, lat 
och girig. Dessa mått kom att bli styrande för utformningen av fattigvården som 
slutligen resulterade i den nya fattigvårdslagen 1918.17  
   Typiskt för hur fostrandet skulle ske var att det moderna sociala arbetet skulle ge 
hjälp till självhjälp. Det kunde exempelvis innebära hjälp genom socialförsäkringar 
och kooperationers samverkan, men det var även av vikt att andra, än enbart de fattiga, 
i samhället fick en slags fostran och upplysning. Sjögren kan då i viss mån även tolkas 
utifrån tema tre. Han menar att ett visst samarbete mellan det enskilda och det 
allmänna skedde för att fostra medborgarna och skapa kontroll genom självhjälps-
tanken. Upplysningen gällde såväl den stora allmänheten, då det var viktigt att likaså 
denna grupp kände medkänsla för de mindre gynnade i samhället. Detta innebar 
således att förståelse mellan de olika klassera eftersträvades. Sjögren hävdar att denna 
uppfostran var en slags ”social ingenjörskonst” för att säkra den liberala 
samhällsvisionen, vilket gick ut på att alla människor skulle ha möjlighet att försörja 
sig själva.18  
   En annan studie som är intressant i detta sammanhang är Anne-Lise Seips; 
Sosialhjelpstaten blir til: Norsk sosialpolitikk 1740-1920. Författaren behandlar 
samarbetet mellan det privata och det offentliga i hög grad, vilket emellertid gör att 
hon bäst kan representera punkt tre av de ovan nämnda tematiska indelningarna. Hon 
menar att tiden från 1870 till 1920 fungerade som en viktig utgångspunkt för 
socialpolitikens utveckling och historia. Efter 1870 fick fler grupper betydelse för hur 
socialpolitiken skulle komma att utformas, utöver det offentliga. Dessa, menar Seip 
var alla avhängiga av varandra. Drivkrafterna för denna periods utveckling av 
socialpolitiken, låg med andra ord många gånger utanför socialpolitiken i sig. Genom 
exempelvis filantropin menar Seip, möttes det privata och det offentliga, via gamla 
filantropiska traditioner och nya organisationsmönster. Detta möte skapade konflikter, 
men likaså samarbete och i denna sammankomst växte det så kallade samhällsansvaret 
fram. Seip understryker exempelvis den norska utvecklingen av ”municipal-
socialismen” som började ta fart runt sekelskiftet 1900. Kommunens alltmer växande 
roll framhävs bland annat för socialpolitiken. Att detta utryck användes, menar Seip, 
var en signal om att kravet på kommunens aktiva roll inom en rad frågor hade ökat. 
Detta innebär att även tema fem, om nya kravs uppkomst, är applicerbart på Seips 
studie. Ett stort antal kommuner, byggde exempelvis ut institutioner inom vården för 
äldre och tuberkulossjuka. En viktig faktor, anser Seip, kan ha varit de ekonomiska 
stöd staten stod för men även det många privata initiativen och samarbetena. De 
filantropiska föreningarna spelade en stor roll för utvecklandet av dessa institutioner. 
Seip har som åsikt att den moderna kommunala socialpolitiken grundlades mellan åren 
1890-1920 och att det som växte fram var ett slags ”blandsystem”. 19 Detta 
blandsystem möjliggjorde det privata insatserna, genom att ekonomiskt stöd gavs från 

                                                 
17 Mikael Sjögren. Fattigvård och folkuppfostran: Liberal fattigvårdspolitik 1903-1918. (Stockholm 1997) Sid. 
116 
18 Sjögren, sid. 159 f. 
19 Anne-Lise Seip. Sosialhjepstaten blir til: Norsk sosialpolitikk 1740-1920. (Oslo 1984) Sid. 165 ff. 
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det offentliga. I gengäld begärde det offentliga en viss kontroll över det privata. 
Systemet, menar Seip avslutningsvis, var karaktäristiskt för denna tidsperiod och stod 
för socialhjälpsstatens grundläggande ideologi: hjälp till självhjälp och ett begränsat 
offentligt ansvar.20 
   I antologin På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer och arenor i Norden 
1800-1930 har Marja Taussi Sjöberg och Tinne Vammen samlat ett antal artiklar. 
Dessa handlar om filantropi och välfärdens framväxt i Sverige under 1800-talet. Denna 
antologi innefattar en rad kvinnohistoriska undersökningar där bland andra Ingrid 
Åberg ingår. Varför just denna författare är intressant är till följd av att även hon 
behandlar fler av de olika inledningsgrunderna. Hon tar upp den organiserade och 
vetenskapliga filantropin, samarbetet mellan det enskilda och det allmänna och i 
synnerhet den kvinnliga emancipationen, alltså tema ett, tre och fyra. Åberg skriver i 
artikeln Filantropin i aktion om den omvandling samhället gick igenom under 1800-
talet.  
   Den gamla traditionella formen för gemenskap, menar Åberg, utgjordes främst av 
husbondens ansvar för sitt husfolks materiella, sedliga och andliga leverne. Detta 
ersattes av ett tillstånd där individen skulle ta ansvar för sig själv, men inte 
nödvändigtvis för andra. Åberg diskuterar vidare och hävdar att utmärkande för 
filantropin under 1800-talet var att den var ett ”barn av sin tid”, i den bemärkelsen att 
den skedde i föreningsform. Filantropin ingick således i samhällets ”frisfär”, eller i det 
civila samhället. Detta blev en följd av att den liberala staten alltmer begränsade sitt 
verksamhetsområde och lämnade mer plats för de frivilliga associationerna och 
kommunerna att verka inom fler arenor.21 Åberg menar även att i fokus för filantropins 
utveckling och praktiska arbete under 1800-talet stod medelklassens kvinnor. Det var 
ofta ”deras” män som dominerade det tidiga associationsväsendet och fastställde vad 
som utgjorde samhällets konflikter och lösningsmodeller. För övrigt tar författaren upp 
kyrkans roll, och som hon kallar det - strategi, i tider av sekularisering och kyrkokritik, 
vilket gick ut på att stödja fruntimmersföreningarna och på så sätt behålla inflytande 
över fattigvården.22  
   Slutligen diskuterar Åberg kvinnoorganisations emancipationshistoria, tema fyra, 
med 1870-1880-talen som en början. Hon menar att denna företeelse kan analyseras 
utifrån två perspektiv, vilka är relevanta även för denna studie. I det ena synsättet 
analyseras föreningsbildandet som uttryck för manlig härskarteknik, där kvinnorna föll 
offer för fattigvårdsstyrelsens och andras manipulerande, för att skaffa arbetskraft till 
ett samhälleligt krisområde. Det andra perspektivet speglar kvinnorna som aktiva 
aktörer, medvetna och rationella. Kvinnorna kämpade för definierade mål, där 
föreningarna blir kvinnornas egna verk, vilka de använde för att utforma fattigvården 
med filantropiska idéer. Åberg menar slutligen att den organiserade 1800-tals 
filantropin vidgade rummet då gränsen mellan det privata och det offentliga inte drogs 
så skarpt längre. Nya kombinationer tilläts och uppmuntrades. Den förskjutning som 
under 1900-talet ägde rum från det privata till det offentliga inleddes således enligt 

                                                 
20 Seip, sid. 180 f.  
21 Marja Taussi Sjöberg & Tinne Vammen. På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer och arenor i Norden 
1800-1930 (Stockholm 1995) Sid. 9 ff. 
22 Sjöberg & Vammen, sid. 15 
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Åberg, under 1800-talet med de tidiga kvinnoföreningarna och dess filantroper i 
aktion.23  
   Historikern Birgitta Jordanssons avhandling Den goda människan från Göteborg: 
Genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga samhällets framväxt representerar även 
den en viktig studie. Jordansson använder även hon, genus som redskap för dåtidens 
fattigvårdspolitik och gör kopplingar till den kvinnliga frigörelsen. Författaren 
behandlar således tema fyra, men även tema tre. Avhandlingen diskuterar den period 
då fattigvårdspolitiken utvecklades mot ett alltmer statligt ansvarstagande, där det 
privata och offentliga utgör centrala punkter för det moderna borgerliga samhället. 
Jordansson menar att fattigvårdspolitiken både preciserats som offentlig fattigvård, 
men även som kvinnlig välgörenhet. Detta menar författaren var en produkt utav den 
genusordning som präglats av det agrara samhällets organiseringsprinciper. 
   Jordansson tar upp tema fem, nya krav och rollers tillkomst, som förklaringsmodell 
för målet med den nya fattigvården. Syftet var att innesluta alla människor i en 
samhällsgemenskap, ett slags stort hushåll. För att få ingå i denna gemenskap var man 
dock tvungen att göra rätt för sig, vilket ställde olika krav på män och kvinnor. 
Männen skulle bidra till den ekonomiska försörjningen och kvinnorna till den 
moraliska försörjningen, vilket innefattades av hemmet och familjens sfär. Författaren 
menar att målsättningen med fattigvården således var att ”fostra till kön”, vilket var 
liktydigt med att fostra nyttiga samhällsmedborgare. Kvinnan hade en viktig roll som 
den moraliskt fostrade.24 Dock menar Jordansson att det inte var alla kvinnor som var 
lämpade att lära ut kunskaper om hemmet och familjens vård. Detta var de borgerliga 
kvinnornas uppgift vilket skulle förmedlas till de okunniga arbetarkvinnorna. De 
borgerliga kvinnorna intog därför en slags mellanposition i den samtida klass- och 
könshierarkin. De var uteslutna från medborgarskap, men inte på ekonomiska och 
sociala grunder, utan därför att de var kvinnor. Dessa damer utgjorde inte ett hot utan 
sågs tvärtom som ”presumtiva samhällsbärare”. Då de borgerliga kvinnorna många 
gånger dessutom var sysslolösa, ökade uppfattningen att kvinnorna kunde utnyttja sin 
tid bättre. Den sociala verksamheten kunde ha en förädlande inverkan på dem. När den 
kvinnliga välgörenheten inriktades mot hembesök och personliga kontakter innebar det 
att en skillnad kom att tydliggöras gentemot den offentliga fattigvården. Den 
verksamhet som Jordansson här beskriver har slutligen definierats som kvinnlig 
välgörenhet utan politiska förtecken, men som alltmer kom att inlemmas i den 
politiska verksamheten där det kvinnliga kom att fungera som en viktig del av den 
offentliga fattigvårdens ideologi. 25 
   En författare som i hög grad inriktat sig på hur fostran och social kontroll, samt hur 
nya krav och roller genererades, tema fem, är Birgitta Plymoth. Plymoth har i sin 
avhandling Fostrande försörjning studerat fattigvård, filantropi och genus i 
fabriksstaden Norrköping under perioden 1872-1914. Denna undersökning fokuserar 
på de åtgärder som vidtogs av borgerligheten för bekämpningen av fattigdomen bland 
arbetarbefolkningen och främst bland de arbetande kvinnorna. Hon har i denna studie 
valt att koncentrera sig på hur genus- och klasstänkandet påverkade politiken inom 

                                                 
23 Sjöberg & Vammen, sid. 32 f. 
24 Birgitta Jordansson. Den goda människan från Göteborg: Genus och fattigvårdspolitik i det borgerliga 
samhällets framväxt. (Lund 1998) Sid.267 f. 
25 Jordansson, sid. 153 ff. 
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detta område. Det hon kommer fram till är att fattigvården försökte att fostra arbetarna 
till försörjning och arbeterskorna till husmödrar. Dessa roller var de ideal som styrde 
hur ansvaret skulle fördelas inom familjen, men även för individen och hur 
försörjningen borde organiseras i samhället i stort. Det genustänkande som 
åskådliggörs här påverkade likväl de tankar om hur hjälp skulle ges till dem som hade 
behov av det. Kvinnor visade sig emellertid ha lättare än män att få fattighjälp och 
understöd i hemmen. De förväntningar som fanns på manlighet och kvinnlighet var i 
viss mån liknande, men ändå menar Plymoth att det fanns en särskild förväntan på 
kvinnorna. Denna förväntan höll kvinnan inom hemmets sfär, genom hushållning och 
barn. Författaren menar likaså att det fanns en större benägenhet att ge understöd till 
kvinnor som var änkor eller gifta ensamma kvinnor med barn, än kvinnor som var 
ogifta. Men detta befriade dock inte mödrarna från kravet att försörja sig själva och 
sina barn i den utsträckning de kunde. Denna nya, något paradoxala syn på kvinnan 
som husmor och försörjare ställde således nya krav. Kraven gällde förhållningssättet 
till arbetarkvinnans nya uppgifter och ansvar, men även på fattigvårdfolk, filantroper 
och fabrikörer.26  
 

Disposition 
Uppsatsens disposition kommer fortsättningsvis att vara indelad i olika kapitel. 
Härnäst kommer bakgrundskapitlet, vilket ämnar placera undersökningen i ett större 
historiskt sammanhang. Bakgrundskapitlet är indelat i två delar med ett antal 
underrubriker som följer. Dessa stycken är tänkta att vara vägledande för hur 
filantropin vuxit fram och utvecklats i västvärlden såväl som i Sverige. Här kommer 
likaså en redovisning att sammanflätas om hur den sociala frågan sett ut på Gotland. 
Den andra delen i bakgrunden ger en presentation av prinsessan Eugénies liv och 
verkan. I detta delkapitel kommer jag inte att gå in närmare på de två verksamheterna, 
vilken studien syftar till att undersöka. Detta har istället medvetet förbehållits till 
undersökningskapitlet. Undersökningsdelen är på motsvarande sätt indelad i två delar. 
Det första avsnittet redogör för Visby Skyddsförening och den andra delen beskriver 
Gotlands Sjukhem. Dessa båda avsnitt börjar med en inledning. För att underlätta har 
frågeställningarna fungerat som underrubriker, i samma ordning som de är ställda i 
syftet. Båda delkapitlen har denna ordning för att ge struktur och en liknande inre 
uppbyggnad. Varje avsnitt avslutas till sist med en sammanfattning, vilken är till för 
att påminna läsaren om vad som tagits upp i de respektive delarna. Slutligen kommer 
den avslutande analysen. Detta kapitel syftar till att länka ihop de olika delarna i 
uppsatsen. Här kommer en övergripande sammanfattning ges i samband med olika 
slutsatser, vilka kopplas till tidigare forskning. Längst bak i arbetet återfinns källor och 
annat material som använts under studiens gång. 

                                                 
26 Plymoth, sid. 309 ff. 
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Bakgrund 
I detta kapitel kommer jag som ovan berörts, att presentera en allmän bakgrund som 
ämnar skapa förståelse och sammanhang för hur filantropin vuxit fram i vårt land. Jag 
kommer även att ge en redogörelse för hur fattigvården sett ut i Sverige, såväl som på 
Gotland genom historien. I den andra delen presenteras prinsessas Eugénies liv och 
verksamhet som filantrop.  
 

Kyrkan och staten - filantropins framväxt 
Redan under medeltiden förekom det olika former av social hjälpverksamhet i det 
västerländska samhället. Denna hjälp grundades av kyrkan och bestod främst av 
allmosor till gamla och sjuka utan anhöriga. Tiggeriet uppmuntrades dessutom då det 
kunde hjälpa den fattige, men även se till att de bättre gynnade, åstadkom goda 
handlingar genom att ge. Då hjälpverksamheten hade det kristna budskapet från Nya 
testamentet som ledstjärna, blev det på så sätt även en av filantropins viktigaste 
hörnstenar. Trots att filantropin sekulariserades under 1500-talet så stod kyrkan 
fortfarande för de värderingar som styrde synen på utsatta grupper. Det som under 
denna period höll på att förändrats var emellertid att staten tog mer ansvar för de 
sociala problemen i samhället. 
   Den statliga vården innebar i realiteten ingen stor expansion av vård och hjälp utan 
snarare inrättades alltmer regler för vem som skulle få vård, vilket istället ledde till att 
många fick stå utan. Dessa förhållanden skapade ett mer omfattande tiggeri. 
Fattigvården tenderade dessutom att bli en mer lokal angelägenhet, samtidigt som 
kyrkans makt minskade i allt högre grad då kyrkans ekonomi försvagades. Snart insåg 
kyrkan dock att det fanns en uppenbar motsättning mellan den kristna lärans 
barmärtighetstanke och den tidens alltmer restriktiva fattigvårdspraxis. Tiden till trots, 
innebar reformationen inte att kyrkans ideologiska roll avtog, utan att den fortsatte att 
vara normgivande inom exempelvis fattigvården.27 
   Den kyrkolag som kom 1686 förutsatte att fattigstugor skulle finnas på landet och att 
dessa skulle tas om hand om av adeln och kyrkoherden i varje socken. Detta blev 
problematiskt då det varken fans adelsmän eller sjukstugor på Gotland.  Detta innebar 
att lagen aldrig kom att genomföras på ön. Varje socken skötte istället sina fattiga och 
denna hjälp var oberoende myndigheters inblandning. Socknens fattiga gick från gård 
till gård, där de i tur och ordning fick mat. De fattiga hade med sig ett slags trästycke, 
där den gård som senast gav den fattige mat, ristade in gårdens bomärke. Detta var för 
att hålla ordning på den turordning, vilket socknen kommit överrens om. Trästycket 
kom på 1800-talet att ersättas av ett litet anteckningsblock i samband med att 
skrivkonsten vann allmän utbredning. Denna så kallade ”gårdsgång” var vanligt 
förekommande inte endast på Gotland, utan även södra Sverige och i synnerhet i 
Skåne.28 
 

                                                 
27 Förhammar, sid. 39 f. 
28 Richard Steffen. ”Den Sociala omvårdnaden” Boken om Gotland II (Stockholm 1945). Sid. 202 f. 
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Filantropin sekulariseras 
Under 1700-talets upplysning blev omdaningen än mer tydlig. Istället för religiösa 
förklaringar på samhällsproblem prioriterades alternativ, såsom vetenskapliga och 
rationella skäl. Gud var inte den enda makten som styrde människan - individen skulle 
nu med hjälp av sitt förnuft tänka självständigt. Denna tro till godheten skulle göra 
samhället bättre och mer humant. Den nya synen fick effekter på områden som 
utbildning och vård. Folkundervisning, humanare fångvård och mer utvecklad, 
vetenskaplig sjukvård infördes. Även filantropin fick en mer världslig prägel, vilket 
innebar att det grundades institutioner för att täcka olika hjälpbehov. Dessa 
institutioner stod dock fria från kyrkan som en följd av upplysningens alltmer sekulära 
synsätt.  
   Det var framförallt lasarettssatsningen som gav 1700- talet dess filantropiska 
profil.29 På Gotland inrättades länsinsamlingar för lasarettet på 1700-talet. År 1782 
mottogs dessutom frivilliga gåvor vid bröllop, dop och begravningar för att 
åstadkomma en fattigvårdsanstalt. Den ordnade fattigvården i Visby tog således sin 
början först mot slutet av 1700-talet. Denna var undermålig och någon omedelbar 
åtgärd för de fattiga vidtogs inte på lång tid. Så småningom anordnades fler platser i 
fattighuset, men det dröjde ännu några årtionden innan en genomgripande förändring 
genomfördes. Ett nytt reglemente utarbetades 1844 där det stadgades bland annat vilka 
som skulle få hjälp av den kommunala fattigvården.  

                                                

   Trots 1847 års fattigvårdsförordning, fanns det fortfarande stora svårigheter då 
bestämmelserna inte efterföljdes. Det gamla systemet fick fortfarande gälla, vilket 
innebar att sockenstämmorna dömde från fall till fall. Ett förslag som väcktes av bland 
annat större egendomsägare på Gotland, gick ut på att bygga fattigstugor för att 
därigenom avskaffa gårdsgången. Förslaget avvisades till en början, men efter hand 
blev detta genomfört, åtminstone i ett flertal socknar. Den gamla termen ”fattigstuga” 
ersattes av begreppet ”fattigvårdsbyggnad” och sådana uppfördes exempelvis på 
Gotland i Vall socken 1886 och Väte socken 1891, som först.30  
 

Filantropin organiseras och kvinnorna engageras 
Under 1800-talet fördes fattigvårdsfrågan upp på nationell nivå. En viktig anledning 
kan vara den kapitalistiska samhällsomvandlingen som kom med industrialiseringen, 
vilken ägde rum i början av 1800-talet. Detta ledde till kraftig befolkningstillväxt, 
ökad rörlighet och proletarisering. Den ”sociala frågan” var starkt förknippad med den 
stora arbetande befolkningen. Dessa betraktades alltmer som ett ”hot från 
underklassen”. Trots detta, betraktades fattigvårdspolitik fortfarande som en fråga för 
lokalsamhället eller för församlingen/socknen.31  
   1880-talet präglades av svåra tider. Efter en högkonjunktur under 1870-talets mitt 
kom en långvarig depressionstid som fick långtgående efterverkningar inom alla 
samhällsskikt. Denna kom även att påverka Gotland, där den ekonomiska depressionen 
var särskilt hård. Infrastrukturen på ön kom att skakas om rejält. Alltfler av 

 
29 Förhammar, sid. 40 f. 
30 Steffen, sid. 197 ff. 
31 Jordansson, sid. 88 f. 
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köpmanshusen gick i konkurs, många bönder tvingades att lämna sina gårdar och 
befolkningen sjönk med ett antal på cirka 3000 personer inom några fåtal år, till följd 
av emigrationen. Tiggeriet på Visbys gator beskrivs med en oerhörd omfattning. Barn 
med trasiga kläder sprang i omlopp utanför folks dörrar för att få matrester i sina 
korgar. Arbetarnas bostäder framställdes som eländiga och många familjer hade trängt 
ihop sig i det numera frilagda tornet ”Kajsarn” vid östra ringmuren. En vandring längst 
med S: t Hansgatan, fattighuset, polisarresten och det ständigt överbefolkade 
ölstugorna och krogarna beskrevs som högst olämpligt efter mörkrets inbrott. Denna 
period framställs som en företeelse utan känt motstycke i öns historia. 32 
   Det var inte bara den kommunala fattigvården som började hitta sina uppgifter i 
denna svåra situation. Under första halvan av 1800-talet så antog även filantropin en 
mer praktisk och målinriktad karaktär. Det nya med den frivilliga hjälpverksamheten 
var att den alltmer fick associationernas form. Tiden innan 1870 karakteriserades 
sålunda av frivilliga förindustriella sammanslutningar. Med tiden blev dessa 
utkonkurrerade av organisationer som attraherade de stora massorna istället, vilket 
berodde på folkrörelsernas möjligheter att dra till sig dessa.  
   Utveckling av dessa frivilliga förindustriella sammanslutningar gjorde emellertid att 
kvinnorna fick möjlighet att aktivt engagera sig i det sociala arbetet. Dessa utgjordes 
främst av kvinnor med högre ståndsbakgrund. Associationernas inträde ledde 
dessutom till något nytt vad gäller kvinnornas frigörelse, då denna grupp nu fick större 
utrymme inom det socialpolitiska området. Gränsen mellan det privata och offentliga 
kom även att suddas ut alltmer.  
   Det påtagliga kvinnliga filantropiska engagemanget berodde dels på att kvinnor 
bedömdes ha en viss fallenhet för vård. Dessa tillskrevs en roll som den givna aktören 
att hjälpa andra människor i nöd. Kvinnorna, ansågs det, hade både hög moral och var 
särskilt lämpade att utföra praktiskt socialt arbete, då de var bättre lämpade att tackla 
personliga och sociala problem. Men även samhällets omställning i stort hade 
betydelse för denna utveckling. Övergången från det agrara till det industriella 
samhället var bidragande faktorer som gjorde att medvetna kvinnor kunde tillgodose 
sina intressen alltmer, trots att de inte var myndiga. Detta ändrades successivt och i 
Sverige kunde exempelvis kvinnor vid 1800-talets mitt, inneha lägre offentliga 
tjänster. År 1858 kunde kvinnor som fyllt 25 år även begära att få bli 
myndighetsförklarade. Detta ledde till att kvinnor inte var beroende av männens 
inkomster i lika hög utsträckning som förr, vilket i vissa fall, ledde till att de kunde 
förbli ogifta.33  
 

Den vetenskapliga filantropin växer fram 
Under 1800-talet växte inom politiken den liberala ideologin alltmer. Liberalismen och 
tron på vetenskapen kom att prägla samhället i stort, men även filantropin, vilket 
innebar ett minskat beroende av kyrkan och det religiösa hjälpmotivet om kärlek till 
sin nästa. I stället kom krav på en objektiv bedömning av hjälpbehovet. Möjligheter till 
positiva resultat eftersträvades som alternativ hos den hjälpte. Ledordet var att inte 
bara att göra gott, utan också att göra rätt. Detta skulle i sin tur markera avståndet 
                                                 
32 Steffen, sid. 201 
33 Förhammar, sid. 42 f. 
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mellan godtycklig, okritisk hjälpverksamhet och förnuftig filantropi, så kallad 
vetenskaplig filantropi. Det betraktades alltså som viktigt att den som fick hjälp även 
skulle kunna uppvisa förmåga och vilja att hjälpa sig själv. Till den traditionella 
barmhärtighetsprincipen lades för övrigt effektivitetsprincipen. En viktig medverkande 
kraft kan vara de nödår som Sverige drabbades av mellan 1867-1868, vilka kom att 
påverka den svenska fattigvårdsdebatten. Den hjälp som filantropin nu gav skulle 
präglas av individens behov och sträva efter att göra mottagaren oberoende av 
understöd. Detta skulle uppnås genom medborgare som var arbetsamma och 
sparsamma. Hjälpen skulle ges av engagerade människor inom fattigvården via 
hembesök, vilka var avsedda att skapa personliga kontakter mellan hjälparen och den 
hjälpte. Detta innebar en mer professionell inriktning av filantropin där ”vetenskapen” 
och det individualiserade hjälparbetet värderades högre än det religiösa inflytandet. 
Denna vetenskapliga inriktning av filantropin kom dock att bli tidsbegränsad i 
egenskap av allmänt socialpolitiskt tillvägagångssätt. 
   Åren runt sekelskiftet 1900 kom att innebära allt större problem, på grund av 
industrialiseringen och urbaniseringen. Detta gjorde att det kom att krävas mer 
heltäckande lösningar för sociala frågor, än vad den frivilligt inriktade filantropin 
kunde erbjuda.34 På Gotland infördes exempelvis byggnationer av sju ålderdomshem 
till landskommunernas förfogande, vilka var fullständigt genomförda vid 1930-talet. 
Ett allmänt omdöme om förhållandet på ön har visat att påbudet av dessa 
ålderdomshem till en början, mötte stort motstånd, men att fattigvården sedan början 
på 1920-talet sköttes på ett tillfredsställande sätt. För övrigt nämndes även 
husunderstöden, vilka innan var knappa eller nästintill obefintliga, men nu kunde 
betalas ut med nödvändigt belopp. Vad som beskrivs vara den bidragande orsaken till 
genomförandet av dessa välfärdsförmåner, var det ekonomiska uppsvinget, de rika 
tillgångarna och det allmänna välståndet.35  
   De sjukhus, vårdhem och andra institutioner som landtinget på Gotland har drivit 
eller ekonomiskt understött genom åren, har alltid haft egna styrelser. Dessa styrelser 
har skött sig själva, i fråga om exempelvis sjukhemmens vårdmetoder samt läkare- och 
sköterskerekrytering. Det som behandlas av landstinget innefattade endast några 
begränsade områden, såsom planering, allmän organisation, anslag och 
byggnadsfrågor. I enstaka fall har landstingets handlingar även berättat om hur 
uppdragsgivarna i lanstinget sett på institutionernas syfte, arbete och värde. Dessa har i 
sin tur kunnat spegla den opinion som förekommit under olika tider i samhället och på 
Gotland i synnerhet.36 
 

Prinsessan Eugénie – av ätten Bernadotte född 
I äktenskapet mellan Oscar I och drottning Joséphine föddes prinsessan Charlotta 
Eugénia Augusta Albertina den 24 april 1830 på Stockholms slott. Prinsessan fick sitt 
namn efter morfadern Eugen av Leuchtenberg. Eugénie, vilket prinsessan kom att 
kallas, var enda dottern bland fyra syskon som bestod av prinsarna Karl, Gustav, Oskar 

                                                 
34 Förhammar, sid. 46 ff. 
35 Steffen, sid. 204 
36 Gotlands läns Lansting 1863-1962. (Visby 1962) Sid. 93 
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och August. Av de fyra bröderna kom Karl XV samt Oscar II att bestiga den svenska 
tronen.  
 

Prinsessans barndom och ungdomsår  
Prinsessan växte upp i en skyddad miljö och kontakterna med världen utanför 
slottsmiljön var begränsade. Som enda dotter i syskonskaran drog hon uppmärksamhet 
till sig, då hon dessutom var den enda prinsessan vid det svensk-norska hovet, under 
sin uppväxttid. 37 Som vuxen berättade prinsessan om sin barndom och sa att hon fick 
samma uppfostran som sina bröder, att de var hennes lekkamrater. Några dockor eller 
jämnåriga väninnor var inte att tänka på och hon lär ha uttryckt:  
 

Att en flicka skulle ha något eget tycke, någon egen vilja ansågs så orimligt att jag aldrig 
fick tänka något ditåt. Såsom helt liten föreställde jag mig ibland huru lyckliga de barn 
måste vara, som fingo leka fritt och någon gång göra vad de själva ville. Och då önskade 
jag mig att jag inte varit – prinsessa.38  

 
Det finns många anteckningar bevarade om den unga prinsessans person som beskrev 
henne som en harmonisk människa med mycket liv och godhet i sig. Under hennes 
tonårstid diskuterades även potentiella giftermålsanbud då bland annat Napoleon III, 
men även tyska och danska prinsar nämndes. Något giftermål blev dock aldrig av, 
vilket kanske främst berodde på att prinsessan själv aldrig var intresserad, utan 
värderade sitt oberoende högt. Eugénie var dessutom en av de första kvinnorna i landet 
som begärde att få bli förklarad myndig den dag hon fyllde 25 år.  
   Prinsessans liv kom att präglas av sjukdom och svag hälsa som startade då hennes 
far gick bort år 1859. Trots det, levde hon ett innehållsrikt liv som ung och hennes 
minnesanteckningar beskriver hennes olika erfarenheter av resor, hovliv och 
personliga kontakter.39 De kungliga barnen skolades tidigt i teckning och måleri, vilket 
Eugénie visade sig ha stor fallenhet för. Även den musikaliska uppfostran ansågs 
viktig av föräldrarna och prinsessan lär ha varit en kompositör redan i unga år. 40  
 

Religionens och Fridhems inträde i Eugénies liv 
Hennes broder Gustaf gick bort efter en tid av sjukdom år 1852. Denna händelse kom 
att få stor betydelse för Eugénies inställning till de stora livsfrågorna. Mer och mer 
centralt blev troslivet för henne, vilket inspirerats av hennes mors tro på katolicismen. 
Det bör inte glömmas bort att detta var en tid som präglades av religionsförföljelser i 
landet under 1840-1850-talen. Det innebar att Drottning Joséphines ställning som 
svensk drottning var komplicerad, på grund av hennes tro. Religionsfrihet kom först på 
1860-talet, vilket drottningen hade arbetat för under lång tid. För prinsessan Eugénie 
kom den religiösa oron i landet att prägla henne. Hon påverkades även mycket av de 
religiösa väckelsevindar som drog fram vid denna tid. Det fick henne att till en början 
vara mer försiktig med sin tro som pietist, för att inte föra med sig ogillande och än 
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mer splittring. Efterhand fick hennes tro, torts allt, en alltmer viktig betydelse för det 
hon åtog sig i livet.41 Prinsessans fysiska svaghet fick henne att allt tidigare åldras. År 
1861, när Eugénie var 31 år, beskrevs hon med drag av lidande i ansiktet.42 
   Det var även år 1861 som hon lät påbörja byggandet av Fridhem, sitt 
sommarresident i Västerhejde socken på Gotland. Fridhem kom att bli Eugénies 
verkliga hem och beskrevs som hennes ”lunga att andas genom”, vilken gav henne nya 
krafter. Här kom prinsessan att tillbringa alla sina somrar. Byggandet av Fridhem var 
vida känt på Gotland vilket uttrycks genom poetiska toner av P. A Säve som prisar 
Eugénie: 
 

Men, när Du snart slutes af hoflivets band, Så glöm dock ej Gotland och hyddan på strand 
Vid friska och lekande vågor. Kom åter, bland vänliga Gutar tag plats 
Och bygg här i lunden ditt sköna palats, Omstråladt af vårsolens lågor!43 

 

Prinsessans filantropiska verksamhet på Gotland 
Det som var utmärkande hos Eugénie var hennes engagemang och omsorg för sin 
omgivning. Denna humanitära sida hos prinsessan var, som ovan nämnts, starkt 
förbunden med hennes kristna livssyn. Denna livsåskådning kan ha blivit en effekt av 
den uppfostran, samt de egna svårigheter hon själv gått igenom som ung. De problem 
som fanns i samhället hade inte undgått henne från slottets skyddade värld, då hon 
många gånger såg de köer utanför slottet av människor som led av nöd och hunger. 
Tillsammans med sin mor hade hon åtskilliga gånger besökt hem för barn, sjukhus och 
skolor där hennes uppfattning om det oerhörda hjälpbehovet som fanns, fördjupades. 
Med säkerhet kom dessa upplevelser att bidra till att hennes filantropiska verksamheter 
fick så stor omfattning.  
   Fridhem kom snart att förvandlas till ett humanitärt centrum för alla de 
hjälpbehövande som fanns på Gotland. Detta centrum kom att fylla en viktig plats för 
utformandet av olika insatser, där människor kom att mötas för att diskutera samt 
besluta om olika hjälpåtgärder. Redan 1863 lät prinsessan stifta Visby Skyddsförening 
som var till för att hjälpa kvinnor i behov av arbete. En likartat förening bildades även 
i Västerhejde socken, i vilken Fridhem låg. I Västerhejde byggdes också ett 
ålderdomshem samt en skola som finns kvar idag, som kallades för ”Prinsessans 
skola”.  
   Eugénie hade inte varit många år på Gotland förrän tanken på att bygga ett sjukhem 
väcktes hos henne. Arbetet kom igång år 1867 och två år senare, 1869 kunde Gotlands 
Sjukhem invigas. Andra föreningar och institutioner som grundades av Eugénie bör 
nämnas som exempelvis: Visby Stadsmission, Visby Hushållsskola, Visby Slöjdskola, 
Visby Barnhem, Drottning Desiderias Arbetsskola, Gotlands Sedlighetsförening, 
Sällskapet Pauvre-Honteux i Visby, Gotländska Föreningen för De Blindas Väl, Visby 
Djurskyddsförening med fler.  
   Prinsessan Eugénie värnade i första hand mycket om barn som saknade föräldrahem 
eller vars hemförhållanden var mycket svåra. Det föll sig således naturligt att det 
flickbarnhem som Eugénie fått ärva av friherrinnan Koskull i Stockholm, fick flyttas 
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till Gotland. 1866 byggdes det första barnhemmet för pojkar som år 1868 följdes av 
det andra som blev ett flickhem. Driften av Fridtorp, som dessa kom att kallas, stod 
Eugénie för själv. Hon deltog dessutom personligen i förvaltningsarbetet och ägnade 
stor omsorg åt barnen. Till detta bör även nämnas alla de enskilda gåvor hon lämnade 
till olika behövande människor, vilket speglats genom hennes omfattande brevväxling. 
På olika sätt nådde vädjan om hjälp fram till henne genom olika ombud, då prinsessans 
filantropiska fallenhet och hennes ”tysta gåvor” blev allmänt kända. Det var inte bara 
på Gotland, utan även på fastlandet som Eugénie kom att genomföra omfattande 
hjälpåtgärder. Av dessa bör Sällskapet Eugeniahemmet i Stockholm nämnas, vilket 
invigdes 1882, och hade som uppgift att arbeta för fattiga, kroniskt sjuka och barns 
vård.44 
   De omfattande hjälpverksamheterna hade givetvis inte gått att finansiera om inte 
Eugénie var den hon var och hade tillgångar i form av arv från hennes föräldrar. 
Insatserna krävde dessutom ekonomiska finansiering med långtgående karaktär och 
om det ekonomiska understödet inte funnits från prinsessan hade många av 
verksamheterna fått läggas ned. Eugénies ekonomiska ställning var inte svag, men 
trots det, uttrycktes det ofta inom den kungliga familjen en önskan om bättre 
hushållning och oro över Eugénies frikostighet.45 
 

Stilla gick hon bort 
Sommaren 1888 skulle bli den sista för Eugénie på Fridhem. När hon lämnade Gotland 
på hösten det året förstod hon att hon inte skulle återvända, då hennes hälsa alltmer 
hade försämrats. Tisdagen den 23 april 1889 gick hon stilla bort.  
   Av det testamente Eugénie upprättat kom stora summor att fördelas till de 
institutioner som hon grundlagt. Fridhem kom att bli kungafamiljens sommarhem 
under lång tid för att sedan drivas och förvaltas av KFUM/KFUK. Från sommaren 
1927 kom sedan Fridhem att fungera som vilohem, sommarpensionat och lägerplats, 
inte bara för medlemmar i KFUM/KFUK utan även för andra. 
Organisationsförändringar under 1970-talet har även syftat till att bredda 
användningen av Fridhem till att bli en mötesplats i prinsessans tecken - för 
organisationer och enskilda som värnar och försvarar medmänskliga och kulturella 
värden.46 
 
 

Undersökningsdel 
I detta kapitel kommer det undersökta materialet att presenteras. Skyddsföreningens 
material, vilket är mindre omfattande än Sjukhemmets material kommer presenteras 
först. De båda delarna kommer slutligen att avslutas med delsammanfattningar.  
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Visby skyddsförening 
14 augusti, 1863 bildades Visby Skyddsförening på initiativ av prinsessan Eugénie, 
med fru Gyllenram som ordförande. Övriga direktionsledamöter som utsågs utgjordes 
av kända Visbynamn som Molér, Donner, Ekman och Fåhraeus.47 Många välbesuttna 
kvinnor på Gotland ställde upp som medhjälpare och det visade sig inte vara någon 
svårighet att få medlemmar till föreningen, då det dessutom ansågs vara ett visst mått 
av status för många kvinnor att tillhöra kretsen kring prinsessan. För övrigt kan det 
konstateras att prinsessan i alla de nämnder och styrelser som hon bildade alltid såg till 
att det ingick kvinnor i styrelserna.48  
   Av alla de som engagerade sig i föreningen under åren, fanns en pålitlig grupp damer 
som frivilligt deltog för att mildra den nöd som fanns hos de fattiga kvinnorna. Denna 
tid präglades även utav ett hejdlöst superi bland många män, vilket gjorde att kvinnor 
och barn ofta fick svälta och leva under svåra förhållanden.  
   I det första protokollet kan man läsa hur det gick till när Skyddsföreningen bildades 
under det sammanträdet som hölls på Fridhem. I protokollet står uttryckligt att 
Eugénie ville starta en ”fruntimrens Skyddsförening” för fattiga och behövande. Det 
står likaså vilka kvinnor som blev ledamöter, sekreterare samt att direktionen fick i 
uppdrag att organisera arbetet.49 Prinsessans tankar om hur verksamheten skulle 
bedrivas diskuterades sedan livligt och ingående.50  
 

Vilken social inriktning hade Visby skyddsförening? 
Först år 1870 utarbetade föreningen stadgar på begäran av Eugénie. Detta år var 85 
kvinnor registrerade för förvärvande av arbete.51 Stadgarna antogs ett år senare, 1871 
och i paragraf 1 kan man läsa vilka kvinnor föreningen riktade sig till: 52  
 

Skyddsföreningen i Wisby, stiftad af H. K. H. Prinsessan EUGENIE, har till ändamål att 
genom besök hos fattiga qvinnor i staden göra sig närmare bekant med deras 
lefnadsförhållanden, genom att lemna dem arbete bidraga till förbättring af deras 
belägenhet, och söka förekomma lättja och tiggeri.53 

 
Föreningen riktade sig sålunda till fattiga kvinnor som var i behov av arbete, eller 
”mindre bemedlade” som det uttrycks i 1877: års stadgar.54 Kvinnorna kunde vara på 
ålderns höst, ensamstående eller i behov av extra hushållspengar för att få det att gå 
ihop. De skulle vara boende i Visby och i stånd att arbeta med spinning, sömnad och 
stickning. Vidare står det att särskild hänsyn skulle tas till ömmande omständigheter. 
Arbetstagarna var många och färdiga arbeten skulle gå till försäljning.55 För att få en 
överblick över vilken social tillhörighet kvinnorna hade går det att läsa i protokollen 
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att varje ledamot, eller ”skyddsfru” som de senare kom att kallas, hade ett antal 
arbetstagerskor under sig. Dessa betecknas till exempel som ”änkor till skräddare, 
bryggare, musikanter, orgelbyggare eller arbetskarlar”, ”ogifta”, ”jungfrur”, ”hustrur” 
eller ”mamseller”. Ibland nämns även åldern eller födelseåret på kvinnorna, 
exempelvis 87 år, eller född 1820, 1808, 1818, 1819 och så vidare. I årsprotokollet 
från år 1872 kan man läsa att en ytterliggare målgrupp skulle få skydd under 
föreningen, och denna gång var det inte äldre kvinnor: 
 

H. K. H. Prinsessan Eugénie yttrade att hon, underrättad om sedlösheten hos en del fattiga 
gossar inom Wisby stad, önskat, att en vårdanstalt komma till stånd, för att om möjligt 
rädda barn undan fördärfvet.56 

 
Enligt protokollen bedrev föreningen dessutom en viss form av låneverksamhet. Den 4 
oktober 1867 finns antecknat: Lån på 1000 riksdaler till en kvinna som behövde 
reparera sitt hus beviljades med ränta på 5 procent. I detta fall görs det även undantag 
till vilken målgrupp föreningen riktar sig till då lån och borgen beviljades till män. I ett 
protokoll från 8 februari, 1868 står det: lån till hemmansägare i Väskinde mot 6 
procents ränta, borgen till Petter Nordström, Norrgårda och Mattis Pettersson, Kaungs. 
57  
 

Utreddes hjälpbehovet och hur gavs hjälpen? 
Det hjälpbehov som fanns skulle till viss del utredas, vilket kommit fram av stadgarna 
från år 1871 samt 1877, paragraf 1. Här står det att föreningen skulle utreda 
hjälpbehovet genom hembesök hos kvinnorna, vilket skulle bidra till bättre insikt i 
kvinnornas levnadsförhållanden och tillstånd. Under samma paragraf beskrivs även 
hur ändamålet med föreningen skulle uppnås, vilket pekar på att föreningen skulle 
köpa upp material för ”husslöjd”, vilket sedan skulle lämnas ut för bearbetning emot 
rimlig arbetslön. I stadgarna från samma år, paragraf 4 går även att läsa att varje 
direktris, skulle besöka arbetstagarna i deras hem minst två gånger i månaden för att se 
till att det arbete som kvinnorna blivit tilldelade blev noggrant utfört.58 Det innebar att 
mycket arbete och ansvar kom att vila på ordföranden men också ledamöterna samt 
direktriserna för hur hjälpen skulle ges. Skulle sysslan inte bli utförd inom utsatt tid 
och utan giltigt förhinder, skulle ledamoten bli tvungen att driva in eller ta tillbaka 
arbetet.59 Stadgarna skrevs om 1877 och i den nya paragrafen, nummer 10, går det att 
läsa mer utförligt om vad som skulle tillkomma föreningens ledamöter: 
 

a) att genom besök i sådana arbetares hem, som blifvit dem lottade, göra sig förtrogna 
med deras lefnadsomständighter; 
b)…göra skriftlig anmälan om sökande arbetstagares  behof af arbete…; 
c) att, derest utlemnat arbete icke i behörig tid fullgöres och aflemnas…från den 
försumliga återtaga arbetet;  
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d) att hvarje månad hos styrelsen eller enskild styrelseledamot göra anmälan om på dem 
lottade arbetstagares flit, ordentlighet, arbetskraft samt möjliga förändringar med afseende 
på behof och arbete. 60 

 
Hjälpen gavs med andra ord inte helt förbehållslöst utan främst genom arbete. Det som 
utreddes var huruvida arbetstagaren fullföljt sin plikt, men även vilket behov med 
hänseende på arbete som påträffades hos kvinnan. Detta behov av arbete kunde vara 
ständigt men även tillfälligt, vilket togs i beaktande.61  
   Föreningen köpte in material som lämnades ut till kvinnor, vilka sydde och stickade 
plagg. Under första verksamhetsåret köptes exempelvis arbetsmaterial in, såsom 
bomullslärft, bomullsgarn, ull och knappar för drygt 917 Rdr.62 * Dessa färdiga 
produkter såldes sedan till uppköpare eller via auktioner. Prinsessan köpte själv 
mycket av det som syddes och stickades, vilket hon sedan gav bort som gåvor till 
behövande.63  
   Under ett sammanträde 4 oktober, 1870 hos prinsessan ute på Fridhem, bestämdes 
det att DBV (De badande vännernas förening i Visby) skulle beställa alla de kläder 
som de årligen gav bort till fattiga barn, ifrån Skyddsföreningen. Samarbete med en 
annan förening skedde med andra ord för att förse arbete åt de behövande. Även detta 
år fick 85 kvinnor sysselsättning. Antalet hjälpbehövande steg och mellan åren 1888-
1889 ingick 112 arbetstagande kvinnor i föreningen. Till julen skänktes dessutom 
sammanlagt 390 kronor, alltså 5-10 kronor till de mest behövande kvinnorna. 
Resterande gick till kaffebjudning på fattighuset.64  
   Den 5 september 1888 hölls 25-års jubileum på Fridhem då alla kvinnliga arbetare 
var bjudna och till deras förnöjelse bjöd Eugénie på en stor måltid med kaffe. Därefter 
fick alla de 92 arbetstagarna en gåva i handen av prinsessan, vilken bestod av en eller 
flera klädesplagg, vilka var tillverkade av föreningen. Kvinnorna fick sedan åka med 
vagn tillbaka till Visby.65 
   Efter att prinsessan avled 1889, levde Skyddsförening vidare och växte sig till och 
med större. Till följd av detta behövdes vissa rutiner förnyas för att fungera 
tillfredsställande. Exempelvis infördes kontroller på utlämnat material och inkomna 
plagg. Likaså diskuterades skyddsfruarnas åtaganden vid ett årsmöte den 24 oktober 
1906. Då skyddsfrun nu hade en eller flera arbetstagare på sitt ansvar så hade styrelsen 
nu låtit trycka upp blanketter. På dessa kunde skyddsfrun fylla i sin skyddslings namn 
och adress samt namnet på den ledamot där skyddslingen skulle hämta arbete. Det 
framgick även att det skulle vara till fördel om skyddsfrun då och då tittade till 
arbetstagarna för att se hur de hade det, kanske ge dem en liten ”bakbulle” till jul, som 
det stod, och vid nöd eller sjukdom, räcka en hjälpande och stödjande hand.66 
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Vad skulle hjälpen leda till? 
Även i denna fråga framkommer ett svar i stadgeprotokollet från 1871 samt 1877, 
paragraf 1. Målet med föreningens verksamhet skulle vara att förbättra kvinnornas 
situation samt förebygga lättja och tiggeri. I 1877: års stadgar framgår även att 
föreningen ville uppnå en ”hastig omsättning”, för att kunna betala ut löner. I båda 
stadgeprotokollen, paragraf 12, beskrivs även Skyddsföreningens välgörande 
verksamhet och ändamål, som genom ”guds kraft och tålamod skulle bidra till kristlig 
kärlek”.67 Här framkommer det religiösa budskapet som ett viktigt syfte för den hjälp 
föreningen gav. Det kristna budskapet var således även ett medel samt ändamål för att 
avvärja och förebygga tiggeri och lättja.  
   Det sekundära målet, men som också var metoden, var att tillförsäkra kvinnorna en 
inkomst genom arbete. Detta var en tydlig och återkommande linje i många av de 
verksamheter som Eugénie startade, vilket avslöjar att hon tyckte det var viktigt att 
både pojkar och flickor lärde sig ett yrke.68 Även denna förening låg med andra ord i 
linje med hennes tankar om att stärka kvinnors roll i samhället, vilket 
Skyddsföreningens mål likaså var. 
 

Hur finansierades hjälpen? 
Skyddsföreningens existens var helt beroende prinsessans initiativ, då föreningen 
finansierades helt av henne till en början. Detta framgår av det första protokollet, 
daterat till 14 augusti, 1863: 
 

Sedan H. K. H. Prinsessan Eugénie tillkännagifvit sin önskan att i Wisby stifta en 
Fruntimrens Skyddsförening för fattigas och behöfandes understödjande genom beredande 
af arbetsförtjänst och till sådant ändamål till fru generalskan Gyllenram öferlämnat ett 
belopp af fyratusen sexhundra riksdaler riksmynt uti i aktier och penningar.69 

 
Varje år samlades direktionen för att sammanträda om räkenskaper, göra förteckning 
över tillverkade arbeten, varav överskottet från föregående år också beräknades. 
Arbetena redovisades som sålda, bortskänkta eller varande i lager till nästa år i 
förteckningen. Enligt paragraf 13 i stadgarna skulle prinsessan donerade 600 kronor 
årligen för att öka beloppet i föreningens grundfond, samt lika mycket till 
rörelsekapital för nästkommande år. Detta skulle ske så länge prinsessan levde och tills 
att grundfonden uppgått till 20,000 kronor.70 Även den lånverksamhet, vilken beskrevs 
ovan, såg till att grundfonden ständigt ökade.71  
   Beträffande vårdanstalten för barn, lämnade Skyddsföreningen på prinsessans 
inrådan även en grundfond till denna verksamhet. Beslut togs samtidigt att 300 kronor 
årligen skulle avsättas till inrättningens användning från föreningen. Även prinsessan 
överlämnade samma summa till förfogande. Fru Marie Donner som gjort 
Skyddsföreningen stora tjänster blev hedersledamot.72 
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   Hjälpen finansierades alltså många gånger genom donationer i form av pengar, men 
även på andra sätt. Till julen 1872 önskade prinsessan exempelvis kunna utdela tyger 
till kläder åt de mest behövande. För detta ändamål hade hon inhandlat 29 alnar tyg av 
Skyddsföreningen samt 67 alnar ytterligare, vilket föreningen ännu skulle skaffa.73 
Detta var ännu ett sätt för Eugénie att tillföra föreningen pengar. Även genom att hålla 
auktioner, samarbeta med andra föreningar och försäljningsställen samt genom 
annonser i tidningen, kunde föreningen blomstra och den kvinnliga företagsamheten 
likaså.  
 
Arbetslönerna kunde se ut på liknande sätt år 1889:  
 
Mansstrumpor    55 öre per par  
Damstrumpor    75 öre per par  
Barnstrumpor     60 öre per par 
Vantar     35 öre per par 
Linnen vanlig modell    1:60 st 
Skjortor randiga    2:20 st 
Förkläden vita m bröstlapp o hängslen   30 öre 
Lakan till lasarett   14 öre st 
Tröja     15 öre st 
Blöja    5 öre st 
Skjorta nobless   3:30  
 
Verksamhetens omfattning samma år mättes med dessa mått: 
 
Spunnet garn av hampa och lin  1 107:93 
Strumpor och vantar   1277 par 
Vävnader av flera slag   3871 fot 
Sömnader såsom skjortor, skjortlar och tröjor 1096 st  
Kalsonger    485 par 
 
Föreningens lager vid årets slut såg ut så här: 
 
Garn av flera slag   2 850:70 
Strumpor och vantar   1641 par 
Vävnader ylle och bomullstyg  1641 fot 
Representerat ett värde av       6 298:99 riksdaler. 74 
 
 
Grundfondens värde steg genom åren, även efter prinsessans död, och på 1940-talet 
utgjordes den av ett värde till cirka 44,000 kronor. I samband med revisionernas 
granskning av föreningens redovisningar för år 1940-1941, uppmärksammades att 
hjälpverksamheten under senare år varit mindre till sin omfattning. Revisorerna 
menade att det kanske kunde förklaras med den alltmer utvidgade statliga och 
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kommunala socialvården i landet.75 I styrelseberättelsen från dessa år går denna 
problematik att bekräfta ytterliggare då det står att världskriget hade en ”hämmande 
effekt” på föreningens verksamhet. Omständigheten hade lett till mindre beställningar, 
särskilt från sådana ”välfärdsinrättningar” som barnhem, lasarett och så vidare. 
Berättelserna avslöjar att kommunen fått en allt större vikt som beställare, men att på 
denna front hade kommunen gått in för sparsamhet alltmer. Följande föreslogs således 
av granskande revisorer:  
 

Revisorerna ifrågasätter därför, huruvida icke föreningens organisation bör förenklas i 
syfte att åstadkomma bättre relation mellan omkostnader för föreningens administration 
och de belopp, som utgå till av föreningen understödda. 76 

 
Revisorerna undrade vidare huruvida föreningens verksamhet inte endast borde 
utgöras av att ta emot beställningar i tider av ransoneringsbestämmelser. Ytterligare 
förslag var att göra sig av med det lager föreningen var i förfogande av, då så kallade 
varor av ”förkrigskvalité”, var högst efterfrågade. 77 Föreningen följde dessa idéer, 
men verksamhetens arbete kom fortsättningsvis att krympa likväl, då efterfrågan på 
beställningar blev allt färre. Lagret kom inte heller att utökas ytterligare och 
föreningen höll sig endast till beställningar i framtiden.78  
 

Vad hände med Skyddsföreningen efter prinsessans död? 
I prinsessans testamente stod det att Skyddsföreningen skulle ta emot en summa på 
8000 kronor efter hennes död, vilket gjorde att föreningens fortlevnad var säkrad under 
lång tid framöver.79  Föreningen levde med andra ord kvar efter att Eugénie gick bort. 
Det gjordes vissa ändringar i stadgarna efter behov, men andemeningen var fortfarande 
kvar. Skyddsföreningen skulle fortsätta att hjälpa kvinnor i nöd genom att 
tillhandahålla dem arbete. Till minne av stiftarinnan bytte föreningen även namn efter 
Eugénies död 1889 till ”prinsessan Eugénies Skyddsförening i Visby”,80 Det kan 
ibland ses i de tidigare protokollen då det föregående namnet då och då är överstruket 
och ersatt med det nya. I ett brev som skrevs till kungen den 14 mars 1952 står det så 
här att läsa om föreningen: 
 

Den har under en lång tidsperiod fått utföra en betydande samhällsinsats genom att bereda 
hjälp till självhjälp åt ensamstående kvinnor eller hustrur, som måst bidraga till familjens 
försörjning. Sedan femton år tillbaka har emellertid förutsättningen för föreningens 
verksamhet på ett avgörande sätt förändrats genom den sociala utvecklingen.81 

 
Brevet uttryckte att det hade skett en minskad förfrågan på arbete samt på de produkter 
föreningen tillverkade. Ett exempel var att antalet kvinnor i arbete sjönk från år 1936 
då 45-50 kvinnor var i arbete. År 1945 uppgick siffran endast till 11. Resultatet av 
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utvecklingen blev att den årliga vinsten av föreningens verksamhet gick nedåt, vilket 
slutligen ersattes med förlust år 1944.  Föreningen beskriver i brevet att de åtgärder 
som utförts inte vunnit effekt och att andra former för framtiden skulle behövas tas i 
bruk för fortsatt överlevnad. Dock tillkännages även i brevet till kungen att de åtgärder 
som skulle kunna genomföras, inte skulle överrensstämma med föreningens syfte att 
”tillhandahålla mindre bemedlade kvinnor arbete”. Detta, då det fanns andra 
möjligheter för kvinnor på den alltmer öppna arbetsmarknaden under denna tid, som 
dessutom betalade mycket bättre löner än vad skyddsföreningen kunde. Det 
spekulerades om det skulle vara möjligt att organisera någon ny typ av hemindustri, 
men följande går att läsa: 
 

Det är emellertid tvivelaktigt, om behovet av arbetstillfällen för ifrågakommande kategori 
av kvinnor är så stort att, enbart skapande av sådana tillfällen motsvarar det 
välgörenhetssyfte, som med föreningens stiftande avsetts. 82 

 
Ett förslag som uttrycktes i brevet var att Skyddsföreningen borde försöka att göra sitt 
kapital nyttigt åt annat socialt arbete, då exempelvis andra av prinsessan stiftade eller 
understödda institutioner nämns. Som förslag omtalas Gotland Sjukhem, vilket enligt 
föreningen helt skulle överrensstämma med Eugénies tankar om hjälp till de svaga och 
fattiga i samhället. Tanken var att föreningens kapital kunde överlämnas till 
Sjukhemmet och bekosta sjuka och arbetsoförmögna kvinnors vård. 
   Visby Skyddsförening höll sitt sista möte den 17 mars 1952, då biskopen 
överlämnade alla handlingar samt tillgångar till Gotlands Sjukhem. Skyddsförening i 
Visby var nu nedlagd och fortsatte att verka inom Gotlands Sjukhem istället, men nu 
som en fond med namnet ”Prinsessan Eugénies Skyddsföreningsfond”.83 
 

Sammanfattning 
När Visby Skyddsförening tillkom år 1863 var föreningens främsta målgrupp fattiga 
kvinnor i behov av arbete, då särskild hänsyn skulle tas till ömmande omständigheter. 
De arbetstagerskor som fick arbete betecknades ofta som till exempel ”änkor”, 
”ogifta” och ”hustrur”. Skyddsföreningen såg även till att en vårdanstalt för fattiga 
pojkar inrättades på begäran av Eugénie och att låneverksamhet bedrevs där män 
likaså beviljades lån. Hjälpbehovet utreddes genom hembesök hos kvinnorna. Dessa 
var till för att kvinnornas levnadsförhållanden och tillstånd skulle kartläggas innan 
hjälpen gavs, vilken i sin tur bestod av hemslöjd i form av vävnad, stickning och 
spinning. Arbetstagerskorna var tvungna att fullfölja sina arbeten som sedan samlades 
in och gick till försäljning genom aktion eller via återförsäljare. Det skedde även 
samarbete med andra föreningar för att få så mycket beställningar som möjligt till 
Skyddsföreningens förfogande. Varje arbetstagerska hade en skyddsfru som hade i 
uppgift att besöka sin skyddsling. Syftet med besöket var inte bara för att kontrollera 
huruvida arbetet sköttes, utan även för att uppnå en bra relation.  
   Målet med föreningen var att genom det kristna budskapets tanke, förbättra kvinnors 
situation samt förebygga lättja och tiggeri. Föreningen ville hellre ha en effektiv 
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omsättning än uppnå vinst, för att kunna bidra till kvinnornas inkomst. Hjälpen 
finansierades främst genom prinsessan. Det var överenskommet att prinsessan Eugénie 
skulle skänka 600 kronor årligen, samt lika mycket i rörelsekapital till nästkommande 
år. Det skulle ske ända till dess att grundfonden uppgick till 20.000 kronor. På 1940-
talet minskade dock efterfrågan på föreningens varor samt på arbete. Detta förklarades 
med den utvidgade kommunala socialvården i landet men också med andra 
världskriget, vilket kostade på och hämmade försäljningen i stort. Prinsessan 
testamenterade ett belopp på 8.000 kronor till föreningen efter att hon gick bort 1889. 
Detta gjorde att föreningen kunde leva kvar. Men då yttre samhälleliga förändringar 
påverkade föreningen så pass i den grad, genom minskad efterfrågan utav arbete samt 
beställningar, ledde det till att föreningen la ned sin verksamhet 1952. Alla handlingar 
och tillgångar överlämnades då till Gotlands Sjukhem. 
 

Gotlands Sjukhem 
Prinsessan Eugénie hade inte varit många år på Gotland förrän hon insåg vilket stort 
behov det fanns inom vården för kroniskt sjuka och lidande människor. Denna sektor 
var försummad och otillräcklig och hon ville därför på något sätt medverka till att 
lindra de sjukas elände och situation.84 Detta kom hon att göra genom byggandet av 
Gotlands Sjukhem, vilket på initiativ av prinsessan, kom att påbörjas år 1867 vid 
Kopparsvik i Visby. Samma år den 26:e september kunde man läsa i Gotlands 
Tidningar:  
 

Prinsessan Eugénie beredde allmänheten tillfälle att i lördags bevista en högtidlighet af 
mera sällsynt art. Prinsessan lade nämligen själf grundstenen till det hem för obotligt sjuka 
som hon så frikostigt skänkt 20.000 Rdr rmt…Därpå framlämnades murbruk och murslef, 
hvilken Prinsessan själf fattade och med cement fäste byggnadens första grundsten… 85 

 
Redan två år senare, 1869 kunde Gotlands Sjukhem invigas. Den 22 september 1869 
sammanträdde för första gången den nya styrelsen, där både män och kvinnor kom att 
ingå. Denna jämställdhetstanke framgår av stadgarna från år 1867 som ett viktigt mål 
gällande styrelsens utformning. Även i den här styrelsen figurerade kända namn av det 
högre sociala skiktet på Gotland, som exempelvis landshövdingen Gyllenram som 
utsågs till ordförande, biskop Anjou som blev vice ordförande samt skattemästaren 
Wallér och sekreteraren Bergman. Av kvinnorna som blev utvalda till styrelsen var 
några av dessa personer likväl aktiva inom Skyddsföreningens styrelse. I andra fall var 
de fruar till männen med förtroendeposter i styrelsen för Sjukhemmet. Till 
sjukhemmets föreståndare utsågs diakonissan Johanna Bolin. Gotlands Sjukhem är 
fortfarande i dag ett modernt sjukhem, där i princip inga omorganiseringar skett sedan 
Sjukhemmet grundades. Likväl är dess historia är både lång och omväxlande.86 
 

                                                 
84 Press, sid. 72 f. 
85 Stig Roos.  ”Gotlands Sjukhem: En fräsch 135-åring” Gutabygd 2004 (Visby 2004) Sid. 73 
86 Roos, sid. 74 f. 
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Vilken social inriktning hade Gotlands Sjukhem? 
De grundregler som Eugénie fastställde den 14 september 1867, två år innan 
invigningen av hemmet, lät hon trycka upp hos Theodor Norrby i Visby samma år. 
Originalet skulle på prinsessans begäran, enligt det första styrelseprotokollet paragraf 
2, förvaras bland de handlingar som rörde förvaltningen av Sjukhemmet. Dessa 
”grundreglor”, som det står, skulle bevaras till prinsessans minne och efterlevnad samt 
ändras endast vid behov. Reglerna trädde i kraft 1869 den 14 september då det första 
styrelsemötet hölls på Fridhem hos Eugénie. Bestämmelserna har efter hand 
omarbetats något för att förtydligas eller moderniseras rent språkligt, vilket gjordes 
senast 1995. I huvudsak är det dock samma regler som stiftades av Eugénie, som följes 
än i dag. Grundreglerna uttrycker vilka människor som skulle få hjälp av Sjukhemmet 
i paragraf 1, där det kan läsas:  
 

Gotlands Sjukhem har för ändamål, att, enligt de grunder som nedan bestämmas och så 
långt utrymme och tillgångar medgifva, till vård emottaga af obotlig eller långvarig 
sjukdom lidande personer från Gotland.87  

 
Vidare i grundreglerna paragraf 2 går det att förstå att endast vuxna personer intas till 
vård av Sjukhemmet. Dessa bör även ha en eller flera intyg på att det är ”i ett 
sjukdomstillstånd” och har behov av vård. Paragrafen uttrycker likaså att personer som 
kan verka störande för gemenskapen och trivseln inom Sjukhemmet, inte skulle tas in 
eller kunde förlora sin plats.88 Detta fullföljdes sedan enligt protokollen då en man på 
grund av hans nyckfulla och våldsamma beteende, trots varningar, fick lämna hemmet 
med hänvisning till paragraf 2 i reglerna. Han förbereddes istället plats på Hospitalet i 
Visby, då hänsyn togs till hans ”olyckliga och värnlösa ställning”, som det stod.89   
 
Vad gäller den sociala tillhörigheten bland dem som togs in av Sjukhemmet, har ännu 
de grundreglerna från år 1869 avslöjat lite. I paragraf 3 från 1995 års stadgar som i sin 
tur bygger på de ursprungliga från år 1869, står det däremot att: 
 

Vid intagning av sjuka skall den äga företräde som företer det mest ömmande 
omständigheter med hänsyn till sjukdomsbeskaffenhet, bristande vård och fattigdom. Är 
två eller fler i dessa hänseenden lika berättigade, utses den, som prövas av största 
svårigheten att erhålla lämplig vård. 90  

 
Det framkommer således att Sjukhemmet är till för vuxna gotlänningar som lider av 
kronisk eller långvarig sjukdom. Dessa bör emellertid inneha intyg som styrker deras 
sjukdomstillstånd. Visar det sig att den ena har det eländigare - med hänsyn till 
sjukdom, bristande vård eller fattigdom - än den andre, får den som har det sämst en 
plats på Sjukhemmet. Detta var den regel som gällde för intagning när Sjukhemmet 
grundades. Denna regel, kompletterades även med regeln om vilken tillhörighet en 
person hade – vilket fattigvårdområde personen kom ifrån och om den ena kommunen 
hade det sämre ställt än den andra. Vid ett sammanträde den 30 september 1869 
fastställdes närmare bestämt villkoren för intagningen. Där stod det att den intagna 
                                                 
87 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 13 
88 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 13 
89 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 4 
90 Gotlands Sjukhems arkiv: grundregler 1995 
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skulle tillhöra den kommun, vid vilken denne kom ifrån när personen skrevs in. 
Fattigvårdsnämnden vid den kommunen skulle intyga att den intagne fortfarande 
tillhörde kommunens fattigvårdsområde. Detta var betydelsefullt då det i 
förlängningen handlade om vem som skulle stå för begravningskostnaderna vid 
inträffade dödsfall, om inte de anhöriga redan beslutat om det.91   
   För att mer tydligt åskådliggöra vilken social tillhörighet de intagna hade kan ett 
stickprov från Sjukhemmets egna protokoll över intagna, fungera exemplifierande. 
Dessa visar exempelvis att år 1869-1870, kunde det se ut på liknande sätt för åtta 
personer som beviljats vård av hemmet:  
 
Kön/Civilstånd Ålder Sjukdom  Bekostnad 
 
Man, f.d. torpare 87 år Reumatism  Prinsessans bekostnad 
och 
     begäran 
 
Kvinna, änka 
gatläggare  42 år Elefantiasis92  Frisäng 
 
Kvinna, piga  20 år Hjärntumör 
 Fattigvårdens bekostnad 
 
Kvinna  63 år Blind, Reumatism Fattigvårdens bekostnad 
 
Byggmästaränka 42 år Cancer  Frisäng 
 
Skomakare  34 år TBC, förlamad Frisäng 
 
Arbetskarlen  56 år Vattusot, bensår Först 
socknen, sen frisäng 
 
Flicka  17 år Konfraktur, elefantiasis Frisäng 
   benröta 
 
 
Denna tabell visar att det var olika människor, av olika kön som togs in på hemmet för 
varierande slag av sjukdomar. De flesta var dock svårt sjuka och led av sjukdomar som 
idag går lättare att bota. De presenterade utgörs till stor del av människor som kom 
från mindre välbärgade hem, vilket tydliggörs då ingen av dessa stod för 
finansieringen av sjukhemsplatsen själv. Även de angivna titlarna visar att det 
mestadels var ”vanligt folk” som fick vårdplatser. Åldern visar dock att dessa var 
”fullvuxna”, men att spridningen i ålder var stor, mellan 17-87 år.93  
                                                 
91 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 3 
92 ”Elefantsjuka”, kronisk sjukdom bestående till en viss kroppsdel som ter sig genom våldsam förtjockning av 
kroppsdelen. Kan uppstå efter kroniska eksem, bensår, blodpropp, ros m.m. Svårbehandlad. (Nordstets 
Uppslagsbok, 8: e upplagan, Södertälje 1985) 
93 Gotlands Sjukhems arkiv: protokoll över intagna 1869-1870 
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   Protokollen uppvisar vid varje årsslut hur många som var intagna, huruvida dessa 
hade frisäng eller betalade avgift. Det framgår även hur många som avlidit eller 
utskrivits på egen begäran. Lediga platser annonserades ut i tidningen med åtskillnad 
av den manliga och kvinnliga avdelningen.94 År 1886 konstaterade styrelsen, att 
ekonomin tillät två ytterligare platser. Därefter fanns 16 platser; 6 manliga och 10 
kvinnliga. De nya platserna tilldelades en man från Alva och en från Östergarn. Att det 
var hela ”Gotlands Sjukhem” framkommer av ansökningarna från år 1888, vilka kom 
från hela ön: Visby, Ekeby, Fårö, Vänge, Lärbro, Guldrupe, Roma, Tingstäde, Gothem 
och så vidare.95  
   I sammanhanget bör ytterligare en målgrupp nämnas, vilka kunde få vård av 
Sjukhemmet. Dessa utgjordes av dem som kunde betala hela kostnaden för en 
vårdplats. Vidare går det att läsa att om denna målgrupp dessutom kunde skänka något 
till hemmet efter döden, var det desto bättre.96 Storleken på vårdavgiften framgår av 
ett protokoll från år 1883 då det diskuteras huruvida Sjukhemmets avgift på 30 öre per 
dag, borde höjas. På förslag var den summa lasarettet tog ut, vilket var 50 öre per dag. 
Denna minimiavgift förblev dock oförändrad den gången, då styrelsen befarade att en 
höjning skull leda till svårigheter att få platserna på hemmet upptagna,97 Det vittnar 
något om vilken målgrupp Sjukhemmet i största del vände sig till, närmare bestämt 
kroniskt sjuka och mindre bemedlade människor. 
  

Utreddes hjälpbehovet och hur gavs hjälpen?  
 
All antagning av patienter skedde genom styrelsens prövning och beslut, där läkarens 
åsikt vägde extra tungt. Det framkommer även att vissa sammanträden endast ägnades 
åt att behandla patientärenden.98 Från de ordningsregler som Eugénie fastställde 1869 
framgår det av paragraf 8 att: 
 

Sjukhemmets läkare ska deltaga i Styrelsens öfwerläggningar, uti alla angelägenheter, som 
kunna hafva inflytande på sjukvården, sjukes intagning och utskrifning samt i dessa 
ärenden vara föredragande. 99 

 
Det framkommer i beslutet om uppförandet av Sjukhemmet, att läkaren helst skulle 
vara ”lasarettsläkare”, vilket innebar läkaren skulle vara van att administrera sjukhus. 
Vidare i detta program stod det att styrelsen borde sammanträda varje månad för att 
bestämma om intagningen av sjuka, med företräde för den som led svårast. I allmänhet 
skulle Sjukhemmet bedrivas rent praktiskt, som lasarettets direktion föreskrev. 100 
   De ansökningar om vård på Gotlands Sjukhem som styrelsen behandlade var många 
och hjälpbehovet utreddes noggrant innan intagning skedde. I huvudsak var det 
Eugénie och läkaren som beslutade vem som skulle få en vårdplats. Vid ett 
sammanträde 1870 behandlades en ansökan som var typisk för den här tiden. 
                                                 
94 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 5 
95 Roos, sid. 95 
96 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 14 
97 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 4 
98 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 5 
99 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 13 
100 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 8 
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Fattigvårdsstyrelsen i Lummelunda sökte en plats för ”sockenfattige”, vid 
benämningen N. N, trots att det inte fanns någon ledig plats för tillfället. Ansökningen 
behandlades av läkaren, vilken ansåg att sjukdomens karaktär inte var tillräckligt 
allvarlig och därmed skulle kunna skötas i hemmet. Istället menade läkaren, i enlighet 
med grundreglerna, att Sjukhemmets knappa resurser skulle vara till för dem som var 
så pass sjuka att de led ”av mer plågsam art”. Styrelsen avslog med andra ord 
ansökningen på dessa grunder.101 Av dem som i alla fall fick en plats vid Sjukhemmet 
så förväntades en komplett början till en ansökan se ut på följande sätt från år 1870:  
 

I anseende till min fattigdom och obotliga sjukdom, bevittnad af bifogade intyg från 
Stadskaplanen, Stadsläkare och fattigvårdsstyrelsen får jag ödmjukast anhålla om en 
friplats på sjukhemmet för obotligt sjuka. 102  

 
Denna persons sjukdom och behov av vård intygades av ovannämnda personer. 
Allesammans bekräftade att skomakaren under lång tid varit sängliggande på grund av 
sjukdom. Han hade en hustru, tre minderåriga barn samt en gammal mor, vilket gjorde 
att de levde under knappa förhållanden. Mannens sjukdom beskrevs av statsläkaren 
som obotlig då han led av förlamning och bensår. Vidare beskrivs situationen att sköta 
mannen i hemmet, som ohållbar. Slutligen finns ett intyg med som bevisar att 
skomakaren har läst sin kristendomskunskap och att han således är berättigad att inta 
nattvarden.103  
   Ett annat fall visar hur ansökan kunde se ut och hur svårt människor många gånger 
kunde ha det. Denna gäller den 17-åriga flicka som presenteras i tabellen ovan, vars 
ansökan kom in den 12 augusti 1870. Ansökan visar att det är modern som ger uttryck 
åt en önskan om en friplats åt sin dotter. Flickans sjukdom bekräftas även av andra 
ifrån socknen som intygar påföljande:  
 

Att oäkta flickan som förut under flera års tid varit hos sin moders föräldrar i…, hvilka 
voro fattighjon, ifrån tredje året, eller omkring 15 års tid varit behäftad med en svår och 
som det tyckes obotlig sjukdom, varder härmed på begäran intygas…104 

 
Flickan intogs till Gotlands Sjukhem den 22 januari 1871 vid 17 års ålder. Hon var 
dock svårt sjuk och hon avled senare samma år.105  
   Hjälpen som gavs av Sjukhemmet var präglad, såväl som i Skyddsföreningens fall, 
av den kristna tanken. Det framkommer bland annat i exemplet om skomakaren ovan. 
Av ordningsreglerna blir det även klart att de intagna skulle behandlas i en ”öm kristlig 
miljö” såväl i själsligt och i kroppsligt hänseende. Sjukhemmet skulle erbjuda en god 
omvårdnad och sjukbehandling.  På liknande sätt hade de intagna också krav på sig. 
Kraven, vilka de var tvungna att följa noggrant, framkommer i de ”Ordningsregler för 
intagna”, som än i dag sitter på väggen på varje avdelning i Sjukhemmet. Reglerna 
hade Eugénie själv etablerat. De gick ut på en rad plikter såsom, när uppstigning och 
sängdags var, hur och när måltidernas skulle intas, hur renlighet och snygghet skulle 
efterlevas och så vidare. En av de viktigaste bestämmelserna var att de som fått en 
                                                 
101 Roos, sid. 77 f. 
102 Gotlands Sjukhems arkiv: ansökningshandlingar 
103 Gotlands Sjukhems arkiv: ansökningshandlingar 
104 Gotlands Sjukhems arkiv: ansökningshandlingar  
105 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 3 
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förbättrad hälsa och inte behövde Sjukhemmets vård längre, fick lämna hemmet så att 
andra, mer behövande fick plats.106  
   De sjuklingar som kunde, skulle även hjälpa till med arbeten som avsåg 
Sjukhemmet. Detta beslutades vid ett sammanträde den 17 januari 1877. Beslutet 
innebar att arbetsförmögna sjuklingar var skyldiga att utföra sådant arbete som de 
själva klarade av, men att ingen ersättning skulle utgå. I ordningsreglerna för de 
antagna år 1889, fattades sedan återigen ett beslut angående ersättningen. Beslutet 
innebar att de som betalade hela avgiften för en plats på hemmet skulle få ut hela lönen 
av sitt arbete. Lönen utgjordes av allt från större till mindre belopp. De som endast 
betalade hälften eller hade friplats, skulle få ta emot hälften av den intjänade 
inkomsten.107 Ersättningen kallades för ”flitpengar” och skulle uppfattas som belöning 
eller uppmuntran för de intagna att arbeta efter egen förmåga. Detta, då tanken om 
arbetsamhet förespråkades på Sjukhemmet, vilket ansågs skulle vara bra både för 
kropp och själ. Vidare i paragraf 10 går det att läsa att de intagna förväntades hjälpa 
sig själva och varandra efter förmåga, så länge de vistades på hemmet. Förhoppningen 
med denna paragraf var att de intagna inte skulle låta sig ”betjänas” titt som tätt, utan 
få den hjälp de behövde när det förekom ett verkligt hjälpbehov. Enligt paragrafen, 
skulle gemenskap och ömsesidig hjälpsamhet göra Sjukhemmet till ”ett kärt verkligt 
hem”.108  
 

Vad skulle hjälpen leda till? 
Sjukhemmets mål, vilket tidigare framgått, var att så långt det var möjligt genom 
utrymme och resurser, ta emot kroniskt eller långvarit sjuka personer från Gotland. 
Dessa skulle vara vuxna och kunna intyga om sin sjukdom.109 Dock uteslöts inte den 
17-åriga flickan som nämnts ovan, vilken dessutom varit den yngsta intagna som 
Sjukhemmet vid någon tidpunkt vårdat. Den regel för intagning som gällde var även 
en viktig del av målet med Sjukhemmet. Innehållet kan på så sätt vara av vikt att 
belysa än en gång: 
 

Vid intagning av sjuka skall den äga företräde som företer det mest ömmande 
omständigheter med hänsyn till sjukdomsbeskaffenhet, bristande vård och fattigdom. Är 
två eller fler i dessa hänseenden lika berättigade, utses den, som prövas av största 
svårigheten att erhålla lämplig vård. 110  

 
Hjälpen skulle förhoppningsvis leda till att den sjuke blev bättre och på så sätt kunde 
skrivas ut ifrån Sjukhemmet. När detta hände ibland, kunde det alltså även bero på 
huruvida personen skött sig eller inte. Vården skulle ges i en kristlig anda och läkaren 
utsågs av styrelsen som helst skulle vara en lasarettsläkare. Målet med verksamheten 
var som ovan nämnts, även att de sjuka skulle hjälpa till att utföra olika sysslor på 
Sjukhemmet i den mån de kunde, vilket ledde till att de själva kunde tjäna en slant och 

                                                 
106 Gotlands Sjukhems arkiv: grundregler 1869  
107 Roos, sid. 81 
108 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 29 
109 Gotlands Sjukhems arkiv: grundregler 1869 
110 Gotlands Sjukhems arkiv: grundregler 1995 
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även göra sitt till hemmet. 111 Viktigt var också att Sjukhemmet mer la betoning på 
”hem”, än Sjukhem. 
   I paragraf 18 i grundreglerna framkommer att Sjukhemmet har enskild välgörenhet 
att tacka för sin tillvaro i uteslutande fall. Denna välgörenhet uttrycks som avgörande 
för Sjukhemmets framtid och slutligen till följd av det: 
 

…bör styrelsen såsom oeftergifligt mål för sin verksamhet söka att få ordna och 
vidmakthålla detta hem, att de därstädes intagna må erhålla såväl andlig som lekamlig 
tillsyn och vård samt sjukhemmet sålunda, så vidt möjligt är, kunna motsvara sin 
bestämmelse och hvad den åt inrättningen egnade välgörenhet och människokärlek 
åsyftar.112  

 
Av detta framkommer alltså att välgörenhet var ett av de grundläggande målen med 
Sjukhemmets verksamhet. 
 

Hur finansierades hjälpen? 
Det som ovan framgått är att prinsessan Eugénie själv finansierade byggandet av 
Gotlands Sjukhem. Genomförandet av dessa planer var, trots allt beroende av en god 
ekonomi.  Eugénie lär ha grubblat ett tag över hur hon skulle kunna skaffa det kapital 
som krävdes för ändamålet. Det sägs att en sömnlös natt på Stockholm slott, när 
prinsessan själv led av sin ständiga hosta, kom hon att tänka på det juveler hon ärvt av 
sin farmor, Drottning Desideria. Hon lär ha yttrat ”Vad skall jag med dem till när så 
många människor lider”. Detta kom att föda idén hos henne att omsätta juvelerna till 
kapital och på så sätt kunna bygga Gotlands Sjukhem. Hon talade snart därefter med 
sin bror kung Karl XV och begärde hans tillstånd om att få sälja juvelerna. Det påstås 
att kungen själv köpte större delen av juvelerna för att på så sätt få dem att stanna inom 
familjen.113  
   Byggandet av Sjukhemmet kom, som ovan nämnt, igång år 1867. Två år senare 1869 
kunde hemmet invigas. 1870 avsynades Sjukhemmet för första gången av 
byggnadsstyrelsen i Visby på begäran av Eugénie. Byggnaden hade då kostat 17.760 
kronor men då även uthus, vattenledningar, planering, staket, trädgårdsanläggning med 
mer tillkom, innebar det slutligen att hela anläggningen kom att stiga till en kostnad av 
25.804 kronor och 46 öre.114 Tomten för bygget hade dock kostnadsfritt upplåtits av 
Visby stad. Anläggningen, inventarier, inredning och även underhåll samt avlöning till 
hemmets personal stod prinsessan för själv.115 
   Många testamenten har skrivits till Gotlands Sjukhem under årens lopp, vilket 
förekommer än idag. Även donationer på både stora och mindre belopp kom tidigt till 
Sjukhemmets nytta. Dessa samlades in runt om på Gotland men även i Stockholm. 
Dessa redovisas ofta av styrelsen i protokollen, då bland annat ett fåtal stora 
donationer och gåvor kan nämnas: 
 
1873  Grevinnan Charlotte von Platens donation på 1.000 kronor  
                                                 
111 Roos, sid. 78 f. 
112 Gotlands Sjukhems arkiv: grundregler 1869 
113 Press, sid. 74 
114 Roos, sid. 74 
115 Press, sid. 74  
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1880  Kammarfrun E.M. Thunbergs donation på 5.000 kronor 
1909  Johanna Häggs grammofonfond på 1.335 kronor 
1917  Prins Oscar Bernadotte (till 50 års-minnet) 1.000 kronor 116 
 
Redan innan sjukhemmet uppfördes förekom insamlingar för vård av obemedlade 
människor på Gotland. Detta skedde bland annat genom en kommitterad frisängsfond, 
vilken till en början samlade in frivilliga bidrag för att inrätta frisängar på lasarettet i 
Visby. Men när nu Gotlands Sjukhem hade startat ansåg kommittén att frisängsfonden 
skulle gå dit istället.117 Redan första verksamhetsåret strömmade 12.000 kronor in, 
varav större delen gick till inrättandet av två frisängar. Oftast testamenterades pengar 
till Sjukhemmet med villkoret att det skulle finansiera just en frisäng. En summa på 
6.000 kronor ansågs tillräcklig på1860-talet för att kunna finansiera en frisängen under 
ett helt år. Frisängen blev då uppkallad efter givarens namn. Denna summa förblev 
sedan oförändrad och skulle räcka till att förse en person under ett med mat, värme, 
ljus, kläder, uppassning och medicin. I en sammanställning över frisängarna från år 
1927 framkommer det i första hand att det var välbärgade människor av det högre 
samhällsskiktet, som skänkte pengar till frisängar. Detta framgår även av de belopp 
som gavs då det lägsta beloppet uppgick till 2.500 kronor och det högsta var på 12.000 
kronor. 118  
   Ett annat exempel på hur hjälpen finansierades var genom anordnandet av en bazar, 
som hölls den 17 och 18 augusti, 1876. Försäljningen på evenemanget utgjordes till 
största delen av ”kvinnoslöjd”, vilket återigen för tanken till att samarbete skedde 
mellan Skyddsföreningen och Sjukhemmet. Bazaren gav ett överskott på 1.237 kronor, 
varvid det noteras att annonskostnader, arvoden och dylikt skänkts.119 Alltifrån första 
verksamhetsåret hade Sjukhemmet med Kungamaktens tillstånd, fått en årlig kollekt 
från stiftets kyrkor, vilket varje år gav cirka 170,00 kronor.120   
   Revisionsberättelserna var från början omfattande och noggrant gjorda. Den 22 
september 1869 beslutades om regler för redovisning av penningmedel. Reglerna gick 
ut på att den besökande avdelningens vakthavande ledamot, alltså den som var utsedd 
att granska hemmet, varje månad skulle beställa av skattemästaren vad som kunde 
komma att behövas. Det medel samt det som hade gått åt varje månad skulle 
föreståndarinnan redovisa för och kontrollera. Slutligen skulle skattemästaren lämna in 
föreståndarinnans redovisning till ordföranden för påskrift. Så gick det till varje månad 
och varje år, vilket prinsessan hade bestämt om. Två revisorer skulle utses varje år, en 
från landstinget och en från stadsfullmäktige. Revisionsberättelserna offentliggjordes 
dessutom varje år i de gotländska tidningarna. Vid revisionsgranskningen år 1879 
uttryckte dock revisorerna missnöje med redovisningen, då redovisningen bedömdes 
som allt för invecklad. Istället begärdes mer ordning och enkelhet enligt olika förslag, 
vilket också infördes i framtiden.  
   Det framgår vidare av 1879 års revisionsberättelse att ränteinkomster, vilka var 
avkastningen på Sjukhemmets fondmedel, utgjorde Sjukhemmets enskilt största 
inkomst, förutom de gåvor Sjukhemmet tog emot. Det går även att läsa i protokollet 
                                                 
116 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 33 
117 Gotlands Sjukhemsarkiv: minnesblad 120 år. Sid. 12 ff. 
118 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 35 
119 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 10 
120 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 36 
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angående räkenskaperna samma år, att ränteinkomsterna till största delen utgick från 
låneräntor, vilka i sin tur gav god avkastning på cirka 7,5 procent. Detta innebär att 
Gotlands Sjukhem, såväl som Skyddsföreningen i viss mån, agerade som en slags bank 
och lånade ut medel till olika personer mot borgen samt genom inteckningssäkerhet. 
Sjukhemmet kunde därmed få god avkastning på sina fonderade medel - något som 
tyder på styrelsens affärsmässighet. Styrelsen var med också kostnadsmedveten, vilket 
ytterliggare framgår av detta exempel från 1881 års revisionsberättelse, angående 
annonsering i Gotlandstidningarna: 
 

…beslöts blott att berättelsen skulle på billigaste villkor till trycket befordras till någon av 
ortens tidningar. Finge man den kostnadsfritt införd skulle den tryckas i extenso, i annat 
fall i transumt. 121  

 
Då inrättandet av ett Sjukhem till stor del underlättade för landstinget, genom att fler 
obotligt sjuka kunde få vård på Gotland, beslutades det redan år 1867 att landstinget 
årligen skulle ge 1.000  kronor till hemmet. Till en början gällde som villkor för 
anslaget, att medel skulle utgå till Sjukhemmet, endast de år de fanns tillgängliga. 
Detta innebar att landstinget under några år inte kunde ge ut summan, trots att 
påminnelser kom från olika håll. Avgörande för anslagens fortsatta existens blev 
doktor Leijers uttalande och ingripande 1876:  
 

… men genom ett bifogat villkor torde hädanefter detta anslag väl sällan komma att 
utgå...; och då ej gärna det kan vara landstingets mening att med ena handen giva och den 
andra återtaga… 122 

 
Detta ledde till att Sjukhemmet som tradition tog emot oförändrat belopp på 1.000 
kronor årligen, vilket utgick fram till första världskriget. Från år 1913 höjdes anslaget 
ända till år 1924 då beloppet utgjordes av en växlande summa mellan 2.000 till 4.000 
kronor per år.123 Endast vid ett tillfälle efter detta ställde landstinget villkor för sitt 
anslag, vilket gällde en paragraf i Sjukhemmets grundregler som ansågs olämplig. 
Stiftets biskop, som varit självskriven ledamot i Sjukhemmets styrelse hade nu även 
förordnats som inspektor. Detta påpekades, vilket således gav anledning till ändring. 
Tilläggas kan även att August Bokström, som under ett antal år var hemmets revisor 
och landstingets kamrerare, en gång gjorde en anmärkning av principiell betydelse. 
Denna gång handlade det om att hemmet rekommenderat att en kvinnlig patient som 
inte var döpt, skulle låtas döpas av en präst inom Svenska Kyrkan. Detta menade 
Bokström saknade stöd i grundreglernas både bokstav och anda. Han menade att det 
stöd som landstinget gav till Sjukhemmet ”uttaxerades jämväl på odöpta 
skattskyldige”.124  
 

                                                 
121 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 130 år. Sid. 6 f. 
122 Gotlands läns landsting 1863-1962. Sid. 143 
123 Gotlands Sjukhems arkiv: minnesblad 120 år. Sid. 31 
124 Gotlands läns landsting 1863-1962. Sid. 144 
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Vad hände med Gotlands Sjukhem efter prinsessans död? 
Den minnesgoda läsaren kommer ihåg att prinsessan dog den 23 april 1889. Styrelsen 
samlades efter hennes död den 6 maj och öppnade då det testamente som Eugénie 
lämnat till direktionen av Gotlands Sjukhem. Liksom i Skyddsföreningens fall, 
testamenterade Eugénie en stor summa pengar till Sjukhemmet. Beloppet uppgick till 
20.000 kronor och skulle på prinsessans begäran läggas till Sjukhemmets kapital, 
vilket förvaltades av bland andra landshövdingen och biskopen i Visby stift.  
   Trots att Sjukhemmet fick fortsatta donationer till frisängar samt det anslag som 
landstinget årligen beviljade, blev det sämre tider för Sjukhemmets ekonomi. Detta 
berodde på att Eugénie under sin livstid stod för utbetalning av löner, underhåll och 
kost åt föreståndarinnan och resterande personal. Efter hennes död fick istället dessa 
utbetalningar tas direkt ur hemmets egen kassa. Då det allmänna prisläget dessutom 
höjdes i samhället, gick löner och underhåll upp i pris, vilket ledde till att det blev en 
svår situation rent finansiellt för hemmet att klara. Olika medel användes, bland annat 
år 1900, då frisängens belopp fick höjas till 10.000 kronor. I brevväxling med prins 
Oscar Bernadotte år 1917, inför Sjukhemmets 50-årsdag, påkallades de ekonomiska 
bekymren som hemmet hade. Det resulterade i att Sjukhemmet fick 1.000 kronor som 
gåva från kungen för att göra den ekonomiska situationen lättare. Kungen underströk 
att han var beklämd över nyheterna att Sjukhemmet hade svårigheter att upprätthålla 
verksamheten, men att detta var något som många institutioner delade under den svåra 
tid de levde under. Han tyckte även att landstinget kunde bidra mer då länet hade stora 
fördelar av att verksamheten fanns och fungerade. 
   Efterhand blev behovet av fler platser angeläget, vilket ledde till att det byggdes till 
ytterligare en våning år 1927. I samband med tillbyggnationen gjordes även en stor 
reparation som ansågs nödvändig. Vattenledningar drogs in från Visby stad och en 
värmeledningspanna installerades. Vid samma tillfälle inrättades badrum och wc, taket 
blev omlagt och en ny mathiss införskaffades. Mer tillkom, vilket gjorde att 
byggnationen totalt blev dyrare än väntat och kostanden uppgick till 70.600 kronor. 
Gotlands Sjukhems Skattemästare vid namn Pettersson, höll ett tal på invigningen av 
nybyggnationen som visar vilket stöd och engagemang det fanns ifrån allmänheten. 
Han framhöll ett tack till alla som bidragit till arbetets fullbordande. De som 
medverkat var bland annat privatpersoner, personal men även Sjukhemmets egna 
patienter i den mån de kunde. Visby stad bekostade ombyggnaden av 
avloppsledningarna, sällskapet ”Hem för Pauvres-Hounteux” ställde upp med lokaler 
under ombyggnaden och gotlänningar boende i Stockholm skänkte möbler. Även en 
radio, klockor och ett piano skänktes till Sjukhemmet. Slutligen önskade han i sitt tal 
att Sjukhemmet i framtiden skulle bli ihågkommet, så att det kunde utvecklas och fylla 
sin ”människovänliga uppgift”.125 
   Denna önskan kom att uppfyllas då fler genomgripande om- och tillbyggnationer 
kom att genomföras genom årens lopp. Under senare delen av 1950-talet genomgick 
exempelvis Sjukhemmet en stor modernisering för att kunna motsvara uppgiften att 
vara ett tillfredsställande vårdhem för långvarit sjuka. Detta understöddes återigen 
genom frivillighetens bidrag, men också av landstingets anslag som 1955 förnyats och 
upphöjts till först 25.000 kronor och senare 45.000 kronor årligen. Landstingets 
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ekonomiska engagemang i det privatägda Sjukhemmet får numera ses mot en 
bakgrund av att de 30 vårdplatser, vilka erbjöds på hemmet, egentligen var 
Landstingets uppgift att anordna. De årliga driftbidragen kan med andra ord ses som 
landstingets första och egentliga insats för vården av de långvarigt och kroniskt sjuka 
på Gotland. 126 Den ekonomiska situationen blev lättare och ända till år 1954 kunde 
Sjukhemmet klara sin ekonomi på egen hand genom avkastningen från sina fonder, 
inkomna vårdavgifter, gåvor och bidrag. Det bildades även en stödförening för 
Sjukhemmet som kom till 1954, vilken på angivet vis hade i uppgift att ekonomiskt 
förvalta och stödja verksamheten.127  
   Senast Sjukhemmet renoverades och byggdes ut var 1998. Idag beskrivs 
Sjukhemmet som ett av det modernaste på Gotland, rent av som ett av det modernaste i 
landet.128  
 

Sammanfattning 
Gotlands Sjukhem kunde invigas år 1869. Prinsessan Eugénie bekostade byggandet 
och stiftade även de grundregler som kom att gälla för Sjukhemmets framtid. 
Sjukhemmet följer dessa i stort sätt än idag. De som fick hjälp av Sjukhemmet 
utgjordes av kroniskt eller långvarit sjuka och lidande personer ifrån Gotland. Det 
fanns även andra viktiga kriterier som bestämde om vem som skulle bli intagen till 
hemmet, vilket främst skulle vara vuxna människor som kunde intyga om sin 
sjukdomsbild. Den som hade det sämre med hänseende till sjukdom, vård och 
ekonomisk situation fick ofta företräde, men även de som kunde betala hela 
vårdkostnaden för sig, fick även en möjlighet att ansöka om plats. Det var likaså 
viktigt att veta ifrån vilken kommun dessa kom, då begravning fordrades vid bortgång. 
Ålder, kön och sjukdom var varierande bland dem som vistades på Gotlands Sjukhem, 
men oavsett vart de sökande kom ifrån på ön, var alla gotlänningar välkomna att 
ansöka om en vårdplats.  
   All antagning beslutades genom styrelsens samråd varje månad. Läkaren, vilken 
oftast var lasarettsläkare, var den som tillsammans med Eugénie var föredragande vad 
gällde intagning och utskrivning av patienter. Läkaren beslutade även om de 
angelägenheter som handlade om vården. Sjukhemmet skulle praktiskt drivas som 
lasarettets direktion föreskrev. Vissa som ansökte fick avslag, vilket oftast berodde på 
att deras sjukdomskaraktär inte var av mer svår karaktär. Av dem som fick en 
vårdplats utreddes hjälpbehovet noggrant och intyg krävdes ofta av en eller flera 
såsom statskaplanen, statsläkaren eller fattigvårdsstyrelsen för att påvisa att hjälpbehov 
fanns. Hjälpen gavs främst genom vård som präglades av en kristlig anda. Det fanns 
många ordningsregler för de intagna att följa. En av de viktigaste var att den som blivit 
förbättrad i sin hälsa skulle lämna hemmet och ge platsen år bättre behövande. 
Motkrav ställdes likaså på de intagna, då dessa ansågs må bra av att hjälpa till så gott 
de kunde, samt för erhållandet av så kallade flitpengar. För att ge god omvårdnad och 
sjukbehandling så skulle samlevnad och ömsesidig hjälpsamhet bidra till att få 
Sjukhemmet att kännas trevligt och omtyckt för de intagna.  
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   Målet med verksamheten var, som tidigare konstaterats, att vårda obotligt sjuka 
personer från Gotland, med företräde för den som kunde påvisa de mest ömmande 
omständigheterna. Sjukhemmet styrdes dessutom till viss del av tanken om hjälp till 
självhjälp då de intagna inte skulle låta sig betjänas oupphörligt, utan hjälpa till med 
vad de kunde, vilket ansågs göra gott för både kropp och själ. För övrigt hade 
verksamheten som mål att styrelsen skulle utgöras av lika många kvinnor som män. 
Det övergripande målet var att ge kristlig, eller andlig tillsyn och vård för såväl själen 
som kroppen och att upprätthålla den välgörenhet och människokärlek som 
verksamheten åsyftade. 
   Hjälpen finansierades på en rad olika sätt och i Sjukhemmets fall innebar detta 
”många bäckar små” för upprätthållandet av en fungerande och tillfredsställande 
verksamhet. Eugénie sålde sina juveler för att möjliggöra byggandet och stod sedan för 
driften och löneutbetalningar under sin livstid. Visby stad stod för tomten i Kopparsvik 
i Visby.  För övrigt tog Sjukhemmet emot donationer och testamenten som oftast hade 
som villkor att finansiera en persons omvårdnad under ett år, i form av en så kallad 
frisäng. Det anordnades även en bazar 1876 och årligen fick Sjukhemmet in en kollekt 
från stiftets kyrkor. En av de största inkomsterna förutom det som donerades och 
testamenterades, bestod av räntorna som Sjukhemmet fick in på sina fondmedel. 
Sjukhemmet fungerade även som en slags bank och lånade ut pengar mot 
borgenssumma. Sjukhemmet fick således god avkastning och styrelsen skötte 
Sjukhemmets ekonomi på ett medvetet och många gånger affärsmässigt sätt. Till sist 
fick Gotlands Sjukhem ett årligt anslag av landstinget som varierade i summa, men 
ökade efter hand genom åren. Detta anslag var sällan bundet till några villkor, förutom 
till en början. Utbetalningen berodde då på huruvida det ansågs finnas medel för detta 
ändamål, eller inte. Villkoret gjorde att anslaget betalades ut sporadiskt till en början.   
   Efter att prinsessan gick bort år 1889 fick Sjukhemmet ekonomiska bekymmer. Det 
berodde på att Eugénie innan betalat för sådant som efterhand kom att stiga i pris, 
såsom löner och utgifter. Detta åtgärdades genom olika medel, då bland annat 
kostanden för att skänka pengar till en frisäng höjdes efter hand. Då även behovet av 
att ha ett fungerande Sjukhem för långvarit sjuka personer på Gotland, vilket till en 
början inte erbjöds inom landstingsvården, blev Sjukhemmet ett allt viktigare 
alternativ och ett värdefullt komplement till lasarettets sjukvård. Detta medförde att det 
genom åren skedde ett omfattande samarbete mellan det allmänna och Gotlands 
Sjukhem via de anslag som landstinget överlämnade. Anslagen gjorde det många 
gånger möjligt att bygga ut och modernisera Sjukhemmet. År 1954 startades även en 
ekonomisk stödförening som hade i uppgift att förvalta och stödja verksamheten. 
 
 

Avslutning 
Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka två av de filantropiska 
organisationer som prinsessan Eugénie lät grunda på Gotland under 1860-talet. Min 
förhoppning var att min undersökning kring Visby Skyddsförening samt Gotlands 
Sjukhem skulle kunna tolkas utifrån den allmänna forskning som gjorts om 
verksamheter med likartade ambitioner. Likaså, i enlighet med den kritisk 
hermeneutiska metoden, har jag försökt tolka mitt material utifrån det historiska 
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sammanhang och villkor som denna tidsperiod utgjorde för sina aktörer. Då Eugénie 
visat sig vara en viktig aktör, så anser jag i likhet med Göran B Nilsson, att hon inte 
bör negligeras, utan snarare belysas ytterligare. Detta då Eugénie, trots de privilegier 
hon hade som prinsessa, berördes utav det samhälle hon levde i och de problem som 
fanns. Med de medel och den kapacitet hon hade, bidrog hon till en positiv 
utvecklingen och agerade som en medmänniska till de många hon hjälpte. Budskapet, 
genom de filantropiska föreningar hon startade, förmedlade vikten av detta i hög grad. 
Det avslöjar även att hon uppmuntrade andra, genom det hon företog sig, att göra 
likadant. Jag finner således i slutändan av denna studie att de metodiska angreppssätt 
jag använt, varit relevanta för den här studien. Detta då mycket av det som Eugénie 
satte i gång, kan just ses som uttryck för att hon var en kvinna av sin tid och i vissa fall 
även i täten för sin tid – vilket framgår med facit i hand. Exempel på hennes 
framsynthet var bland annat att hon var noggrann med att alltid se till att i de styrelser 
hon tillsatte, ingick hälften män, hälften kvinnor. På samma gång fanns den religiösa 
tanken med som viktig utgångspunkt för hennes hjälpverksamheter – trots att den 
barmhärtige samariten alltmer fick ge vika för förnuftet och den vetenskapliga 
filantropins frammarsch.  
   Vad som övrigt kan noteras är att prinsessan Eugénie kom till Gotland under en 
period som präglades av stora svårigheter, då fattigdom och depression var vida spridd 
och omfattande. Med sin religiösa tro och uppfostran hon fick som ung, i kombination 
med att hon själv var lidande av svag hälsa, kunde hon heller inte undgå att lägga 
märke till den nöd som fanns på ön. Då fattigvårdsfrågan i mångt och mycket 
dessutom var en fråga för det lokala samhället under 1800-talet, var det inte bara den 
kommunala fattigvården som började hitta sina uppgifter – detta gjorde även Eugénie. 
   För att kartlägga de motiv samt syften som styrde Eugénies initierande av Visby 
Skyddsförening samt Gotlands Sjukhem fick jag ställa mig olika frågor. Den första 
frågan gick ut på att ta reda på vilken social inriktning dessa verksamheter hade, vilket 
framgick klart och tydligt i de bestämmelser prinsessan stadgat för respektive 
organisation. Skyddsföreningens sociala inriktning var i första hand mindre bemedlade 
kvinnor ifrån Visby som var i behov av arbete. Eugénies vision med denna verksamhet 
går således att betrakta utifrån Birgitta Plymoths presentation av kvinnans villkor 
under denna period, då hon menar att kvinnorna var den målgrupp som hade störst 
benägenhet att få hjälp, men att likaså nya krav ställdes på kvinnan i fråga om 
försörjning. Sjukhemmets patienter i sin tur, bestod främst av vuxna gotlänningar som 
led av långvariga och kroniska sjukdomar. Även bland hemmets patienter skulle de 
som bedömdes ha det sämst ställt, med hänsyn till olika faktorer såsom sjukdom, vård 
och ekonomisk situation premieras. Andra blev likväl hjälpta på ett mer indirekt sätt, 
genom exempelvis utlåning av pengar.  
   Beträffande min andra frågeställning, framgår det att hjälpen först skulle ges efter att 
objektiva bedömningar av hjälpbehovet utretts. Inom den vetenskapliga filantropin var 
det en av de moderna tankarna, vilket bland annat Staffan Förhammar tar upp i sin 
forskning. Ledorden och motiven som styrde den vetenskapliga filantropin, men likaså 
de undersökta verksamheterna i denna studie, var att åstadkomma något gott genom att 
göra rätt. För att implementera detta i Eugénies filantropiska verksamheterna krävdes 
viss ”professionalism” i bedömningarna, vilket åstadkoms genom bland annat 
läkarkunskaper eller hembesök. Dessa metoder menar Birgitta Jordansson var 
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utmärkande för den kvinnliga filantropin, men även en viktig skillnad i jämförelse med 
den kommunala fattigvårdens arbetsmetoder. Att både göra gott och rätt skulle likaså, i 
enlighet med tidens filantropiska ideal, uppnås genom tanken om hjälp till självhjälp. 
Många av författarna i forskningsläget betonar denna idé som utmärkande för det 
moderna sociala arbetets utformning. Detta var till exempel en av de tydliga orsakerna 
för Visby Skyddsförenings verksamhet där hjälp gavs genom arbete till fattiga 
kvinnor. Denna metod skulle i ljuset av Förhammars resonemang, leda till mer 
bestående hjälp för den fattige. Även Sjukhemmets patienter kunde förutom att vårdas 
även tjäna en så kallad ”flitpeng” på arbete och förväntades samtidigt att hjälpa sig 
själva och varandra efter förmåga. ”Metoden” ansågs vara välgörande för både kropp 
och själ. Den tidigare dominerande förbehållslösa hjälpen var alltså något som Eugénie 
strävade bort ifrån, i önskan om att den hon hjälpte skulle komma ifrån tiggeri och 
lättja och istället bli en ansvarstagande, sparsam medborgare. I Sjukhemmets fall, 
förhoppningsvis även friska sådana. Det fanns alltså tydliga visioner bakom dessa 
verksamheter som gick stick i stäv med de styrande socialliberalernas motiv för 
självhjälpstanken, vilket i grund och botten handlade om att uppnå social kontroll och 
fostran. Den indelning som präglade liberalernas och tillslut filantropernas syn på de 
”rätta hjälpbehövande” tar Staffan Förhammar upp, men även Mikael Sjögren. Sjögren 
fokuserar på olika kriterium såsom ”värdiga och ovärdiga” mottagare av hjälp, där 
exempelvis olika dygder som pålitlig, arbetsam, anständig och nykter framhävs. Dessa 
kännetecken är något som även Skyddsföreningen fokuserar på i vissa avseenden, 
genom exempelvis bestämmelserna för vilka kvinnor som skulle få arbete. 
   Målsättningen med båda Eugénies filantropiska verksamheter faller således under en 
slags dubbel benämning där både modern, vetenskaplig filantropi, i samverkan med 
kristna förtecken eftersträvades. Denna ”dubbelhet” var eventuellt ett resultat av den 
tid prinsessan levde under, då dessa ideal parallellt utövade viss inverkan på 
filantropins utformning. Eugénies roll som filantrop var på så sätt mångsidig, då hon 
var traditionell, och inte ville släppa de religiösa motiven för sin hjälpverksamhet, 
samtidigt som hon var modern. Hon agerade således ”samtida” i den bemärkelsen att 
hon tillämpade metoder, vilka var vetenskapliga, såsom hjälp till självhjälp, 
objektivitet, differentiering och professionalism.  
   I fråga om den kvinnliga emancipationen fanns det tydliga sådana tankar som motiv 
för dessa hjälpverksamheter och i synnerhet för Skyddsföreningen. Arbetstagerskorna 
gavs här möjligheten att stå på egna ben genom att bidra till den privata försörjningen. 
Denna företeelse understryker Plymoth i sitt resonemang då hon menar att det ställdes 
nya krav på kvinnan som husmor och försörjare vilket innebar att nya roller och 
förhållningssätt skapades beträffande arbetarkvinnans nya uppgifter, men även 
angående fattigvårdsfolk, filantroper och fabrikörer. En tanke beträffande detta är att 
Eugénie, på så sätt, var med och bidrog till denna nya syn på kvinnan, vilken 
genererades genom själva syftet med Skyddsföreningens uppgift.  
   Då både Sjukhemmet och Skyddsföreningen även drevs av öns kvinnokraft 
åtminstone till hälften, så kan dessa verksamheter passa in i bilden som exempelvis 
Åberg, men även Jordansson framhäver som utmärkande för denna tids filantropiska 
föreningar. Åberg poängterar bland annat att i fokus för filantropins utveckling under 
1800-talet stod medelklassens kvinnor. I likhet med Sjukhemmets styrelse, var det ofta 
dessa kvinnors äkta män som utgjorde en slags grund för den filantropiska 
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verksamhetens existens. Detta synsätt stämmer alltså överrens, till viss del med 
åtminstone en av de två undersökta verksamheterna. Förklaringen kan vara det faktum 
att männen utgjorde juridiska garanter under en tid då kvinnorna inte hade rättighet att 
förklaras myndiga, vilket Eugénie såg till att få så snart möjligheten gavs. Av det två 
synsätt som Åberg presenterar som relevanta beträffande frågan varför kvinnor fick så 
stor del inom socialpolitikens utformande, anser jag att Eugénie på inget sätt föll offer 
för manlig härskarteknik. Eugénie representerar mer det andra synsättet; den medvetna 
aktören som kämpade för tydligt definierade mål.  
   Vidare menar Jordansson till exempel att fattigvårdspolitiken definierades både av 
den offentliga fattigvården, men särskilt av den kvinnliga välgörenheten i sig. 
Kvinnligheten framhävs med andra ord som en viktig komponent i det framtida 
samhällsbyggandet och för den moraliska fostran. Då dessutom de borgerliga 
kvinnorna sågs som presumtiva samhällsbärare, vilka var en målgrupp som Eugénies 
verksamhetsstyrelser till stor del bestod av, kan även detta synsätt appliceras på 
prinsessans verksamhet. 
   Finansieringen för verksamheterna var något som Eugénie till en början skötte helt 
av egen person och ur egen kassa. Verksamheter skulle inte ha tillkommit och på inga 
villkor heller kunna fortsätta sin existens om det inte var för prinsessans ekonomiska 
finansiering och den aktiva roll hon spelade för dessa. Både Skyddsföreningen och 
Sjukhemmet drevs på så sätt som ”enmansföretag”, i viss mening där affärsmässighet 
och effektiv omsättning eftersträvades i hög grad, vilket även var en av de punkter 
Förhammar belyste ifrån Eugeniahemmet i Stockholm. Styrelsens affärsmässighet 
samt den aktiva roll Eugénie spelade, trots den kungliga person hon var, verkar med 
andra ord varit utmärkande för Eugénies verksamheter i stort. Det som dock tillkom 
för finansieringen var donationer från privatpersoner, olika insamlingsåtgärder genom 
exempelvis kollekt samt i viss mån samarbete med andra filantropiska föreningar. 
Även en slags bankverksamhet bedrevs i båda organisationerna.  
   Det skedde likaså i enlighet med Anne-Lise Seips resonemang, en omfattande 
samverkan mellan det allmänna och det enskilda genom Visby stads kommun och 
Gotlands Sjukhem, men särskilt genom landstinget och Sjukhemmet, via årliga anslag. 
Det beskrivs bland annat att Sjukhemmets platser för obotligt- och långvarigt sjuka, 
var ett tillskott som egentligen ålåg landstinget att ordna för, då det inte fanns 
heltäckande lösningar inom den offentliga vården. Tillsammans med Sjukhemmets 
privata lösning kunde följaktligen vården på Gotland bidra till att fler människor fick 
vård på ett tillfredsställande sätt, vilket blev ett tydligt incitament för fortsatt årligt 
anslag. Seip skulle troligtvis belysa det samarbete som skedde på Gotland som ett 
typexempel för det ”blandsystem” hon nämner, vilket förekom under denna tidsperiod. 
Det som dock skiljer min forskning från hennes är att det offentliga inte ställde några 
direkta kontrollkrav i gengäld för det anslag de gav till Sjukhemmet. Detta kan dock 
ha berott på det faktum att läkaren på hemmet helst skulle vara från lasarettet samt att 
Sjukhemmet följde lasarettsdirektionens föreskrifter. Dessa komponenter bidrog 
möjligtvis till att en viss insyn från landstingets sida i Sjukhemmet kan ha uppnåtts på 
ett tillfredsställande sätt, trots allt.  
   När sedan Eugénie dog 1889 så innebar det att de ”enmansföretag” hon drivit, fick 
finansiella problem stundvis, trots de testamenterade medlen prinsessan lämnade efter 
sig. I samband med att det allmänna prisläget höjdes i samhället vartefter, innebar 
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denna faktor svåra biverkningar för verksamheterna. Världskrigen medförde även dem 
svåra tider, i synnerhet för Visby Skyddsförening då allt färre beställningar kom in. 
Olika åtgärder vidtogs, vilket i Sjukhemmets fall, innebar emottagande av ekonomiskt 
stöd från det allmänna. Stödet bidrog till genomförandet av reparationer och successiv 
modernisering, men likaså egna lösningar som höjt frisängsbelopp infördes. 
Sjukhemmet står kvar än idag på den plats Eugénie såg ut och är ett modernt privat 
komplement till den offentliga sjukvården på Gotland.  
   I Skyddsföreningens fall däremot blev situationen alltmer ohållbar i samband med att 
fler och bättre betalda arbetstillfällen tillkom på den öppna marknaden. Detta i sin tur 
blev avgörande för föreningen som slutligen las ned år 1952. Skyddsföreningen i 
Visby blev på så sätt överflödig och en fortsatt existens bedömdes som orimlig, då 
tiderna och behoven förändrats till den grad att syftet ingalunda kunde uppfyllas.  
   Vad som Eugénie dock åstadkom med dessa verksamheter kan slutligen 
sammanfattas utifrån de fem teman jag presenterade i tidigare forskning: 1. 
Organiserad och vetenskaplig filantropi 2. Fostran och social kontroll 3. Samarbete 
mellan det enskilda och det allmänna 4. Kvinnans emancipation 5. Nya krav och roller 
genereras.  
   Detta visar prov på den framsynthet prinsessan Eugénie hade. Av allt att döma, 
bidrog hon till mobiliseringen av den kvinnokraft som innan verkat i hemmets sfär, 
men som nu ledde till att kvinnorna på Gotland, fick ta del av sina livs och samhällets 
utformning, alltmera.   
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Kampen om historien 
 

Tre skildringar av den svenska fackföreningsrörelsen studerade utifrån ett 
socialdemokratiskt hegemoniperspektiv 

Av Anna Friberg 

Inledning 
 

Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden; den som behärskar nutiden 
behärskar det förflutna.1 

 
I George Orwells 1984 blir historieskrivningen till en maktresurs som används i ett 
totalitärt samhälle. Fungerar historieskrivandet som maktutövande endast i totalitära 
samhällen eller är historieskrivningen en kamp om makten även i vårt eget samhälle? 
Frågan kring vem som skriver historien och för vilka den skrivs är ett ständigt ämne för 
debatt. Vems historia är det egentligen som skrivs, och hur skrivs den? Är det tillåtet att 
skriva historia på olika sätt eller finns det ett rådande normsystem?  
 

Syfte  
Det här är en historiografisk uppsats, det vill säga en uppsats som behandlar 
framställningar och tolkningar av det förflutna. Dess syfte är att, med utgångspunkt i 
Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning 
som ideologisk maktresurs 1892-20002, undersöka hur utbredd den socialdemokratiska 
hegemonin3 kan sägas vara. Jag kommer alltså, med min undersökning, att testa 
Linderborgs teori om den socialdemokratiska hegemonin över historieskrivningen. Jag 
gör detta med fackföreningshistoriken som undersökningsobjekt. Genom att studera tre 
skildringar av relationen mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska 
partiet, en relation som, enligt Linderborg, vanligen målas upp som harmonisk syftar 
uppsatsen till att undersöka huruvida Linderborg har rätt i sina slutsatser eller om hon 
har missat vissa tendenser och fakta. Det är alltså en uppsats rörande 
historieskrivningen och frågan gäller huruvida den bör ses som kontrollerad eller inte.  
 

Materialdiskussion 
Utgångspunkten för uppsatsen är Åsa Linderborgs avhandling Socialdemokraterna 
skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-20004. Det är 
                                                 
1 George Orwell, 1984, Stockholm, 2001, s. 223. 
2 Åsa Linderborg, Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
1982-2000, Stockholm, 2001  
3 Hegemoni är ett begrepp som inte är entydigt, därför kommer en närmare presentation och definition 
av begreppet ske i kapitlet Teori – Antonio Gramscis hegemonibegrepp. En genomgång av 
Linderborgs hantering av begreppet kommer att studeras i avsnittet Hegemonibegreppet och 
historiemedvetandet. 
4 Linderborg 
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utifrån den som jag har formulerat mitt syfte och det är den avhandling som jag senare 
kommer att ställa mina resultat mot.5 Då tidigare akademiska studier behandlat 
relationen mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet på ett 
objektivt sätt vill Åsa Linderborg istället se bakom texterna och studera hur 
socialdemokraterna själva har velat framställa historien och därmed också kontrollera 
den. Hon menar att det som vi läser inte nödvändigtvis är den faktiska sanningen, utan 
det kan lika gärna vara en förvrängning av sanningen som används i ett slags 
propagandasyfte. Jag kommer, precis som Linderborg, att analysera historieskrivingen 
utifrån ett hegemonibegrepp som hämtas från Antonio Gramsci. Här har jag dels 
använt mig av Gramscis egna anteckningar i Selections from the prison notebooks6, 
men även av James Jolls Gramsci: Kommunismens störste författare i vår tid, och 
kommunismens viktigaste teoretiker efter Lenin7 samt Quintin Hoares Antonio 
Gramsci: En politisk biografi8.  
   Min egen undersökning baserar sig på Ragnar Casparssons LO under fem 
årtionden9, Jörgen Westerståhls avhandling Svensk fackföreningsrörelse: 
Organisationsproblem, verksamhetsformer, förhållande till staten10 samt Knut 
Bäckströms Arbetarrörelsen i Sverige11. Dessa är valda så att de ska representera tre 
olika sätt att skriva historia. Casparssons verk är LO:s egen historia, skriven på 
uppdrag av organisationen. Då Linderborg anser att det har funnits en 
socialdemokratisk hegemoni över historieskrivningen och att denna har skildrat 
partiets förhållande till fackföreningsrörelsen ur ett konsensusperspektiv har jag valt 
Casparssons verk för att undersöka om det även är organisationens egen bild. 
Casparsson arbetade en period på tidningen Social-Demokraten och var senare även 
pressombudsman i LO.12 Jörgen Westerståhls verk är en akademisk avhandling som 
lades fram 1945 vid Stockholms Högskola. Westerståhl var statsvetare och kom senare 
att bli professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han var barnbarn till 
Hjalmar Branting, och han var en uppmärksammad deltagare i den politiska 
idédebatten.13 Westerståhls avhandling har valts på grund av att Linderborg 
argumenterar för att även den akademiska världen starkt påverkats av den 
socialdemokratiska hegemonin. Knut Bäckströms böcker är skrivna ur ett 
kommunistiskt perspektiv och är tänkt som en eventuell motpol till de andra källorna. 

                                                 
5 Linderborgs slutsatser presenteras närmare i kapitel 3. 
6 Antonio Gramsci, Selections from the prison notebooks, London, 2001 
7 James Joll, Gramsci: Kommunismens störste författare i vår tid, och kommunismens viktigaste 
teoretiker efter Lenin, Stockholm, 1979 
8 Quintin Hoare, Antonio Gramsci: En politisk biografi, Lund, 1983 
9 Ragnar Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, Stockholm, 1947 & Ragnar Casparsson, 
LO under fem årtionden: 1924-194, Stockholm, 1947 
10 Jörgen Westerståhl, Svensk fackföreningsrörelse: Organisationsproblem, verksamhetsformer, 
förhållande till staten, Stockholm, 1945 
11 Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige 1: Den svenska arbetarrörelsens uppkomst och förening 
med socialismen, Stockholm, 1977 & Knut Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige 2: Den politiska 
arbetarrörelsens sprängning och ett nytt revolutionärt arbetarpartis uppkomst, Stockholm, 1977 
12 ”Casparsson, Ragnar” i Nationalencyklopedin. Hämtad från 2007-04-18 från: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=141802 
13 ”Westerståhl, Jörgen” i Nationalencyklopedin. Hämtad 2007-04-18 från: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=341747  
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Bäckström var själv kommunist och samhällsdebattör.14 Casparssons och Westerståhls 
verk kom ut strax efter andra världskrigets slut medan Bäckströms verk utkom ungefär 
tio år senare. De är alltså relativt samtida vilket gör att tidens gång inte bör ha påverkat 
dem olika mycket i alltför stor utsträckning.  
 

Metod 
Jag har i uppsatsen använt mig av en kvalitativ närläsning av mina källor. Då författare 
och historiker sällan rakt ut skriver vad de vill visa på för tendenser har jag varit 
tvungen att tolka det de skriver. Det kan till exempel handla om det ordval de gör eller 
vad de väljer att lägga fokus på. Uppsatsen är komparativ då jag jämför mina resultat 
med Åsa Linderborgs. Som när det gäller alla kvalitativa studier uppkommer frågan 
kring huruvida läsaren av ett material verkligen tolkar och förstår materialet på ett 
rimligt sätt. Jag har dock valt att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt till 
mina källor där jag, så långt det är möjligt, låtit materialet tala och visa på eventuella 
tendenser. Per-Johan Ödman skriver i Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i 
teori och praktik15 om hur vår förförståelse alltid spelar in i tolkandeprocessen. Jag 
håller med honom i att läsarens egen erfarenhet förmodligen alltid spelar in i 
tolkningsprocessen, men anser att detta är oundvikligt då ingen kan ställa sig utanför 
sig själv och sin förståelsehorisont. Genom en hermeneutisk metod som handlar om att 
se delarna i relation till helheten anser jag dock att det är möjligt att nå goda och 
rimliga tolkningar av ett material. Med hjälp av fotnoter och hänvisningar står det 
dessutom öppet för läsaren att gå till de källor som jag använt mig av för att själv bilda 
sig en uppfattning kring huruvida jag har gjort mina källor rättvisa vad gäller referat 
och tolkningar.  
   Jag har valt att inte ställa upp några direkta frågeställningar då jag anser att detta kan 
leda till en övertolkning av materialet då fakta och påståenden lätt kan pressas, eller 
tvingas, in under frågeställningarna. Jag anser alltså att tydliga frågeställningar riskerar 
att styra uppsatsen och dess undersökning för hårt, då det kan leda till att vissa saker 
eftersöks i materialet medan andra saker och tendenser förbises. Ödman skriver att 
inget frågande är förutsättningslöst och menar att de frågor vi ställer till en början ofta 
är felaktiga och klumpiga.16 Att omformulera sina frågeställningar under arbetets gång 
är ett sätt att lösa problemet med sina första frågor. Jag anser dock att det, i viss mån, 
är att föra läsaren bakom ljuset. Då redovisas inte de frågor som utgåtts från, och som 
till en början styrt läsandet och tolkandet. Jag har istället valt att arbeta utifrån en 
syftesformulering som under arbetets gång har preciserats allt mer. Jag hoppas, och 
anser att så är fallet, att syftet är tillräckligt preciserat för att kunna förstås utan 
uppställda frågeställningar.  
 

Begreppsförklaringar och historisk utgångspunkt  
Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Antonio Gramscis begrepp hegemoni. Detta är ett 
begrepp som kan ha flera betydelser varför det är centralt med en noggrann 
                                                 
14 Linderborg,, s. 5 
15 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm, 2006 
16 Ödman, s. 85. 
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genomgång och precisering av begreppet. Det här är nödvändigt för att min egen 
undersökning ska kunna jämföras med Linderborgs, men även för att uppsatsens 
slutsatser ska bli så tydliga och klara som möjligt för läsaren. En förklaring och 
diskussion av begreppet kommer att ske under kapitel 2. Teori - Antonio Gramscis 
hegemonibegrepp. 
   Jag kommer i uppsatsen använda mig av begreppen arbetarrörelse och 
fackföreningsrörelse. Dessa begrepp bör inte förstås som helt synonyma då det första 
inrymmer betydligt fler element. Begreppen står dock varandra nära och 
fackföreningsrörelsen bör ses som en del av den sammanlagda arbetarrörelsen. 
Begreppet arbetarrörelse bör alltså ses som ett paraplybegrepp under vilket flera andra 
rörelser ryms, till exempel olika kvinnorörelser, nykterhetsrörelser etc.  Anledningen 
till att två olika begrepp används motiveras med hänvisning till mina källor. De 
använder sig av båda dessa begrepp och använder dem i princip som synonymer vilket 
jag anser kan innebära vissa problem. Dessa problem är dock inte särskilt stora eller 
relevanta för den föreliggande uppsatsen vilket gör att de inte kommer att diskuteras 
vidare här.  
   De förkortningar som jag kommer att använda mig av är beteckningar som de flesta 
förmodligen känner till, men för tydlighets skull redovisar jag dem här. När det gäller 
det socialdemokratiska partiet kommer jag att förkorta det SAP. Landsorganisationen 
skrivs LO, och den syndikalistiska landsorganisationen förkortas SAC. 
   Uppsatsen har en historiematerialistisk utgångspunkt, det vill säga den uppfattar 
verkligheten som något reellt som finns oberoende av människor. Den ses alltså 
existera i en ontologisk och objektiv mening. Den historiematerialistiska 
utgångspunkten faller sig naturlig då jag utgår från Antonio Gramscis 
hegemonibegrepp, men den används även eftersom jag inte vill hamna i en 
postmodern diskussion där det som står i texten förstås som sanningen. Jag anser 
istället, liksom Linderborg, att de nedtecknade källorna kan vara sanna, men de kan 
även vara medvetna förvrängningar, eller till och med förfalskningar, av sanningen.  
 

Avgränsningar  
De avgränsningar som gjorts rör framför allt det material som valts ut. Motiveringar 
till mitt urval har gjorts under Materialdiskussion och bör därför vara klart för läsaren 
vid det här laget. På grund av mitt materialval blir även den tidsepok jag studerar 
delvis avgränsad. Materialet behandlar framför allt tiden fram till andra världskrigets 
slut även om vissa avvikelser finns. Då Linderborgs avhandling är oerhört bred har jag 
valt att fokusera på tre huvudområden; hur facket förhöll sig till det 
socialdemokratiska partiet och andra politiska organisationer, person- och ledarkulten, 
samt en mer allmän och övergripande bild och analys av hur utbredd den 
socialdemokratiska hegemonin kan sägas vara. Eftersom det på tio veckor är orimligt 
att göra en lika fullständig studie som Linderborgs, har jag valt att studera hegemonin 
genom fackföreningshistoriken. Min undersökning, och dess material, handlar alltså 
om vad som skrivits kring relationen mellan den svenska fackföreningsrörelsen och 
det socialdemokratiska partiet. Jag har även valt att behandla den svenska 
fackföreningsrörelsen som en enhet vilket eventuellt kan ses som ett misstag då de 
olika fackförbunden stundtals stått en bit ifrån varandra. Anledningen till att jag ändå 
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väljer att klumpa ihop dem har till stor del att göra med det material som jag använder 
mig av, de behandlar nämligen rörelsen på samma sätt vilket ibland gör det svårt att 
skilja ut olika föreningar och förbund. Jag bedömer dock att detta inte kommer att få 
några större konsekvenser för min undersökning.  
 

Det rådande forskningsläget 
Då det är orimligt att redovisa ett helt forskningsläge gällande fackföreningshistoriken 
och historiebruket har jag valt att fokusera på de verk som jag anser vara mest 
relevanta för, och ligger nära, den här uppsatsen och dess syfte. Nedanstående 
beskrivning av de olika forskningsfälten ska alltså inte ses som fullständiga, utan är 
endast ett kortfattat urval av det material som finns att läsa kring de olika områdena.  
 

Den svenska fackföreningshistoriken 
Vad gäller den svenska fackföreningshistoriken finns det ett åtskilligt antal verk och 
avhandlingar. Förbunden själva har skrivit sin historia i ett antal omfattande verk. När 
det gäller akademiska avhandlingar så har de framför allt behandlat de olika politiska 
frågor som fackföreningsrörelsen har ställts inför såsom arbetsrättslagsstiftningen, 
strejkfrågor etc. Fackföreningsrörelsens relation till det socialdemokratiska partiet och 
andra grupper är ett ämne som vanligtvis endast ges litet utrymme. Synen på 
fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet varierar mellan olika 
författare och historikers verk. Ibland skildras relationen som harmonisk och ibland 
visas det på meningsskiljaktigheter. Givetvis beror det delvis på vilken period som 
studeras, men skillnader finns även gällande samma period och samma företeelse. Det 
är dock den harmoniska relationen som är den vanligast förekommande. Det 
förekommer även skillnader i hur olika forskare har sett på styrkeförhållandet mellan 
de båda grupperna, samt hur nära de sägs ha stått varandra. Bland annat skriver Bo 
Carlsson i LO och fackförbunden17 om att den politiska och fackliga delen var två 
oberoende och jämnstarka organisationer där banden mellan dem var mycket få. Enligt 
honom var ingen part den starka, utan det rörde som en ständig växelverkan mellan 
facket och partiet.18 Historikern Sten Andersson menar dock att det även, i alla fall på 
ett lokalt plan, fanns starkt ett kommunistiskt inflytande över vissa förbund. Han 
menar dock att detta avtog genom fackförbundens centralisering.19 Anderssons uppsats 
bygger delvis på Lennart Gärdvalls Facklig opposition: Om arbetarrörelsens fackliga 
och politiska splittring 1917-192920. Gärdvall lyfter i sin essä fram att det 
socialdemokratiska partiet inte var det enda politiska alternativet för arbetarrörelsen. 

                                                 
17 Bo Carlsson, LO och fackförbunden, Stockholm, 1969 
18 Ibid., s. 272ff. 
19 Sten Andersson, ”Kommunisternas ”makt” inom svensk politik och fackföreningsrörelse: En 
problematisering av ett spännande forskningsfält”, i Eva Blomberg, Björn Horgby & Lars Kvarnström  
(red.), Makt och moral: En vänbok till och med Klas Åmark, Linköping, 1998, s. 247-258. 
20 Lennart Gärdvall, ”Facklig opposition: Om arbetarrörelsens fackliga och politiska splittring 1917-
1929”, i Maj-Lis Eriksson, Torkel Jansson, Christofer Sundgren & Bo Öhngren (red. kommitté), Med 
eller mot strömmen: En antologi om svenska folkrörelser, Stockholm, 1980. 
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Han menar att det tradeunionistiska förslaget21, var ett alternativ som lockade många 
arbetare. Även historikern Bengt Schüllerqvist tar i ett kapitel i sin avhandling Från 
kosackval till kohandel: SAP:s väg till makten22 upp ämnet kring förhållandet mellan 
LO och det socialdemokratiska partiet. Enligt Schüllerqvist fick tradeunionisterna 
igenom stora delar av sitt program vid förhandlingar med socialdemokraterna 1908-
1909. Detta gjorde, enligt Schüllerqvist, att de fackliga uppgifterna skildes från de 
politiska.23 
   De tidigare studierna har oftast behandlat relationen mellan fackföreningsrörelsen 
och det socialdemokratiska partiet på ett objektivt sätt. De har försökt visa hur 
relationen sett ut och försökt att förklara den. Åsa Linderborg tar en ny ingångvinkel 
på problemet. Istället för att söka en objektiv sanning eftersträvar hon att förklara 
varför historieskrivningen ser ut som den gör. Hon vill med andra ord studera hur 
socialdemokraterna har kunnat styra och kontrollera den svenska historieskrivningen.  
 

Historiebruket och dess användning 
Frågan kring historiebrukets användning har på senare tid fått ett nytt uppsving och 
historiska skandaler har lyfts fram, som till exempel tvångssteriliseringar och 
åsiktsregistreringar, för att visa på hur saker i det förflutna har dolts i politiska syften. 
Bland annat skriver historikern Peter Aronsson i Historiebruk: Att använda det 
förflutna24 om hur den historia som skrivs får konsekvenser för nutida institutioners 
legitimitet. Han menar att historiemedvetandet är ”de uppfattningar av sambandet 
mellan dåtid, nutid, och framtid som styr, etableras och reproduceras i 
historiebruket.”25 Aronsson påpekar vikten av kontinuitet, eller i alla fall känslan av 
kontinuitet, som central när det gäller nuvarande förhållanden. Att historien kan brukas 
i politiskt syfte finns det ett flertal exempel på. Av utrymmesskäl kommer jag endast 
att kortfattat nämna två av dem, dessa ligger relativt nära den här uppsatsens 
ämnesområde om kan därför vara intressanta. Roger Johansson skriver om 
historiebrukets användning som politiskt medel ämnet i sin avhandling Kampen om 
historien: Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-
200026 där han menar att det uppstod en politisk konflikt kring hur Ådalshändelserna 
skulle minnas. Två separata utredningar gjordes efter skottlossningarna, men endast en 
av dem, den som tillsatts av den frisinnade regeringen, kom att prägla hur Ådalen 1931 
skulle minnas. Johansson menar att det ständigt pågår en kamp om 
historiemedvetandet, och att detta samtidigt är en kamp om makten. Han hävdar att 
historiemedvetandet står i samklang med det nuvarande samhället, och då detta 
förändras, så förändras också vår syn på historien och vårt historiemedvetande.27 
                                                 
21 Tradeunionsmen innebar kortfattat en tydlig särskillnad mellan fackföreningsrörelse och politik. 
Fackföreningarna skulle inte befatta sig med politiska frågor, utan istället koncentrera sig på att få så 
bra arbetsvillkor som möjligt för sina medlemmar. 
22 Bengt Schüllerqvist, Från kosackval till kohandel: SAP:s väg till makten, Uppsala, 1992. 
23 Ibid., s. 44ff. 
24 Peter Aronsson, Historiebruk: Att använda det förflutna, Lund, 2005 
25 Ibid., s. 17f. 
26 Roger Johansson, Kampen om historien: Ådalen 1931: Sociala konflikter, historiemedvetande och 
historiebruk 1931-2000, Lund, 2001 
27 Ibid., s. 38ff. 
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Johansson nämner kortfattat Åsa Linderborgs avhandling och menar att det är lätt att 
överbetona det socialdemokratiska inflytandet då politiskt inflytande ständigt är i 
omvandling och kan förändras snabbt. Dock håller han med Linderborg i det att SAP 
har haft möjlighet att till viss del kontrollera vilka ämnen som samhällsdebatten har 
kretsat kring.28 Även historikern Klas-Göran Karlsson behandlar ämnet med hur 
historia kan användas som ett maktmedel i sin Historia som vapen: Historiebruk och 
Sovjetunionens upplösning 1985-199529. Karlsson hävdar att historiemedvetandet är 
nära kopplat till de emotionella och ideologiska band som finns i samhället, och att det 
är historiens kontinuitet, eller sken av kontinuitet, som legitimerar de nuvarande 
samhällsförhållanden. Som exempel tar Karlsson Sovjetunionens fall och den kamp 
om historien som uppstod då kontrollen över nationen, och dess historiemedvetande, 
rasade samman.  
   Dessa avhandlingars undersökningsämnen ligger relativt nära den här uppsatsens 
undersökning och har varit intressanta för att ge en bild av hur historiebruket kan 
tillämpas på ett konkret sätt. De har även varit till hjälp vad gäller inspiration och 
tankegångar kring historiebruket och hur detta kan användas för att påverka 
människors historiemedvetande, något som både Åsa Linderborgs avhandling och den 
här uppsatsen handlar om.  
 

Disposition 
Uppsatsen börjar, efter detta första inledande kapitel, med att förklara och redogöra för 
begreppet hegemoni. Detta förklaras och preciseras i kapitlet Teori - Antonio Gramscis 
hegemonibegrepp. I följande kapitel, Åsa Linderborgs avhandling, redogör jag för hur 
Åsa Linderborg använder begreppet hegemoni, samt hennes huvudsakliga slutsatser. 
Efter dessa kapitel följer uppsatsens undersökning där mitt material presenteras och 
analyseras utifrån hegemonibegreppet. I det sista kapitlet, Sammanfattning och analys, 
sammanfattar jag mina egna slutsatser och ställer dem sedan mot Linderborgs för att se 
om de korresponderar eller ej. Uppsatsen avslutas sedan med en avslutande 
kommentar kring historieskrivandet och den problematik som studerats i uppsatsen.  

                                                 
28 Johansson, s. 47f. 
29 Klas-Göran Karlsson, Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995, 
Stockholm, 1999 
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Teori - Antonio Gramscis hegemonibegrepp 
Antonio Gramscis (1891-1937) hegemonibegrepp bygger delvis på Immanuel Kants 
teori om hur vi uppfattar världen. Gramsci stödjer sig på Kant och menar att om 
verkligheten är så som vi uppfattar den, och om vår kunskap förändras kontinuerligt, 
så är det svårt att tänka sig att verkligheten förändras objektivt i takt med våra egna 
förändringar.30 Jag tolkar Gramsci som att han menar att det vi uppfattar inte är 
verkligheten, eller som Kant skulle säga tinget-i-sig, utan det vi upplever är istället 
tinget-för-mig, det vill säga vi ser världen genom våra egna glasögon. Jag förstår dock 
Gramsci som att han skiljer sig från Kant genom att anse att vi faktiskt kan nå 
verkligheten, något som Kant inte skulle hålla med om.31 Att Gramsci har en 
historiematerialistisk uppfattning är föga förvånande på grund av hans marxistiska 
bakgrund, och han verkar liksom Marx mena att vår kunskap om världen hittills är 
ofullständig. 
   Grundstommen i Gramscis teorier är vad han kallade praxis filosofi, det var hans 
term för vad han tyckte att politisk filosofi och marxism borde vara. Dess syfte var, 
enligt Gramsci, att ge en metod för att tolka världen, men den skulle även ge riktlinjer 
för det praktiska handlandet.32 När det gällde dialektiken låg Gramsci mellan Hegel 
och Marx. Han såg den som en växelverkan mellan två ting, till exempel mellan den 
intellektuelle som styr och massorna som blir styrda. Han använde även dialektiken 
när det gällde förhållandet mellan bas och överbyggnad. Han ville här ge större 
individuellt inflytande på den historiska processen än vad tidigare tänkare gjort.33 
Gramsci var också influerad av Freud och förenade denne med sin hegelianska syn på 
hur ett gott samhälle borde vara. Enligt Gramsci var ett gott samhälle ett där det 
individuella medvetandet och viljan stämmer överens med statens lagar. Han menade 
att människan endast kan påverka sin egen utveckling om hon kan se vilka alternativ 
hon har. Detta kräver, menade Gramsci, att hon har kunskap om den historiska 
situation som hon befinner sig i. Här syns alltså vikten av att människan faktiskt kan nå 
verkligheten, utan denna möjlighet kan hon, enligt Gramsci, aldrig förändra sig själv 
och sin utveckling. Det är här som Gramscis begrepp hegemoni kommer in i bilden. I 
historieskrivningen får den intellektuelle en viktig roll i den revolutionära processen. 
Det är han som gör det möjligt för den härskande klassen att utöva sin hegemoni. Detta 
görs genom att skapa ett system av värdenormer som övriga människor kan anta. 
Dessa normer gör att de inte ifrågasätter de ledande i samhället.34 Hegemoni bör alltså 
tolkas i en funktionell mening det vill säga som de ledande i samhällets makt att 
påverka folket och legitimera sin egen maktutövning. Gramsci insåg alltså något som 
många marxister tidigare missat, nämligen det faktum att den härskande klassen inte 
bara behåller sin position med hjälp av ekonomisk och fysisk makt, utan även genom 
att den lyckas överföra sina moraliska, kulturella och sociala värderingar till övriga 
klasser.  

                                                 
30 Gramsci, s. 693. 
31 Jag kommer senare i det här kapitlet att visa på betydelsen av att människan faktiskt kan nå och 
förstå sin verklighet, och dettas plats i Gramscis teori.  
32 Joll, s. 73ff. 
33 Ibid., s. 78f. 
34 Ibid., s. 86ff. 
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Gramsci skiljer mellan två grupper av intellektuella, traditionella och organiska. De 
traditionella är de som har den intellektuella ledningen i ett samhälle, till exempel 
vetenskapsmän eller författare, medan de organiska framför allt knyts till sin klass, det 
vill säga människor som kan påverka sin omgivning till exempel på grund av sin 
personlighet eller sociala position.35 Det är dock inte så att Gramsci anser resten av 
befolkningen att vara icke-intellektuella. De som han kallar intellektuella är de som 
har en viss funktion i samhället.36 Frågan var dock hur klyftan mellan de intellektuella 
och folket skulle kunna överbryggas. Här hämtade Gramsci influenser från 
Machiavellis Fursten. Den moderne furstes uppgift var, enligt Gramscis tolkning av 
Machiavelli, att fostra proletariatet och ge dem utbildning så att de en dag skulle kunna 
leda landet. Fursten, för Gramsci, var det italienska kommunistpartiet. Enligt honom 
var det furstens roll att grundlägga en hegemoni vilken sedan i förlängningen skulle 
leda till en samhällsomvälvning. Om en klass uppnår hegemoni innebär det, enligt 
Gramsci, att den har fått de övriga samhällsklasserna att acceptera dess moral, kultur 
och politiska värderingar. Hegemonin förutsätter dock, påpekar han, att hänsyn tas till 
andra klassers intressen och värderingar, kompromisserna får dock inte påverka det 
som är grundläggande för den hegemoniska klassen.37 Han skriver: 

 
Undoubtedly the fact of hegemony presupposes that account be taken of the interests and 
the tendencies of the groups over which hegemony is to be exercised, and that a certain 
compromise equilibrium should be formed [...]. But there is also no doubt that such 
sacrifices and such compromise cannot touch the essential […].38 
 

En rådande hegemoni måste alltså, enligt Gramsci, kompromissa för att lyckas behålla 
sin makt. Utan en kompromiss kommer inte de underlydande klasserna att acceptera 
de styrande, vissa eftergifter måste alltid göras. Dock är förhållandet mellan de 
styrande och de styrda alltid asymmetriskt då de styrande aldrig kan kompromissa på 
de centrala punkterna.  
   Hegemoni uppnås, enligt Gramsci, i två faser. I den första handlar det om en 
långsiktig förberedelse. Den rådande hegemonins styrka varierar beroende på hur 
starka de styrande är är. ”A ”crises of authority” is spoken of: this is precisely the 
crisis of hegemony, or general crisis of the State.”39 När hegemonin är svag finns 
möjligheten att den kan förändras och till och med förbytas. När en grupp väl uppnått 
hegemoni gäller det att bibehålla den. Detta är, enligt Gramsci, i hög grad en fråga om 
uppfostran. Han skriver själv ”Every relationship of ”hegemony” is necessarily an 
educational relationship [...].”40 och vidare “In reality, the State must be conceived of 
as an “educator”[…].”41. Gramsci ansåg att historieskrivning handlar om att skapa 
hegemoni. Han skriver: ”The historical unity of the ruling classes is realised in the 
State, and their history is essentially the history of States and of groups of States.”42. 
                                                 
35 Joll, s. 88. 
36 Gramsci, s. 140. 
37 Joll, s. 92ff. 
38 Gramsci, s. 373. 
39 Ibid., s. 451. 
40 Ibid., s. 666. 
41 Ibid., s. 508. 
42 Gramsci, s. 202. 
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Gramsci menade alltså att det är de ledande grupperna som utgör staten vilket betyder 
att det är deras historia som skrivs som statens historia, eller historien.  
 
 

Åsa Linderborgs avhandling 
Eftersom uppsatsens undersökning senare kommer att ställas mot Åsa Linderborgs 
avhandling kommer jag i det här kapitlet att redogöra för hennes huvudsakliga 
slutsatser. Linderborg utgår, som tidigare nämnts, från Gramscis hegemonibegrepp 
men för att uppsatsens undersökning ska kunna jämföras med Linderborgs är det först 
nödvändigt att studera hur hon tolkar och använder sig av begreppet.  
 

Hegemonibegreppet och historiemedvetandet 
Linderborg menar att hegemoni kortfattat kan förklaras som en ”nationell kollektiv 
föreställningsvärld”43. Hon menar att hegemoni är en typ av maktsystem som syftar till 
att låta vissa värderingar och normer genomsyra ett helt samhälle. Dessa värderingar 
och normer leder till att befolkningen anser att makthavarna är legitima, det vill säga 
att de inte ifrågasätts. Spridningen sker genom massmedia, men även genom 
utbildningssystemet, lagstiftningen och det vardagliga livet. ”Hegemonin innebär 
maktutövning grundad på en målmedveten prägling av de underlydandes 
verklighetsbilder, värderingar, normer och attityder”44 skriver Linderborg. Det handlar 
alltså inte, enligt Linderborg, om någon omedveten aktivitet där det helt enkelt faller 
sig så att olika samhällsgrupper ser världen på samma sätt. Istället anlägger hon en 
något konspiratorisk bild av hur hegemonin smyger sig in i befolkningens medvetande. 
Hon menar dock, liksom Gramsci, att det hela tiden sker kompromisser mellan 
klasserna eftersom ingen klass har hela makten på alla samhällets nivåer. Linderborg 
påpekar dock att hegemonin inte ska förstås som konsensus, utan att mothegemonierna 
kan införlivas men samtidigt stå som självständiga.  Jag förstår Linderborg som att hon 
menar att de införlivas genom de kompromisser som den styrande klassen gör, men att 
de samtidigt kan stå självständiga eftersom det handlar om kompromisser där de 
styrande har övertaget i förhandlingarna då de inte kompromissar på sina 
grundläggande principer. Relationen mellan hegemonier och mothegemonier ser 
Linderborg som en dialektisk process. Hon skiljer mellan intentionell och strukturell 
makt och menar att intentionell makt handlar om medvetna och synliga handlingar 
medan den strukturella makten istället är osynlig och given på grund av en viss social 
relation. Den strukturella makten hänger ihop med den intentionella makten genom att 
den ger upphov till den. Hegemonin genomsyrar båda dessa typer av makt, men 
grundar sig i den strukturella typen. Linderborg menar att alla relationer är 
asymmetriska i det avseendet att den ena parten alltid är starkare, men påpekar att 
styrkeförhållandena inte är fastlåsta utan kan förändras. En utgångspunkt för Gramsci, 
och även för Linderborg, är klasskampen. Denna blir undergrävd av hegemonin som 
reducerar alla olikheter och gör alla till medborgare. Detta gör att själva incitamentet 
till klasskampen neutraliseras. Linderborg menar att hegemoni, till skillnad från en 
                                                 
43 Linderborg, s. 14 
44 Ibid. 
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repressiv maktutövning, skapar stabila samhällen men att den dock förutsätter ett 
tvång. I grund och botten, menar hon, vilar alltid makten på 
produktionsförhållandena.45  
   I sin avhandling för Linderborg fram en del kritik mot hegemonibegreppet som är 
intressant att lyfta fram. Bland annat anser hon att teorin ger alltför stor tyngd åt 
kulturens inflytande på människor vilket gör att politiska beslut och ekonomiska 
strukturer ibland tenderar att falla bort ur analysen.46 Jag anser att hon har rätt i det 
avseende att det finns en risk att andra faktorer än, det i sig vaga begreppet, kultur 
faller bort, men samtidigt ligger grunden just i de ekonomiska faktorerna då det är en 
marxistisk teori. Linderborg påpekar även att det framkommit kritik mot Gramscis 
teori i form av att den är för konspiratorisk, det vill säga att människor faktiskt kan 
framföra avvikande åsikter i ett demokratiskt samhälle. Kritiken menar alltså att de 
asymmetriska maktförhållandena tas för givna. Enligt Linderborg faller den här 
kritiken inom den rådande hegemonin då den menar att friheten är begränsad så att 
vissa saker i princip inte går att tänka eller argumentera för.47 Genom att hävda det här 
är det svårt att förstå hur Linderborg kan se hur någon utveckling kan ske. Hon verkar 
mena att allt som händer hela tiden ligger inom den rådande hegemonin, och att några 
stora brott kan således inte ske. Jag tycker även att det är svårt att se hur Linderborg 
kan behålla en sådan här ståndpunkt och samtidigt hävda, vilket hon också gör, att det 
har funnits, och fortfarande finns, en stark socialdemokratisk hegemoni och kontroll 
över historieskrivningen, samtidigt som hon tycker sig själv kunna stå utanför och 
observera den. Om den socialdemokratiska hegemonin är så stark som hon verkar 
mena borde det, enligt Linderborg själv, vara så att de historiska framställningarna 
framstår som naturliga, även för henne.  
   Hegemoni förstås, av Linderborg, som en slags ambition att kontrollera samhället 
genom att förmedla vissa värderingar och normer som ett slags sunt förnuft. De 
rådande samhällsförhållandena framställs som naturgivna och dess syfte är att 
integrera mothegemonierna så att dessa inte skall utgöra något hot mot den rådande 
hegemonin.48 Linderborg menar att hegemoni i princip kan förstås som en ledande 
diskurs49 som konstruerar en universell sanning och som har makten över vad som får 
sägas och tyckas i samhället.50 
   När det gäller historiemedvetandet så menar Liderborg att detta skall förstås som ”de 
upplevda sammanhangen mellan tolkningen av det förflutna, förståelsen av det 
nuvarande och förväntningar inför framtiden.”51 Då hon väljer orden upplevda 
sammanhang verkar Linderborg alltså mena att historiemedvetandet alltid är något 
konstruerat och ingenting reellt. Linderborg skiljer historiemedvetande från historiesyn 
som står för en mer övergripande och strukturerad helhetsbild, och personliga minnen 
som handlar om hur en individ eller grupp väljer att minnas vissa saker. En viktig del i 
historiemedvetandet utgör alltså kontinuiteten, att det förflutna kopplas ihop med 
                                                 
45 Ibid., s. 15ff. 
46 Linderborg, s. 20. 
47 Ibid., s. 20. 
48 Ibid., s. 437f. 
49 Linderborg använder begreppet rent deskriptivt, det åsyftar alltså inte någon poststrukturalistisk 
teori. 
50 Linderborg, s. 35. 
51 Ibid., s. 32. 
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nutiden. Jag förstår Linderborg som att hon menar att genom kontinuiteten, eller 
skenet av kontinuitet, gör att det nutida framstår som naturgivet vilket gör att det inte 
ifrågasätts lika enkelt. Vad historia egentligen är, och dess eventuella syfte, är en fråga 
som Linderborg inte diskuterar, för även om det är en nog så intressant fråga ligger 
den bortom hennes syfte med avhandlingen. Hon påpekar dock att hon inte uppfattar 
historien som något statiskt, utan något som ständigt är i rörelse. På grund av 
förändringsbenägenheten hos historien menar hon att det uppstår ett politiskt slagfält 
om historien.52 Hon anser att ”den som kontrollerar formandet av det allmänna 
historiemedvetandet kontrollerar snart den allmänna opinionen.”53 Det innebär alltså 
att den hegemoniska klassens personliga minnen blir till det allmänna 
historiemedvetandet.  
 

En jämförelse mellan Gramsci och Linderborg 
Jag tycker mig kunna se en skillnad mellan hur Linderborg använder 
hegemonibegreppet jämfört med Gramscis användning av detsamma. Gramscis 
användning av begreppet anser jag vara tydlig och klar. Han menar att hegemoni ska 
förstås som det sätt som de styrande i samhället behåller sin makt och position genom 
att överföra sin kultur, värderingar och normer till övriga klasser. Linderborgs tolkning 
av begreppet anser jag dock vara mer diffus. Till en början säger hon att det ska förstås 
som en nationell kollektiv föreställningsvärld, men menar senare att det endast ska 
förstås som en ambition att kontrollera samhället genom att låta vissa normer och 
värderingar genomsyra ett samhälle. Jag anser att en ambition inte är detsamma som 
en faktisk kontroll. Om en klass faktiskt har hegemoni så är det inte detsamma som att 
klassen endast har ambitionen att uppnå hegemoni. Jag tycker mig alltså kunna se en 
glidning i hur Linderborg använder sig av begreppet. En tolkning av den här 
glidningen hos Linderborg är att hon vill undkomma en del problem. Ett sådant har jag 
redan berört gällande huruvida hon själv skulle kunna ställa sig utanför en stark 
hegemoni. Om hon vidhåller att hegemoni endast är en ambition så slipper hon även 
problemet med testbarhet hos sin teori. Självfallet inser jag att hegemoni inte ska ses 
som vitt eller svart, det finns givetvis gråzoner där det kan diskuteras om en hegemoni 
finns eller ej. Jag anser dock att det hade gjort Linderborgs teori tydligare och starkare 
om hon hade valt att tydligt precisera vad hon avser med begreppet.  
   Linderborgs ena tolkning av begreppet, som en ambition, är något som måste 
undersökas hos socialdemokraterna själva och deras eget material. På grund av mitt 
material kommer jag därför att inrikta mig på Linderborgs andra tolkning av 
begreppet, vilket också är den tolkning som jag anser bäst överensstämmer med 
Gramscis behandling av detsamma, nämligen att hegemoni ska förstås som en faktisk 
makt att kontrollera ett samhälle genom att låta vissa värderingar och normer 
genomsyra det. Genom överföringen av sin kultur accepteras den styrande klassen av 
de styrda klasserna, och dess makt ses som naturlig. 
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Linderborgs slutsatser 
Åsa Linderborgs avhandling syftar till att studera den svenska historieskrivningen och 
socialdemokratin ur ett gramscianskt hegemoniperspektiv. Avhandlingen fokuserar 
huvudsakligen på historieskrivandet och hur det har används för att uppnå hegemoni 
såväl inom de egna leden som i det svenska samhället i stort. Linderborgs avhandling 
spänner över ett stort tidsomfång, 1892-2000. De hänvisningar och referat som görs till 
avhandlingen kommer, på grund av uppsatsens avgränsningar, endast att röra perioden 
fram till andra världskrigets slut. Eftersom det är mycket svårt att sammanfatta en hel 
avhandling på ett fåtal sidor kommer uppsatsen att fokusera på tre av Linderborgs 
studerade områden; partiets relation till andra politiska partier och 
fackföreningsrörelsen, person- och ledarkulten, och en mer allmän redovisning av 
hennes slutsatser kring hur utbredd den socialdemokratiska hegemonin kan sägas vara. 
 

Partiets relation till andra politiska och fackliga organisationer 
Linderborg menar att borgerligheten i Sverige insåg att SAP skulle lyckas med att 
organisera arbetarklassen vilket gjorde att de valde att samarbeta med partiet. De 
borgerliga var helt enkelt beroende av SAP för att kunna behålla sin hegemoniska 
position.54 Enligt Linderborg lyckades socialdemokraterna dock bara med att uppnå 
nationell hegemoni i form av att ge den borgerliga hegemonin ett socialliberalt ansikte. 
Det vill säga istället för att lyckas bryta den borgerliga hegemonin så allierade partiet 
sig med den redan rådande borgerliga hegemonin. Detta kan ses, menar Linderborg, 
genom hävdandet av att klassmotsättningarna var upphävda och argumentationen för 
ett kapitalistiskt samhälle. Detta var eftergifter som SAP fick göra för att nå sin 
hegemoniska position.55 Enligt Linderborg så gjorde samarbetet mellan borgerligheten 
och socialdemokratin att den revolutionära falang som fanns inom partiet tystades och 
att bilden av samhällsklassernas gemensamma intressen förstärktes.56 I och med SAP:s 
nya maktposition upphörde partiet att vara systemkritiskt, istället inriktade partiet sig 
på att behålla sin makt genom att utnyttja sin nya hegemoniska position.57  
   Frågan kring fackförbundens partipolitiska ställning är en fråga som har varit 
omdebatterad. När det gäller fackföreningshistoriken menar Linderborg att dess 
historieskrivning framför allt handlar om den kamp som fanns mot den alternativa 
vänstern.58 Från SAP:s håll framhölls det, enligt Linderborg, att ”arbetarklassen, 
fackföreningsrörelsen och socialdemokratin är ett och odelbara”.59 Enligt bland andra 
historikern Bengt Schüllerqvist fanns det dock ett starkt fackligt motstånd till en alltför 
stark knytning till partiet.60 Att denna splittring fanns påpekar även Linderborg och 
menar att det faktum att fackföreningarna och partiet har skildrats som två grenar av 
samma träd tyder på att det var en del i den socialdemokratiska hegemoniska strävan. 
Linderborg menar att genom den socialdemokratiska hegemonin, och makten över 
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56 Ibid., s. 28. 
57 Ibid., s. 440ff. 
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historieskrivandet, så har SAP lyckats framställa syndikalister och kommunister som 
något avvikande och farligt för arbetarklassen. De strejker och protester som förekom 
mot partiet klassades som kommunistiska eller osolidariska.61 Linderborg menar att 
också kommunisternas historieskrivning har dominerats av socialdemokraterna och 
deras historieskrivning.62 Det här har partiet lyckats med, menar Linderborg, genom 
att de, på ett unikt sätt, lyckats monopolisera begreppet arbetarrörelse.63  
 

Arbetarklassen, fackföreningsrörelsen och SAP framställs som något enhetligt utan 
disharmoni och diskrepans. Socialdemokratins uppgift menas att vara att samla, 
organisera, fostra och leda massorna. I enlighet med detta beskrivs först liberalerna, och 
senare vänstern, liksom facklig radikalism överhuvudtaget, som ett hot mot 
arbetarrörelsen och arbetarklassens intressen. Kommunismen, anarkismen och 
syndikalismen är arbetarrörelsens anomalier, de hör inte dit. Arbetare som inte är 
socialdemokrater uppfattas som antingen illvilliga, oskolade, omogna, lurade eller i 
avsaknad av ideologisk övertygelse. På så vis försöker man monopolisera begreppet 
”arbetarrörelse”.64 

 
Linderborg menar alltså att det är genom sin hegemoniska position som SAP har 
lyckats skildra kommunister och syndikalister som anomalier inom arbetarrörelsen, 
och det här är ett sätt som de har lyckats behålla sin hegemoni. Några politiska 
alternativ har, enligt den socialdemokratiska hegemonin, aldrig funnits för arbetarna. 
 

Ledarkulten 
Enligt Linderborg präglas den socialdemokratiska historien och historieskrivningen av 
en ytterst mansdominerande person- och ledarkult, hon säger till om med att 
”socialdemokratins historia helt har varit en angelägenhet för männen”65. Detta beror, 
enligt Linderborg, på att den borgerliga hegemonins karaktär var manlig och det var 
något som inte gick att kullkasta, istället var socialdemokraterna tvungna att anpassa 
sig till denna för att kunna ses som ett reellt alternativ.66 Den socialdemokratiska 
ledarkulten kretsade till en början framförallt kring Hjalmar Branting som lyftes fram 
som en hövding eller liknades vid en modern Julius Caesar eller Gustav Vasa. Genom 
att likna honom vid Gustav Vasa gavs han och partiet ett sken av att vara den naturliga 
förvaltaren av Sverige och dess historia.67 Anmärkningsvärt är att trots sina många 
agitatorer, till exempel från fackligt håll, är det förvånansvärt få som har lyfts fram i 
den socialdemokratiska historieskrivningen. Det finns, enligt Linderborg, en kraftig 
övervikt åt de partipolitiskt aktiva gentemot de fackliga företrädarna och den stora 
massan av arbetare.68 Enligt Linderborg har denna kult, som nästintill liknar en 
hjältedyrkan, varit till för att ena partiet kring en tydlig ledargestalt samt att ge en 
tydlig identitet och auktoritet åt partiet på ett nationellt plan.69  
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62 Ibid., s. 418. 
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   Linderborg menar att de rörelseintellektuella70 lyfter fram betydelsen av att visa 
vördnad och att hylla de som gått före och visat vägen. Det framhålls även att det är 
viktigt att använda historien som ett vapen mot vissa framtida scenarion, det vill säga 
att vissa saker inte ska glömmas bort.71 Historieskrivningen och personkulten hade 
även ett normerande syfte menar Linderborg. Ledarnas symboliska värde var enormt 
för partiet och organisationsmedlemmarna skulle ses som jämlika. Detta fick följden 
att kvinnors, invandrares och många andras erfarenheter ignorerades. I och med den 
vikt partiet gav åt sina ledare kan man fråga sig hur partiet ställde sig till sitt ursprung, 
marxismen och dess syn på kollektivet. Linderborg menar att de rörelseintellektuella 
var väl medvetna om den här problematiken men ansåg att deras ledare besatt sådana 
egenskaper att de kunde prägla ett helt tidevarv. Brantings liv ses till exempel av vissa 
som hela partiets historia.72 
 

Den socialdemokratiska hegemonins spridning – Hur utbredd? 
Enligt Linderborg är det de intellektuella i samhället som producerar 
historiemedvetandet, till dessa räknar hon till exempel vetenskapsmän och lärare, men 
även politiker. Här åsyftar Linderborg alltså de som Gramsci kallar för traditionellt 
intellektuella. Enligt Linderborg går dessa skapare av historiemedvetandet ofta hand i 
hand.73 Linderborg menar att det finns en gråzon mellan rörelsehistorik och vetenskap 
och hon anser att de två ofta korresponderar med varandra. Enligt Linderborg har 
forskarna ofta haft egna politiska ambitioner vilket präglat deras framställningar. Hon 
hävdar att socialdemokratin aldrig varit ett normalt forskningsfält då det ständigt har 
präglats av partiska forskare och den aktuella politiken.74 
   Linderborg menar att socialdemokraterna har haft en mycket stark makt över vad 
som skrivits även vad gäller politikers memoarer. Enligt henne är dessa memoarer ofta 
skriva utifrån partiets kronologi istället för ur författarens egen.75 Enligt Linderborg 
präglade den socialdemokratiska hegemonin även den akademiska världen. Hon 
skriver till exempel att före andra världskrigets slut var samtliga doktorsavhandlingar 
om socialdemokratin skrivna av socialdemokratiska statsvetare, och hon menar att i 
många av dessa fall har akademikerna sedan haft en partipolitisk karriär som grundats 
på deras tidigare verksamhet.76 Hon menar att den socialdemokratiska 
historieskrivningen är en framgångssaga där partiet och dess ledare tog en hård kamp 
med det forna privilegiesamhället och senare tog ledningen för ett nytt och jämlikt 
samhälle.77  
   Frågan kring den socialdemokratiska hegemonins utbredning rör förstås hur den 
internaliserades, det vill säga om partiet verkligen lyckades med sitt mål att kontrollera 
historieskrivandet. Det här är något som Linderborg dessvärre inte behandlar särskilt 
                                                 
70 Linderborgs rörelseintellektuella bör förstås som Gramscis organiskt intellektuella som här 
härstammar ur arbetarklassen. 
71 Linderborg, s. 393. 
72 Ibid., s. 444ff. 
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ingående i avhandlingen, då hon menar att en sådan diskussion lätt bara blir rena 
spekulationer.78 Som jag tidigare nämnt menar Linderborg att hennes undersökning 
främst rör den socialdemokratiska ledningens ambitioner. Här tycker jag att 
Linderborg glider med sitt syfte och försöker undkomma ett relevant problem med 
undersökningen. För om hon vill hävda, vilket hon också gör, att socialdemokraterna 
faktiskt har hegemoni över den svenska historieskrivningen innebär det att hon 
samtidigt bör hävda att de har lyckats. Jag tycker det verkar svårt att hävda att någon 
kontrollerar ett område utan att människorna inom det området lyder de styrande. Att 
försöka kontrollera ett fält är inte det samma som att faktiskt kontrollera det. 
Linderborg verkar vilja undkomma den här frågan genom att säga att alla hegemonier 
är kompromisser, men samtidigt menar hon ju, liksom Gramsci, att en hegemonisk 
kompromiss aldrig får röra grundstommarna hos den hegemoniska klassen. Givetvis 
kan en undersökning rörande internaliserande vara svår att genomföra på ett 
tillfredställande sätt, men jag anser ändå att den i viss mån är nödvändig. För om det 
visar sig att det förekommer en rad olika historiska verk och avhandlingar som går 
emot den socialdemokratiska syn på historien som Linderborg presenterar så kan det 
vara problematiskt för henne att hävda sin teori. Det är självklart svårt att avgöra hur 
många anomalier en teori tål innan den bör ses som falsifierad men Linderborg låter, i 
sin avhandling, tämligen övertygad om att socialdemokraterna har haft en stark 
hegemoni över den svenska historieskrivningen vilket rimligen bör förstås som att hon 
menar att den svenska historieskrivningen ser tämligen likriktad ut. Här kommer den 
här uppsatsen in i bilden. Genom att studera tre olika verk och deras syn på den 
svenska historien, med fackföreningarna som ingångsvinkel, testas alltså Linderborgs 
teori.  
 
 

Undersökning – Den svenska fackföreningsrörelsen 
Undersökningsdelen syftar till att studera tre skildringar av fackföreningshistoriken. I 
synnerhet är det två aspekter som undersöks, fackföreningarnas relation till SAP och 
andra politiska partier och organisationer samt vilka personer och grupper som lyfts 
fram i dessa skildringar. Undersökningens resultat kommer sedan att ställas mot 
Linderborgs teori om den socialdemokratiska hegemonin i syfte att testa teorins 
hållbarhet.  
 

Relationen till SAP och andra politiska partier och organisationer 

En akademisk avhandling – Jörgen Westerståhl 
Enligt statsvetaren Jörgen Westerståhl var socialdemokratin den första enhetliga 
ideologi som vann inflytande över fackföreningsrörelsen i Sverige. Westerståhl menar 
att det socialdemokratiska intresset för rörelsen berodde på att partiet såg rörelsen som 
en lämplig anslutning för arbetarna, en anslutning som skulle kunna fostra och 
förbereda dem inför större politiska uppgifter.79 Westerståhl menar att det till en 
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början förekom starka motsättningar mellan SAP och LO. Han hänvisar bland annat 
till John Lindgrens bok om Metallarbetarförbundet, men menar dock att Lindgren har 
överdrivit motsättningarna. Enligt Westerståhl blev det som skulle kunna ha utvecklats 
till en schism mellan partiet och fackföreningsrörelsen aldrig egentligen mer än en 
ansats därtill.80 Här faller alltså Westerståhl under vad som Linderborg kallar en 
socialdemokratisk hegemoni över historieskrivingen. Det är den harmoniska 
skildringen över förhållandet mellan fackföreningsrörelsen och SAP som står i fokus, 
inte konflikterna.  
   När det gäller fackföreningarnas centralisering menar Westerståhl att det, även från 
socialdemokratiskt håll, fanns en motvilja mot centraliseringen. Enligt honom berodde 
det på att det var enklare för SAP att utnyttja rörelsen för politiska intressen om den 
var utspridd. Westerståhl skriver ”En lokal sammanslutning blir mer påverkbar för 
agitation”.81 Utan en central förankring var det alltså enklare för SAP att få med sig de 
lokala föreningarna då de inte stod under direkt kontroll från någon högre instans. När 
väl en centralisering kom till stånd väcktes frågan kring hur nära LO och SAP skulle 
stå varandra, den så kallade särskillnadsfrågan. Skulle det vara en kollektiv anslutning 
till partiet eller skulle fackföreningarna stå politiskt fria? Enligt Westerståhl skrev hela 
den samlade socialdemokratiska partipressen om att samtliga fackföreningar som 
tillhörde LO borde vara skyldiga att ingå i partiet. Motståndarna inom 
fackföreningsrörelsen hävdade att en anslutning till partiet skulle hämma rörelsens 
utveckling då den skulle bli för beroende av partiet.82 Enligt Westerståhl befann sig 
dock förespråkarna för särskillnadsförslaget hela tiden i klar minoritet. När det gäller 
den politiska vänstern skriver Westerståhl att de begärde särskillnad eftersom de ville 
minska det socialdemokratiska inflytandet över fackföreningarna. 
”Vänsterinriktningen begärde särskillnad, inte därför att man ville avpolitisera de 
fackliga organisationerna utan i avsikt att minska det socialdemokratiska partiets 
inflytande.83 Därmed blev särskillnadsfrågan alltså inte längre en strid inom partiet, 
utan även mellan olika partier. Westerståhl nämner inte att särskillnadsfrågan var ett 
återkommande ämne, utan konstaterar helt enkelt att det fanns avvikande åsikter men 
hans bild av dem är att de kom att dö ut med tiden. Det här är något som passar väl in i 
Linderborgs teori om hur relationen mellan LO och SAP har skildrats, ett nära 
samarbete utan något större motstånd. 
 
Samarbetet mellan LO och det socialdemokratiska partiet skildras hos Westerståhl som 
relativt friktionsfritt. Han skriver: 
 

Landsorganisationens bildande hade utgjort den mest väsentliga etappen i utvecklingen 
av förhållandet mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska gren. En grundläggande 
uppdelning av funktionerna hade verkställts; på den ena sidan fullföljde man de rent 
politiska, på den andra sidan de rent fackliga uppgifterna. Samarbetet fortsatte likväl. 
Fackföreningsfolket utgjorde huvuddelen av de socialdemokratiska värjarskarorna, och 
mellan de båda rörelsernas ledare upprätthölls en nära personlig kontakt. Partiet bevakade 
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de fackliga intressena i riksdagen och de fackliga organisationerna understödde partiets 
agitation och valarbete.84  

 
Den nära relationen mellan facket och partiet syntes också i hur många av de fackliga 
representanterna, framför allt på ledande poster, som var politiker. Enligt Westerståhl 
var denna sammanblandning av politiska och fackliga intressen inte alltid populär 
bland fackföreningsrörelsens medlemmar. Det fördes regelbundet fram kritik mot att 
de fackliga representanterna hade politiska uppdrag och syftades då på att detta gjorde 
att de inte hade tillräckligt med tid för sin huvudsyssla, den fackliga verksamheten.85 
Westerståhl menar dock att den fackliga och den socialdemokratiska uppfattningen om 
saker och ting i stort har sammanfallit. De socialdemokratiska politikerna i riksdagen 
har ofta setts som självklara företrädare för fackförbunden och deras intressen.86 Det är 
här tydligt att Westerståhl bekräftar Linderborgs teori om en socialdemokratisk 
hegemoni. Hans fokus ligger på den harmoniska relationen mellan LO och SAP. 
Givetvis visar Westerståhl på att en del meningsskiljaktigheter har funnits, men han 
menar dock att de båda organisationerna till största delen har haft ett gott och väl 
fungerande samarbete.  
   Westerståhls syn på kommunisterna skildras bra av följande citat. ”Då deras 
ståndpunkt varit oförändrad och deras huvudsakliga argument alltid av samma art [...] 
finns det icke heller i fortsättningen någon anledning att i detalj granska den 
kommunistiska riktningens hållning.”87 Westerståhl skriver på det hela taget nästan 
ingenting om den alternativa vänsterrörelsen. Det ses inte som ett alternativ för 
fackföreningsrörelsen att ansluta sig till något av de andra vänsterorienterade partierna. 
Till detta ger inte Westerståhl någon egentlig förklaring. Socialdemokraterna ses som 
det enda reella alternativet om den fackliga rörelsen ska vara kopplat till något 
politiskt parti. Här skiljer sig alltså Westerståhls framställning mot vad Linderborg 
hävdar, att den alternativa vänsterrörelsen målades upp som avvikelser eller hot. Hos 
Westerståhl ges de inte ens ett sådant utrymme, i princip väljer han att helt ignorera 
dessa rörelser och organisationer. 
   När det gäller skildringar av fackföreningsrörelsens förhållande till staten menar 
Westerståhl att det negativa inslaget har dominerat.88 Enligt Westerståhl har styrkan i 
relationen mellan staten och fackföreningsrörelsen varit beroende av hur stark rörelsen 
har känt sig, vilken maktposition de haft.  I tider då de upplevt sig som starka har de 
inte varit intresserade av någon statlig eller politisk inblandning medan det omvända 
varit fallet då dess styrka har vacklat.89 I enlighet med Westerståhls konsensusbild av 
förhållandet organisationerna emellan målar han dock inte upp någon konflikt, utan 
menar endast att förhållandet har varit olika nära.  
   Jag anser att Westerståhls avhandling faller inom de ramar som Linderborg har för 
sin teori. Han bekräftar hennes teori om att relationen mellan LO och SAP skildras 
som harmonisk och naturlig, något politiskt alternativ för arbetarna ger inte 
Westerståhl. Westerståhls avhandling är framför allt en konsensushistoria där 
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konflikter mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna tonas ned eller 
negligeras. Konflikterna hänförs, av Westerståhl, vanligen till fackföreningsrörelsens 
barndom och förklaras då ofta av att rörelsen var outvecklad och inte hade hunnit få 
några tydliga stadgor eller riktlinjer. Så om den socialdemokratiska hegemonin har 
eftersträvat bilden av ett harmoniskt samarbete med LO, vilket jag förstår Linderborg 
som att de har, så anser jag att Westerståhls avhandling faller under hegemonin. 
Frågan blir då om det är medvetet gjort eller om hans framställning faktiskt skildrar de 
tendenser som han tycker sig ha sett. Gramsci skulle förmodligen mena att under en 
stark hegemoni så kontrolleras även människors sinnen så att de inte kan se något 
annat än vad hegemonin vill att de ska se. Inga andra alternativ tycks finnas.  
 

LO:s egen historia – Ragnar Casparsson 
Enligt Ragnar Casparsson var det nödvändigt att samla de olika fackförbunden i en 
större organisation. Till exempel citerar han ett utdrag ur tidningen Social-Demokraten 
skrivet av den danske folketingsmannen J. Jensen. ”Emellertid borde icke den gamla 
egoistiska andan längre få dominera inom fackföreningsrörelsen. De särskilda facken 
kunde icke fortsätta att blott se till sina egna intressen. De enskilda fackföreningarna 
måste sammanslutas i landsförbund.”90 Det fanns alltså en tro på att de olika 
förbunden skulle bli starkare genom ett samarbete och det skulle minimera risken att 
de kunde motarbeta varandra eller komma i varandras väg. Casparsson ger inte något 
större utrymme åt debatten om huruvida en centralisering skulle genomföras eller inte, 
utan konstaterar helt enkelt att den var nödvändig och lämnar ämnet därhän.  
   Gällande frågan om en kollektivanslutning till SAP skriver Casparsson att förslaget 
på vissa platser väckte stark kritik. Han lyfter fram Göteborg och Skåne som områden 
där speciell skepsis fanns. Det var platser där de socialdemokratiska tidningarna 
Arbetet och Ny Tid fanns som opinionsbildare och propagerade för en anslutning. 
Kritikerna mot förslaget hävdade att det vore lämpligare för arbetarna med en 
uppdelning av de politiska och de fackliga intresseområdena. Det sades även att en 
anslutning skulle hämma den fackliga utvecklingen. Enligt Casparsson berodde 
kritiken på den politiska vanmakt som arbetarna upplevde då de saknade rösträtt. Då 
det propagerades för att en kollektivanslutning skulle stärka partiet så att den allmänna 
rösträtten skulle kunna införas svarade kritikerna med att dessa idéer skulle komma att 
segra även utan sådana tvångsmedel som en kollektivanslutning.91 Casparsson lyfter 
dock fram de ledare som var negativa till förslaget som till exempel järn- och 
metallarbetarförbundets Ernst Blomberg och transportarbetareförbundets Charles 
Lindley. Casparsson menar att den motion som skrevs vid LO:s andra kongress 1900 
dikterats av partirepresentanter som de andra sedan skrivit under. Han menar att den är 
en bekännelse till partiet, men inte den underkastelse eller positiva bild som borde ha 
framträtt om förslaget kom inifrån LO självt.92 Enligt Casparsson var frågan om en 
anslutning en kompromiss från båda håll93, men han menar samtidigt att den part som 

                                                 
90 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 33. 
91 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 57ff. 
92 Ibid., s. 163f. 
93 Organisationen slapp förpliktelsen att fackförbunden skulle ansluta sig till partiet inom tre år. Istället 
skulle Landsorganisationen verka för att förbunden anslöt sig till arbetarkommuner, och genom dessa 
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fick ge efter mest var facket. Han skriver ”att sekretariatet med uppgivande av sitt 
förslag anslöt sig till en av Hjalmar Branting utarbetad resolution”.94 Casparsson 
menar att förslaget upplevdes som en dålig kompromiss av LO:s medlemmar, men 
hävdar att det till stor del kan ha berott på den socialistskräck som fanns vid den här 
tiden.95 Oviljan inför att knytas till SAP var något som, enligt Casparsson, aldrig 
försvann. Det var en ständig fråga för debatt som aldrig tycktes dö ut och han ger flera 
exempel på hur ämnet blossade upp igen. Casparssons bild av relationen mellan LO 
och SAP faller alltså inte under Linderborgs teori om att detta målas upp som en 
harmonisk relation. Istället fokuserar Casparsson på det negativa inslaget, och menar 
att det fanns ett starkt motstånd mot anslutningen. Enligt honom fanns detta motstånd 
kvar även när anslutningen väl kom till stånd, och det var en ständig debatt inom LO 
huruvida samarbetet skulle upphöra. Detta är något som kan vederlägga Linderborgs 
teori om den socialdemokratiska hegemonin då hon hävdar att den strävat efter, och 
även lyckats med, att visa på en harmonisk relation organisationerna emellan.  
   Socialdemokraternas inflytande över LO syns, enligt Casparsson, bland annat i vilka 
personer som valdes till ordförande. Som exempel tar han upp Fredrik Sterky som 
1899 valdes till ordförande. Valet av Sterky förklaras, enligt Casparsson, genom att 
fackföreningsrörelsen inte riktigt trodde på sig själva och därför föll till föga för SAP:s 
representant, trots att Sterky inte tillhörde någon fackförening.96 Återigen syns alltså 
en schism mellan LO och SAP i Casparssons skildring, och återigen är det SAP som 
kontrollerar och styr fackföreningsrörelsen efter sitt eget tycke och sina egna behov. 
Relationen är alltså, enligt Casparsson, inte särskilt jämlik eller ömsesidig då det 
ständigt är LO som får falla till föga.  
 
Enligt Casparsson fanns det en opposition som inte bara sprang ur det missnöje som 
fanns med fackföreningsrörelsen och dess misslyckanden. Istället hade en ny rörelse 
uppkommit, ungsocialismen, som vände sig mot socialdemokraternas parlamentariska 
verksamhet och fackföreningarnas verksamhetsformer. Casparsson menar dock att 
detta var en radikal tendens och inte en ny ideologi.97 Tanken på en ny facklig 
organisation med ett syndikalistiskt program uppkom och började få allt mer gensvar 
hos arbetarna. Istället för att försöka lösa de problem som fanns i samarbetet med 
partiet ville oppositionen, enligt Casparsson, driva igenom ett helt nytt system.98 
Facket skulle stå fritt från politisk kontroll. En av de syndikalistiska ledarna, Albert 
Jensen, skrev att det var omöjligt att samla arbetarna i ett politiskt parti men att det 
bevisligen gick att samla dem inom en fackföreningsrörelse.99 Casparsson avfärdar 
dock denna opposition med orden ”Den svenska fackoppositionen var en vilsekommen 
svala. Den gjorde ingen sommar.”.100 Desto mer tyngd ger Casparsson istället åt den 
reformistiska skara som härstammade ur det socialdemokratiska vänsterpartiet. Denna, 
                                                                                                                                                         
även till det socialdemokratiska partiet. Se Casparsson, Ragnar, LO under fem årtionden: 1898-1923, 
s. 170f. 
94 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 166. 
95 Ibid., s. 173. 
96 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 77ff. 
97 Ibid., s. 421. 
98 Ibid., s. 425ff. 
99 Ibid., s. 432. 
100 Ibid., s. 434. 
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menar Casparsson, riskerade att spränga fackföreningsrörelsen med sin propaganda. 
Den nya oppositionen vände sig mot att LO samarbetade med SAP, istället ansåg de 
att rörelsen själv skulle vara politiskt aktiv.101 Bilden som Casparsson målar upp av 
denna vänsteropposition visar på en nära förbindelse med den ryska kommunismen 
och dess ideologi. Han skriver: 
 

Kommunisternas verksamhet inom fackföreningsrörelsen har växlat form och innehåll, 
men den har aldrig upphört. Syftet har varit detsamma: att vinna inflytande över 
arbetarnas massa, att kompromettera och undantränga den gamla ledningen, att förvandla 
fackföreningarna till replipunkter för den kommunistiska propagandan.102 

 
Här finns alltså en tydlig skillnad mellan Casparsson och Westerståhl. Där den senare 
väljer att negligera den alternativa vänsterrörelsen ser Casparsson den som ett 
potentiellt hot som kan splittra fackföreningsrörelsen. Vänsteroppositionen ges hos 
Casparsson ett betydligt större utrymme och allvar än hos Westerståhl. Enligt 
Casparsson var det en rörelse som lockade arbetarna bort från LO vilket riskerade att 
splittra organisationen. 
   Vänsteroppositionen skildras som revolutionärer som ville störta den rådande 
samhällsordningen och bilda en ny socialistisk regering.103 Detta var, menar 
Casparsson, något som LO inte ville förknippas med då till exempel arbetsfreden var 
mycket viktig.104 Man ville inte, för att citera LO-kassören Johan Olov Johansson, 
riskera att bli ”sprattelgubbar i bolsjevikernas händer”.105 Det förbund där 
vänsteroppositionen fick starkast inflytande var, enligt Casparsson, järn- och 
metallarbetarförbundet.106 Casparsson anser att det var på grund av den nya 
vänsteroppositionen som den syndikalistiska rörelsen fick nytt liv då de kom att 
samarbeta med kommunisterna. Oppositionen växte allt mer vilket ledde till att de 
ledande inom fackföreningarna ansåg att en aktion var nödvändig. Casparsson menar 
att den propaganda som båda sidor bedrev kom att ställa arbetarna mot varandra och 
splittra dem. Att Casparsson står på de gamla ledarnas sida är tydligt. Ledarna för 
facket målas upp som lugna och sakliga medan kommunisterna beskrivs som politiskt 
omogna och arroganta.107 Det som kom att få vänsteroppositionen att tystna var, enligt 
Casparsson, de starka inre motsättningar som fanns inom kommunistpartiet.108 Bilden 
av den alternativa vänsterrörelsen som ett hot mot arbetarna och fackföreningsrörelsen 
stämmer väl in på Åsa Linderborgs teori om hur kommunister skildrats i 
fackföreningshistoriken. De målas upp som anomalier i arbetarrörelsen, och anses vara 
ett hot för arbetarna då de splittrar och deformerar deras rörelse. Enligt Linderborg är 
detta även fackföreningshistorikens bild av syndikalisterna, något dock inte är fallet i 
LO:s egen historia.  
   Under 1920-talet kom LO att se SAC som en konkurrent om arbetarna. De hade, 
menar Casparsson, utvecklats sedan samarbetet med kommunisterna och framstod nu 
                                                 
101 Ibid., s. 435f. 
102 Casparsson, LO under fem årtionden: 1924-1947, s. 69f. 
103 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 538ff. 
104 Ibid., s. 540ff. 
105 Ibid., s. 542. 
106 Casparsson, LO under fem årtionden: 1924-1947, s. 71. 
107 Ibid., s. 75ff. 
108 Ibid., s. 81. 
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som ett potentiellt hot mot LO. De hade övergivit de dogmatiska principer som till en 
början skapade dem och anpassat sig efter den utveckling som skett. Istället för att 
avfärda dem eller bestrida dem sökte nu LO ett samarbete med SAC. Det handlade 
dock inte om att erkänna den syndikalistiska rörelsen eller ge den någon legitimitet 
utan istället söktes ett samarbete för att kunna komma överens gällande 
medlemmarnas överförande mellan förbunden.109 Samarbetstanken väckte dock 
misstankar hos vissa personer, till exempel Göteborgs metallarbetares fackförbunds 
representant Ernst Ohlsson, som ansåg att det bara var ett försök att få den 
”syndikalistiska organisationen att begå självmord”.110 Casparsson menar dock att LO, 
på grund av sin socialistiska ställning, inte hade något emot att dess medlemmar 
sympatiserade med syndikalisterna. Genom en uppgörelse tilläts sedan SAC att verka 
för sina saker inom LO:s organisation.111 Genom samarbetet uppkom även tanken på 
en sammanslagning. Detta var dock något som väckte högljudda protester. Till 
exempel fylldes tidningen Arbetet med propaganda mot förslaget.  Enligt Casparsson 
gjordes stor skillnad mellan syndikalismen och socialdemokratin.112 Casparsson skiljer 
tydligt på den kommunistiska och syndikalistiska rörelsen och menar att den senare 
inte utgjorde något direkt hot mot fackföreningsrörelsen. Det här skiljer sig något från 
Linderborgs teori då hon menar att det inte gjordes någon större skillnad på de båda 
grupperna. Enligt henne utgjorde de båda ett hot mot arbetar- och 
fackföreningsrörelsen. Casparssons ser dock bara den kommunistiska rörelsen som ett 
hot, syndikalisterna ses mer som en möjlig samarbetspartner för LO. Hans bild av 
SAP:s syn på syndikalisterna stämmer dock väl in i Linderborgs teori då hon menar att 
SAP såg dem som ett hot för partiet. På grund av dem riskerade partiet att tappa 
kontrollen över fackföreningsrörelsen. Detta skildrar även Casparsson men anser att 
hotet endast upplevdes som ett hot av SAP, inte av LO.  
   Min tolkning av Casparsson är att han både bekräftar och vederlägger Åsa 
Linderborgs teori. Hans skildring av fackföreningsrörelsens relation till SAP stämmer 
inte in på vad Linderborg hävdar då Casparssons skildring till stor del fokuserar på de 
konflikter som fanns mellan organisationerna. Han menar även att samarbetet dem 
emellan inte var jämlikt eller ömsesidigt önskat. Det är tydligt i Casparssons 
framställning att fackföreningsrörelsen alltid strävat efter en självständighet. Det har 
ständigt funnits ett visst motstånd till att blanda in politiska intressen i organisationen. 
Det handlar alltså inte en bild av ett harmoniskt och ömsesidigt samarbete, utan 
socialdemokraternas vilja att överta fackföreningsrörelsen lyser ofta igenom. Här 
verkar alltså den socialdemokratiska hegemonin över historieskrivningen inte ha varit 
särskilt stark. Casparssons bild av kommunisterna stämmer dock in på Linderborgs 
teori då det är de som målas upp som det stora hotet mot fackföreningsrörelsen. Det är 
de som riskerar att förstöra fackföreningsrörelsen och arbetarna riskerar att bli 
marionetter i händerna på Ryssland. Kommunisterna är, i Casparssons tolkning, 
lömska och opålitliga, samt arroganta inför arbetarnas mål. Vad gäller den 
syndikalistiska rörelsen ses inte de som något större hot av Casparsson. De ses istället 
som en möjlig allierad, detta trots sitt tidigare samröre med kommunisterna. Enligt 
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Linderborgs teori borde de dock ha klumpats ihop med kommunisterna och även de 
setts som avvikelser inom arbetarrörelsen.  
 

En kommunistisk skildring – Knut Bäckström 
Enligt Knut Bäckström fanns det till en början liberala försök att samla och kontrollera 
arbetarrörelsen. Dessa slutade dock i fiasko, menar Bäckström, och istället trädde 
socialdemokratin in och tog greppet om rörelsen.113 Genom den socialdemokratiska 
inblandningen fick arbetarrörelsen en mer sammanhållen grund och en vidare 
spridning i landet. Detta gjorde, enligt Bäckström, även att de polemiserade mot 
samma grupper. Han skriver: 
 

Den socialistiska arbetarrörelsen hade på ett årtionde skapat ett vittfamnande 
organisationsnät, som spände om arbetarklassens olika intressesfärer och sträcktes ut över 
hela landet. Dessa organisationer hade skapats därför att arbetarna blivit medvetna om att 
de hade gemensamma klassintressen, som stod i direkt motsättning till den härskande 
kapitalistiska klassens intressen. Klassmotsättningarna hade skärps.114 

 
Fackföreningens barndom skildras alltså, av Bäckström, som en tid då samarbetet med 
SAP var harmoniskt och fyllt av enighet. De båda organisationerna hade samma mål 
och en gemensam fiende, nämligen borgerligheten. Det här stämmer inte överens med 
Linderborgs avhandling då hon menar att socialdemokraterna egentligen hade formats, 
och inneslutits, i den borgerliga hegemonin. Bäckström verkar däremot mena att SAP 
och fackföreningsrörelsen stod enade mot just borgerligheten. Han målar upp en bild 
av en svensk bourgeosi som så långt det var möjligt försökte att kväva arbetarklassens 
kampvilja och krossa rörelsen.115 Till exempel beskriver han hur den borgerliga 
pressen gjorde återupprepade försök att splittra arbetarrörelsen då de insåg att den 
växte sig allt starkare. Bäckström skriver bland annat att pressen hetsade fram anfall 
mot Folkets hus, en byggnad som sågs som en symbol för arbetarrörelsen.116 
   När det gällde frågan kring en kollektivanslutning till SAP skriver Bäckström att det 
var en vida omdebatterad fråga inom såväl fackförbunden som partiet. Bäckström 
menar att fackförbunden huvudsakligen ville stå fria medan partiet mer eller mindre 
krävde en anslutning. Här ligger alltså Bäckström nära Ragnar Casparssons skildring. 
Bäckström berättar bland annat om hur Branting försökte skrämma arbetarrörelsen till 
en anslutning med hjälp av hotelser om tradeunionismen infördes. Enligt Bäckström 
var Brantings ståndpunkt att det var ställt utom allt tvivel att det skulle råda en 
samverkan mellan förbundet och partiet, och att partiet skulle vara den ledande 
organisationen.117 Även här stämmer alltså Bäckströms och Casparssons skildringar 
överens, dessa står i motsats till Westerståhls betydligt mer harmoniska skildring. 
Bäckström anser att det var den obligatoriska anslutningen till partiet som gjorde att 
allt färre arbetare anslöt sig till fackföreningsrörelsen kring sekelskiftet. Tidningen 
Arbetets grundare, Axel Danielsson, var en av dem som var kritisk till den 
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obligatoriska anslutningen och menade att ”fackföreningarna skall leda kampen för 
arbetarklassens dagskrav och följaktligen omfatta alla arbetare, medan partiet ställer 
betydligt mera långsiktiga uppgifter och därför omfattar arbetarklassens mest 
avancerade och klassmedvetna element.”.118 Enligt Bäckström hade SAP stort 
inflytande över fackförbunden. Han tar upp samma exempel som Casparsson om hur 
Branting inte var nöjd med en blivande LO-ordföranden och att han därför ersatte 
honom med en annan.  
 

Branting hade inte något allt för tydligt uttalat förtroende för de ”renodlade” 
fackföreningsmännen. Han ville ha en utanför fackföreningsrörelsen stående och då föll 
valet på Sterky. På så sätt blev partistyrelsens ledning av fackföreningsrörelsen 
bekvämare.119  

 
Bäckström visar här på hur stort inflytande och makt som SAP hade över LO. Makten 
kanske egentligen inte var över dess medlemmar men genom att kontrollera 
organisationens ledare kontrollerade partiet indirekt även medlemmarna. Enligt 
Bäckström fanns det dock ett utbrett missnöje i fackförbunden över LO-ledningens 
passivitet. Från föreningarnas håll klagades det på att flertalet av ledningens män 
också satt i kammaren och att de spenderade den största delen av sin tid där istället för 
i förbunden.120 Senare kom frågan kring förhållandet mellan fackförbunden och SAP 
upp igen. Bäckström skriver: 
 

Det var nämligen befogat att den frågan kom under omprövning, eftersom 
kollektivanslutningen på sin tid motiverades med partiets svaga parlamentariska 
inflytande. När detta bli starkare kommer kollektivanslutningsformen att ha förlorat sin 
betydelse hade det sagts i polemiken med sin motståndare.121  

 
Bäckström anser alltså att det var naturligt att ämnet kom upp igen, särskilt då dess 
genomförande var så omdiskuterat. Även här ligger han nära Casparsson som menar 
att fackföreningsrörelsen ständigt strävade efter en självständighet. Enligt Bäckström 
hade kollektivanslutningen hämmat den svenska arbetarrörelsens utveckling. Han 
menar dock att Branting och andra högerledare inom partiet ansåg att partiet var 
tvunget att kontrollera rörelsen till dess att allmän rösträtt infördes.122  
   Bäckström ger stort utrymme åt det socialdemokratiska ungdomsförbundet som han 
menar var mer västerorienterat än partiet. När partiet, enligt Bäckström, blev allt mer 
liberala stod förbundet kvar i den ideologi som till en början utgjort dess grund. Detta 
gjorde i förlängningen att en spricka kom att uppstå mellan SAP och dess 
ungdomsförbund.123 I Bäckströms framställning skildas förhållandet mellan LO och 
ungdomsförbundet som tätare än förhållandet till själva partiet. Bland annat skriver 
Bäckström om hur det på en LO-kongress uppkom förslag att organisationen borde 
tacka ungdomsförbundet för sin agitationsinsats.124 Det här är något som inte alls 
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passar in i Linderborgs teori om den socialdemokratiska hegemonin. Enligt henne var 
det istället SAP som samarbetade med LO mot de mer vänsterorienterade grupperna, 
något som Bäckström inte alls verkar anse. I Bäckströms bok skildras också den 
schism som uppstod inom det socialdemokratiska partiet, och som sedermera kom att 
leda till dess splittring. Anledningen till schismen, menar Bäckström, var att 
socialdemokraterna övergav sin ideologiska grund och blev ett allt mer liberalt parti, 
något som flertalet medlemmar var emot.125 Enligt Bäckström valde partiet till en 
början att försöka kväva den vänsteropposition som kom från ungdomsförbundet. 
Ungdomsförbundet var den mest organiserade delen av vänsteroppositionen och 
partiet ville förhindra att dess idéer fick en vidare spridning.126 Bäckström visar också 
hur partiet ogärna ville genomföra en splittring, men menar att det i slutändan blev 
oundvikligt då meningsskiljaktigheterna var så pass stora. 127 Enligt Bäckström gjorde 
dock partisprängningen att kampviljan ökade bland arbetarna då den 
socialdemokratiska kontrollen över dem minskade.128  
   I Bäckströms verk är det framför allt borgerligheten som arbetarrörelsen polemiserar 
mot. Det är de som försöker krossa och förstöra arbetarrörelsen. Vad gäller 
fackföreningsrörelsens samverkan med SAP menar Bäckström att det till en början var 
en harmonisk och god relation som gynnade båda parter. Dock, menar han, kom en 
tydlig schism att uppstå då SAP blev ett allt mer liberalt parti. Detta gjorde att 
förhållandet till SAP förändrades och kom att präglas av konflikter istället för 
konsensus. Det är alltså svårt att se hur Bäckströms skildring kan passa in i 
Linderborgs teori om en socialdemokratisk hegemonisk historieskrivning. Förhållandet 
mellan LO och SAP präglas, hos Bäckström, av ständiga konflikter och leder till att 
nya grupper kommer fram och splittrar partiet. Det är alltså tydligt att Bäckström inte 
anser att SAP har haft någon stark kontroll över fackföreningsrörelsens medlemmar då 
dessa, enligt honom, valde att följa den mer radikala vänsterrörelsen istället för partiet. 
Linderborg hävdar att även den kommunistiska historieskrivningen har dominerats av 
socialdemokratin. Detta är något som jag inte anser vara korrekt, åtminstone inte i 
Bäckströms fall. Bäckströms verk står, i mitt tycke, långt utanför den 
socialdemokratiska hegemoni som Linderborg tycker sig ha sett. Hans skildring av 
arbetarrörelsens relation till SAP är konfliktfylld och det är istället andra politiska 
grupper som lockar arbetarna. SAP kan inte hos Bäckström ses som innehavare av ett 
monopol på begreppet arbetarrörelse det ligger snarare hos de mer vänsterradikala 
rörelserna som, enligt Bäckström, inte övergav partiets ursprungliga ideologi.  
   Frågan kan ställas kring hur förhållandet mellan hot och hegemoni ser ut. Bäckström 
menar att SAP i viss mån försökte skrämma arbetarna att gå med i partiet. Bör detta 
ses som en hegemoni, eller vilken plats har hotelser i hegemonibegreppet? Jag tycker 
inte att vare sig Gramsci eller Linderborg har något egentligt svar på detta. En rimlig 
tolkning är att med en stark hegemoni så krävs inte hotelser, då följer alla ändå det 
hegemoniska mönstret. Med den här tolkningen är det alltså mycket svårt att se hur 
Bäckströms verk kan passa in i Linderborgs teori om en socialdemokratisk hegemoni 
över historieskrivningen. 

                                                 
125 Ibid., s. 177. 
126 Ibid., s. 230. 
127 Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige 2, s. 236. 
128 Ibid., s. 244. 
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Personer och grupper i fokus 

En akademisk avhandling – Jörgen Westerståhl 
Westerståhl lyfter i sin avhandling fram ett antal starka fackföreningsmän. Bland annat 
talar han om järn- och metallarbetarförbundets ledare Ernst Blomberg, 
sågverksarbetarnas Nils Persson och landsorganisationens ordförande Herman 
Lindqvist och menar att dessa var starka och karismatiska ledare som påverkade och 
bidrog till fackförbundens utveckling. De politiska ledarna, som till exempel Hjalmar 
Branting, behandlas av Westerståhl i princip bara som statens förlängda arm. Det ses 
inte som att det är de själva som påverkar utan de agerar bara i statens eller partiets 
intresse. På det hela taget är det endast ett fåtal politiker som behandlas och namnges, 
istället ligger fokus på fackföreningarnas starka män. Det är de som står upp mot 
politikerna när så behövs och det är de som leder och samordnar 
fackföreningsrörelsen.129  
   Att Westerståhls avhandlig lyfter fram fackföreningarnas ledare istället för att 
diskutera politikernas roll beror självfallet delvis på avhandlingens syfte och 
avgränsningar, dess huvudsakliga studie rör fackföreningsrörelsen och inte den 
politiska arenan. Men i de fall då Westerståhl skriver om politiska frågor och debatter 
är det anmärkningsvärt hur lite plats som ges åt individuella aktörer och 
personligheter. Politiska partier ses som homogena enheter där dess ledare i princip 
bara är en bland många medlemmar. Till exempel behandlas Branting endast kortfattat 
då han gjort vissa utspel mot fackföreningsrörelsen eller då han har uttalat sig på 
partiets vägnar.130 Brantings symboliska värde för socialdemokratin och arbetarklassen 
nämns eller diskuteras överhuvudtaget inte alls i Westerståhls avhandling.  
   Westerståhls avhandling går alltså emot vad Linderborg hävdar om den ledarkult 
som fanns inom SAP. Som redan nämnts beror detta förmodligen på avhandlingens 
syfte och avgränsningar, men om Linderborg har rätt borde ändå ett större utrymme 
ges åt de politiska ledarna än vad Westerståhl ger. De borde även behandlas som 
individer och inte, vilket Westerståhl gör, som en bland många andra politiker eller 
ledare. Westerståhl ser fackföreningsmännen som jämnstarka med de politiska ledarna, 
något som går emot vad Liderborg hävdar. Den socialdemokratiska hegemonin syns 
alltså inte i Westerståhls avhandling när det gäller person- och ledarkulten. 
Westerståhls framställning av de fackliga ledarna går även delvis emot Gramscis teori. 
Hos Gramsci är det framför allt de traditionella intellektuella som leder arbetarna och 
deras utveckling, hos Westerståhl är det istället de organiskt intellektuella som fyller 
den funktionen.  
 

LO:s egen historia – Ragnar Casparsson 
Casparssons verk ger, precis som Westerståhls, stort utrymme åt ledare och 
förgrundsmän i LO. De skildras som erfarna, metodiska och med ett praktiskt sinnelag. 
Casparsson nedtecknar korta biografier över flera av dem och det är i princip ständigt 
                                                 
129 Westerståhl, passim. 
130 Ibid. 
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bilden av den rättfärdige ledaren som avtecknar sig. De flesta av dem hade någon form 
av arbetarbakgrund och de var goda ideal för sina medlemmar att ta efter. De var inte 
konflikträdda, utan tog tjuren vid hornen när så krävdes. Det är dock sällan, om 
någonsin, de som söker en konflikt utan målet är medling och förståelse parterna 
emellan.131 Speciellt stort utrymmes ges åt Herman Lindqvist som var ordförande 
perioden 1900-1920. Lindqvist var en stark ledare för organisationen och Casparsson 
skriver att ”Herman Lindqvist hör till centralfigurerna i den svenska 
fackföreningsrörelsen, kanske var han den främste under de svåra genombrottsåren. 
Det är i varje fall svårt att utpeka någon av hans samtida som en värdig 
medtävlare.”132. Det framkom dock att han förbundit sig med vissa företag som hade 
ekonomiska bekymmer samt att han var en av grundarna till ett bolag som importerade 
tyskt bränsle. Det tyska samarbetet sågs som ytterst olämpligt då det var precis efter 
första världskrigets slut och dessutom misstänktes det att det från tyskt håll inte bara 
handlade om ett samarbete gällande kol.133 Detta ledde fram till att Lindqvist 
tvingades att avgå. Lindqvists avgång sågs dock som ett nederlag för hela 
fackföreningsrörelsen och han hyllades av den socialdemokratiska pressen som en stor 
och viktig man som uträttat stordåd.134  
   Vid sidan av de många ledarna i LO lyfter Casparsson även fram ett antal olika 
ledare för de olika fackförbunden. Till exempel järn- och metallarbetareförbundets 
Ernst Blomberg som skildras som en ständig agitator. Till exempel skriver Casparsson 
följande om Blomberg gällande kollektivanslutningsfrågan. ”[Blomberg var] den mest 
talangfulle förfäktaren av uppfattningen att fackföreningsrörelsen icke borde 
organisatoriskt förbindas med det socialdemokratiska partiet”.135 Bilden av Blomberg 
är att han var en skicklig debattör, men att hans åsikter inte alltid höll samma mått som 
hans retorik.  
   Vad gäller skildringar av politiska ledare ger Casparsson dem mycket litet utrymme. 
Istället hamnar de under staten eller det socialdemokratiska partiet. De lyfts med 
andra ord inte fram som individer, utan de omnämns endast som partiets 
representanter. Precis som hos Westerståhl är det naturligt att fokus ligger på 
fackföreningarnas ledare istället för de politiska. Casparsson skiljer dock ut fler av 
dem än vad Westerståhl gör och visar även på skillnader i deras åsikter som i fallet 
med Blomberg. Liksom i Westerståhls fall så anser jag att Casparssons verk inte faller 
under den socialdemokratiska hegemoni som Åsa Linderborg målar upp. Där ska ju de 
politiska ledarna ständigt vara i fokus och dominera över fackföreningsmännen, något 
som inte är fallet här. Den ledarkult som Linderborg talar om inom SAP har istället en 
motsvarighet i fackförbundens ledare hos Casparsson. Precis som hos Westerståhl är 
det alltså Gramscis så kallade organiskt intellektuella som leder arbetarna och deras 
organisationer.  
 

                                                 
131 Casparsson, LO under fem årtionden: 1924-1947, s. 615-641. 
132 Casparsson, LO under fem årtionden: 1898-1923, s. 574 
133 Ibid., s. 565ff. 
134 Ibid., s. 576ff. 
135 Ibid., s. 58. 
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En kommunistisk skildring – Knut Bäckström 
Bäckströms syn på ledare kontra den stora massan av arbetare skiljer sig från 
Westerståhls och Casparssons. Han behandlar förvisso några av dem, men Bäckströms 
huvudsakliga fokus ligger ändå på arbetarna och deras organisationer. Arbetarna 
framställs, hos Bäckström, som en homogen massa med samma ideologiska principer 
och mål. Det är just deras sammanlagda storlek som är rörelsens styrka gentemot 
ledare och politiker. Det utrymme som Bäckström ger åt politiska ledare är framför allt 
till för att skildra bilden av hur SAP gled isär och splittrade arbetarrörelsen. Som 
exempel har han August Palm som stod för den traditionella socialdemokratin.136 Han 
ställs senare mot Hjalmar Branting som Bäckström ser som en liberal politiker.137 
Bäckström erkänner dock de politiska ledarnas styra och vikt, men menar att detta 
framförallt kan hänföras till arbetarrörelsernas barndom. Han skriver: 
 

I den socialistiska arbetarrörelsens början spelade de enskilda personerna för att inte säga 
personligheterna en relativt större roll. Socialismen i Sverige ansågs liktydig med en 
verksamhet, som bedrevs av Palm, Danielsson, Sterky, Branting och några till. Den 
socialistiska rörelsens liv eller död hängde till en början på dem.138 

 
Bäckström lyfter fram några fackliga ledare som till exempel järn- och 
metallarbetarförbundets Ernst Blomberg och Herman Lindqvist men dessa får 
förhållandevis litet utrymme jämfört med politikerna och, framför allt, arbetarrörelsen 
och fackföreningsrörelsen som helhet. Hos Bäckström är det alltså svårt att finna den 
ledarkult som Åsa Linderborg talar om inom SAP, eller den som Casparsson skildrar 
inom LO. I Bäckströms verk är ledarna snarare talesmän för den stora skaran arbetare. 
Det är hos arbetarna som ideologin ligger och som idéerna föds fram, ledarna är bara 
de som för massans talan.  
 
 

Sammanfattning och analys 
I det här kapitlet kommer jag att sammanfatta och analysera resultaten från uppsatsens 
undersökningsdel. De kommer att ställas mot Åsa Linderborgs slutsatser för att se 
huruvida de stämmer överens eller inte. Uppsatsen avslutas sedan med en kortfattad 
diskussion kring historieskrivandet och den problematik som har uppmärksammats i 
uppsatsen.  
 

Sammanfattning och analys  
Uppsatsens syfte var att undersöka den socialdemokratiska hegemonins spridning 
gällande historieskrivningen. Detta gjordes med utgångspunkt i Åsa Linderborgs 
avhandling Socialdemokraterna skriver historia, och med Antonio Gramscis begrepp 
hegemoni som teoretisk ram. Undersökningen genomfördes genom att studera tre 
skildringar av förhållandet mellan den svenska fackföreningsrörelsen och det 
socialdemokratiska partiet. Detta är en relation som SAP, enligt Linderborg, har velat 
                                                 
136 Bäckström, Arbetarrörelsen i Sverige 1, s. 120ff. 
137 Ibid., s. 152. 
138 Ibid., s. 275. 
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skildra som harmonisk och ömsesidig. Linderborg menar även att de har lyckats med 
detta då det, enligt henne, är den i särklass vanligast förekommande bilden.  
   Jag förstod Linderborgs användning av hegemonibegreppet som något avvikande 
från hur Gramsci använder det. Då Gramsci menar att det är en faktisk makt där den 
ledande klassen överför sina värderingar, normer, moraliska ståndpunkter etc. till 
övriga klasser förstod Linderborg det snarare som ambitionen att göra denna 
överföring. Dock menar hon att socialdemokraterna har haft, och i viss mån 
fortfarande har, en hegemonisk makt över det svenska samhället i allmänhet, och 
historieskrivningen i synnerhet, vilket gör att jag anser att hon samtidigt måste hävda 
att partiet faktiskt har lyckats genomsyra samhället med sin kultur. Då ambitionen hos 
partiet är något som måste studeras i partiets eget material är det ett ämne som jag 
lämnat därhän. Istället har jag koncentrerat mig på att undersöka huruvida Linderborg 
verkligen har rätt i att det har funnits en makt eller kontroll över den svenska 
historieskrivningen.  
   Linderborg menar att den vanligaste skildringen av förhållandet mellan 
fackföreningsrörelsen och SAP är den harmoniska bilden där förhållandet präglades av 
jämlikhet och ömsesidighet. Hon medger att konflikter funnits, men anser att dessa har 
tonats ned som ett resultat av den socialdemokratiska hegemonin. Linderborgs 
hävdande av att relationen mellan LO och SAP har skildrats som harmonisk stöds av 
Jörgen Westerståhls avhandling Svensk fackföreningsrörelse. Westerståhl menar att 
det fanns vissa motsättningar men att dessa ofta har överdrivits. Till exempel menar 
han att majoriteten av LO:s medlemmar faktiskt var för en anslutning till partiet. Han 
anser att den fackliga och socialdemokratiska uppfattningen i olika frågor i princip har 
sammanfallit och samarbetet var ett gott sådant som gynnade båda parter. Westerståhls 
avhandling kan alltså ses som ett bekräftande av Linderborgs teori att den 
socialdemokratiska hegemonin lyckats visa på ett gott samarbete mellan LO och SAP. 
Att ett fenomen stämmer in på en teori kan dock inte ses som att teorin är sann, det kan 
ju faktiskt vara så att relationen organisationerna emellan faktiskt var harmonisk. Om 
så var fallet blir dock mer tveksamt efter att ha tagit Ragnar Casparssons LO under fem 
årtionden och Knut Bäckströms Arbetarrörelsen i Sverige i beaktande. Varken 
Casparsson eller Bäckström stödjer bilden av ett väl fungerande samarbete mellan LO 
och SAP. De båda visar på ett starkt motstånd gällande anslutningen till partiet och 
menar att detta var en debatt som aldrig dog ut utan blossade upp gång på gång. Här 
ses alltså den socialdemokratiska hegemonin som svag, eller knappt existerande. 
Casparsson och Bäckström är också överens om att det var SAP som var den 
dominerande parten i förhållandet och att samarbetet med partiet hämmade LO:s 
utveckling då organisationen kontrollerades för hårt av partiet. Casparsson och 
Bäckström går dock isär när det gäller frågan om varför en schism uppstod mellan LO 
och SAP. Enligt Casparsson var det ett resultat av den hårda kontroll som SAP höll 
över fackföreningsrörelsen. Han menar att organisationen sökte en större 
självständighet vilket hindrades av partiet. Bäckströms tolkning av schismen är istället 
att denna var ett resultat av att SAP övergav de ideologiska principer som en gång 
grundat partiet och fört det samman med arbetarrörelsen. Han menar att partiet blev 
allt mer liberalt vilket väckte ett stort missnöje bland fackföreningarna och dess 
medlemmar. Linderborg hävdar att den kommunistiska historieskrivningen i många 
fall har dominerats av socialdemokratin. Det är något som, i alla fall när det gäller 
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Bäckström, inte är en korrekt iakttagelse. Jag anser att hans verk står långt ifrån den 
harmoniska bild av relationen mellan LO och SAP som partiet har försökt få fram. Jag 
anser även att Casparssons verk står i kontrast till Linderborgs teori då han, liksom 
Bäckström fokuserar på konflikterna organisationerna emellan. Enligt honom var 
förhållandet varken jämlikt efter ömsesidigt önskat. Vad gäller de skildringar av 
förhållandet mellan LO och SAP som jag studerat anser jag att den socialdemokratiska 
hegemoni över historieskrivningen som Linderborg hävdar inte kan ses i mer än ett av 
fallen. I det överensstämmande fallet stämmer dock de flesta av Linderborgs element 
in, men i de två andra fallen står Linderborgs teori i direkt motsats till dessa 
skildringar.  
   Jag har även funnit skillnader i hur andra politiska partier och organisationer har 
behandlats i mitt material. Enligt Linderborg har kommunister och syndikalister, 
framförallt inom fackföreningshistoriken, framställts som arbetarklassens hot. Hon 
hävdar att SAP har lyckats få monopol på begreppet arbetarrörelse vilket har gjort att 
de har kunnat kontrollera hur grupper och organisationer från mer vänsterradikalt håll 
har framställts. Linderborg hävdar att de vänsterradikala rörelserna har setts som det 
främsta hotet mot arbetarna och deras organisationer och att dessa rörelser varit det 
stora hotet mot fackföreningsrörelsen. I Westerståhls avhandling ges dock inte de 
vänsterradikala rörelserna något större utrymme, de tas helt enkelt inte på allvar. De 
utgör ingen fara för arbetarna, utan SAP ses som det enda politiska alternativet för 
arbetarna. Även här finns en stor skillnad vad gäller Westerståhl och de andra två verk 
som jag har studerat. Bäckström menar att det den västerradikala rörelsen egentligen 
inte var så radikal, den stod kvar i SAP:s ursprungliga ideologi. Det var istället partiet 
som hade förändrats och blivit mer liberalt. Enligt Bäckström var den nya 
vänsteroppositionen inte något hot för fackföreningsrörelsen då han hävdar att LO 
sympatiserade med dem och att dess medlemmar drogs till dem. Det hot som 
vänsteroppositionen kan ha utgjort var, enligt Bäckström, snarare mot SAP än mot 
fackföreningsrörelsen. Den schism som uppstod var alltså, enligt Bäckström, mellan 
SAP och LO, inte mellan den alternativa vänsterrörelsen gentemot LO och SAP 
tillsammans. Även här går alltså Bäckström emot Linderborgs hävdande av en stark 
socialdemokratisk hegemoni. SAP kan inte heller ses som innehavare av monopolet på 
begreppet arbetarrörelse. Jag förstår Bäckström som att han snarare skulle lägga ett 
sådant monopol hos den radikala vänsterrörelsen då det var de som var sanna mot 
arbetarna och den ursprungliga ideologi som en gång grundat SAP. Även Casparsson 
ger stort utrymme åt de mer vänsterorienterade grupperna. Hos honom ges de dock 
inte samma ideologiska grund som hon Bäckström, inte heller ses det som om det är de 
som kan, eller bör, leda arbetarna. Casparssons bild av vänsteroppositionen stämmer 
väl in på hur Linderborg menar att fackföreningshistoriken har skildrat denna 
opposition. De sågs som ett hot som riskerade att splittra hela arbetarrörelsen och 
kullkasta LO.  Hos Casparsson målas kommunisterna upp som anomalier inom 
arbetarrörelsen, det ses inte som att de agerar efter arbetarnas bästa utan att de har sin 
egen agenda. Casparsson skiljer dock på den kommunistiska och den syndikalistiska 
rörelsen, och menar att den senare inte utgjorde något hot mot LO. De sågs till och 
med som en potentiell samarbetspartner. Denna särskillnad mellan kommunister och 
syndikalister går emot vad Linderborg hävdar om fackföreningshistoriken. Hon menar 
att de båda var grupper som sågs som fackföreningarnas och partiets fiender. Enligt 
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Casparsson var syndikalisterna bara ett hot för SAP, inte för LO. Linderborgs 
hävdande av att både den kommunistiska och syndikalistiska rörelsen upplevdes som 
ett hot mot LO och SAP stämmer således inte överens med de resultat som 
framkommit av uppsatsens undersökning. Hos Westerståhl ges de överhuvudtaget 
inget utrymme, medan de hos Bäckström ses som de rättfärdiga förespråkarna för 
fackföreningsrörelsen. Inte heller Casparsson stödjer helt Linderborgs tes då han gör 
skillnad olika grupper av vänsteroppositionen. Linderborgs teori stöds av Casparssons 
syn på kommunisterna, men stämmer inte överens av hans behandling av den 
syndikalistiska rörelsen. Den socialdemokratiska hegemonin har alltså, i den här 
aspekten, inte tydligt kunnat urskiljas hos något av de verk som studerats i den här 
uppsatsens undersökning.  
   Linderborg hävdar också att den socialdemokratiska hegemonin syns i den person- 
och ledarkult som fanns inom partiet. Enligt henne finns det en kraftig övervikt åt de 
politiska ledarna gentemot de fackliga företrädarna och den stora massan av arbetare 
och hon hävdar att detta är något som genomsyrat flertalet framställningar. Det här 
påståendet av Linderborg är något som jag inte har kunnat styrka med mitt material. 
Både Westerståhl och Casparsson lyfter, istället för de politiska ledarna, fram ett antal 
fackföreningsmän och ledare som arbetarnas främsta förespråkare. Det är de som leder 
fackföreningsrörelsen och för arbetarnas talan mot politikerna. Inte ens i Westerståhls 
harmoniska skildring av förhållandet mellan LO och SAP står politikerna hela tiden på 
arbetarnas sida, utan de förlitar sig främst på förbundens starka män. Den ledarkult 
som Linderborg talar om inom SAP har istället, hos Westerståhl och Casparsson, 
ersatts av en motsvarande inom fackföreningsrörelsen. Det är, med Gramscis ord, de 
organiskt intellektuella som leder fackföreningsrörelsen och för arbetarnas talan mot 
politikerna. Bäckströms syn på fackliga ledare skiljer sig från den som återfinns hos 
Westerståhl och Casparsson. Visserligen tar han upp några av dem, men hans 
huvudsakliga fokus ligger istället på arbetarrörelsen som helhet. Arbetarna ses, av 
Bäckström, som en homogen massa som har samma ideologiska grund och samma 
mål. Det är deras storlek som ger dem styrka att föra fram sina åsikter till fackliga och 
politiska ledare. Idéerna och åsikterna kommer alltså, enligt Bäckström, inte uppifrån 
utan från basen av arbetare. De fackliga ledarna är bara de som för arbetarnas talan 
officiellt. Jag anser alltså att den person- och ledarkult, som Linderborg menar kan ses 
som ett bevis på den socialdemokratiska hegemonin, inte kan ses i det material som 
uppsatsens undersökning har studerat. Givetvis kan det till stor del bero på att jag 
huvudsakligen fokuserat på fackföreningsrörelsen, men jag tycker ändå att det borde 
ha getts mer utrymme åt de politiska ledarna om Linderborgs tes om ledarkulten ska 
kunna styrkas. 
   Jag anser att den undersökning som genomförts i den här uppsatsen inte kan ses som 
att den bekräftar Åsa Linderborgs teori om en socialdemokratisk hegemoni över 
historieskrivningen. Det verk som passar bäst in på Linderborgs teori är otvivelaktigen 
Jörgen Westerståhls avhandling. Denna stämmer väl in på den bild som Linderborg 
menar att socialdemokraterna har eftersträvat, det vill säga en harmonisk relation 
mellan LO och SAP. Frågan är då varför Westerståhl har skildrat det här förhållandet 
som harmoniskt. Var han påverkad av en socialdemokratisk hegemoni eller var det här 
den bild han fick när han studerade sitt material, det vill säga att det här är hur 
Westerståhl faktiskt såg på relationen? Linderborg skulle förmodligen hävda att då den 
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socialdemokratiska hegemonin var så stark kontrollerade den inte bara vad som kunde 
skrivas, utan även vad som kunde tänkas. Frågan är dock om det är ett hållbart 
argument, till exempel utkom Ragnar Casparssons verk bara två år senare och står 
relativt långt från den bild som Westerståhl ger. Casparssons verk stödjer inte 
Linderborgs teori om hegemonin, utan visar tydligt på konflikter och problem hos 
SAP. Partiet framställs som kontrollerande och dominant och det är inte, hos 
Casparsson, talan om något önskat samarbete från fackligt håll. Socialdemokraternas 
vilja att framställa kommunisterna som ett hot mot fackföreningsrörelsen är dock 
något som återfinns tydligt hos Casparsson, vilket kan ses stödja Linderborgs tes om 
att SAP hade monopol på arbetarrörelsebegreppet. Det verk som mest avviker från 
Linderborgs teori är den kommunistiska skildringen av Knut Bäckström. Här återfinns 
varken något gott samarbete mellan LO och SAP eller någon ledarkult inom 
organisationerna. Bäckström menar till och med att arbetarna hellre valde att följa de 
vänsterradikala grupperingar som uppstod, istället för att vara partiet troget. 
Förhållandet mellan LO och SAP skildras av Bäckström som mycket konfliktfyllt och 
ständigt ifrågasatt. Jag anser inte att Bäckström kan passa in i Linderborgs teori om att 
socialdemokraterna har haft hegemoni över historieskrivningen.  
   Sammanfattningsvis får då sägas att min syn på Åsa Linderborgs teori är att det finns 
litet belägg för att socialdemokraterna kan ha haft kontroll över historieskrivningen, 
detta är ju fallet med Westerståhls avhandling. Dock anser jag att hon drar sin tes 
alltför långt då hon säger att det är en hegemoni som genomsyrat hela den akademiska 
världen, och även de kommunistiska framställningarna, något som Bäckströms verk 
falsifierar. Det är inte otroligt att den svenska historieskrivningen har påverkats av 
SAP med tanke på dess spridning bland befolkningen och dess långa tid vid makten, 
men att, som Linderborg gör, hävda att socialdemokraterna har kontrollerat 
historieskrivningen, anser jag vara att dra alldeles för stora och radikala slutsatser. 
Givetvis kan frågan ställas kring hur många anomalier en teori tål innan den ska ses 
som falsifierad. Det är även självklart att hegemoni inte bör förstås i en skala av svart 
eller vitt, gråzoner förekommer självklart. Jag anser att uppsatsens undersökning 
kanske inte kan kullkasta Linderborgs teori, men den gör dock att hon borde se över 
sina ståndpunkter och i varje fall mjuka upp sin teori. 
 

Avslutande kommentar 
Frågan kring vem som skriver historia och för vilka historien skrivs är ett spännande 
forskningsområde. Det hävdas vanligen att det med dagens teknik och öppenhet är 
svårare att förfalska historien. Frågan är om det verkligen är ett påstående som är sant. 
Till stor del är det politiska intressen som styr utbildningssystemet, och därmed allt 
från vilka skolböcker som köps in till vilka områden som ges forskningsanslag. Den 
som har den politiska makten ser alltså ut att till stor del kunna styra vad som lärs in 
och vad som det forskars vidare på. Därmed har de även makt över vad som ska 
kommas ihåg och vad som ska falla i glömska, det vill säga att de besitter en viss makt 
över det kollektiva minnet. Historien används inte sällan som ett sätt att legitimera 
nuvarande förhållanden, detta gör att det är viktigt för historiker, men även för 
människor i allmänhet, att ifrågasätta och kontrollera påståenden om hur det förflutna 
var för att kunna slå hål på myter och historieförvanskningar. Jag anser att Linderborg 
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har rätt i det att vårt historiemedvetande förmodligen är mer påverkat och präglat av 
politiska krafter och motiv än många av oss tror. Åsa Linderborg har i sin avhandlig 
påbörjat ett mycket spännande forskningsfält kring historieskrivandet som jag tror det 
finns stora möjligheter att utveckla och forska vidare inom.  
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