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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universi tet har sedan länge 
en stark socialhistorisk profi l. kollektivens vardag studeras på en rad områden, på olika nivåer och 
över sinsemellan ski lda tidsperioder. Det gäller inom såväl agrara som industriella miljöer, på sam
hällelig liksom på grupp-, familje- och individni \'å same över tid som omspänner senantiken till det 
sena 1900-talets historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande in
riktning, liksom anknytningen till socialpo litiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och 
mentaliteter. Även den rättshi storiska och ekonomi skhistoriska forskningen ryms inom detta fält. 
Den historiska demografin utgör också craditionell t en stark del av det soc ialhistoriska fältet. Studier 
av arbeta och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger långt framme. Bredden i den so
cialhistoriska profilen morsvaras av en m ångfald metodologiska inslag. 

Skriftserien Social/1isroria i Linköping uppmärksammar denna 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 vid avdelningen förekommer. 

J det fjärde numret i skriftserien ingår två D-uppsatser från år 1998. Förutom att vi a11st::r 

uppsatserna värda att sprida till en större läsekrets, så illustrerar de också den ovan beskrivna bred
den i avdelningens intressen. I den ena av uppsatserna diskuterar Staffan Bengtsson möjligheten att 
utnyttja ett ku lturanalytiskt angreppssätt på 1800-talets svenska representations fråga. I den andra 
uppsatsen studerar Cecil ia Åsberg användningen av köns- och genusbegreppet i den svenska veten
skapl iga debatten från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet. 
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Den identitetskapande representationsfrågan. 
En studie av 1900-talets representationsforskning samt resonemang kring en ny 
möjlig ansats. 

Av Staffan Be11gtsso11 

Inledning 

''Den fråga, som nu är föremålet för vår överläggning, är onekligen den viktigaste. som kan 
förekomma. Den innefattar varken mer eller mindre, än att grundlägga $\·enska nationens fram 
tida öden ... " 1 

Ovanstående ord fä lldes av en ledamot i bondeståndet under en riksdag vid mitten av 1800-
talet. Vad som åsyftades var frågan kring den politiska representationens karaktär och hur 
denna skulle vara organiserad under ri ksdagens sammankomster. 

När frågan slutligen avgjordes på 1860-talet, och den tradit ionella ståndsindelningen 
upphörde, upplöstes också den i medeltiden inrättade samhällsbyggnaden. Dätmed torde 
man i likhet med denne talare kunna stämma in i att få frågor har haft så stor historisk bety
delse som j ust kampen kring en förändrad representation. 

Med detta fasts laget växer också funderi ngarna kring hur denna process har behandlats 
av forskarna. Har man lyckats täcka in de möj liga ansatser som finns att tillgå för att öka 
förståelsen kring den komplexitet som omgärdar ett förkastande av ståndssamhället? Uti från 
de tta tankefundarnent har det således tyckts mig angeläget att i en något vidare undersök
ning mer kritiskt granska före liggande probl ematik. 

Syftet med följande studie låter j ag tudela. För det förs ta bär undersökningen på en 
ambition att åstadkomma en historiografisk kartläggning över 1900-talets representations
forskning; med avsikt på forskningsobjekt, perspektiv och drivkrafter. I detta ligger, om än 
underordnat, även en strävan att utreda huruvida en statsvetares skildring av frågan skiljer 
sig från en historikers. 

För det andra ska uppsatsen visa på en annorlunda forskningsansats i ämnet. Utifrån den 
utgångspunkten ska kulturanalysen behand las för att reda ut huruvida denna v inkling kan 
vara ett behj älpligt instrument inom representationsforskningen. Som en exemplifie ring av 
en sådan ansats ska slutligen medelklassens föreställni ngsvärld i representationsfrågans 
1800-tal kortfattat belysas. 

Metod, källor och avgrä11s11i11gar 
Att ha ett tudelat syfte innebär också att studien som sådan sönderfalle r i två naturliga delar. 
T den första delen rör det sig som sagt om en hi storiografisk vinkling, vilket resulte rar i en 
ren litte raturstudie kring de verk som tillkommit under 1900-talet angående representations
frågan. Undersökningen bär dock inte på någon ambiti on att uppnå en fu llständig empirisk 
täckning vad gäller allt som har tillkommit angående representationsfrågan. Detta skulle 
kräva ett utrymme som inte tillåts i en undersökning av det här slaget. Avgränsningen ligger 

1 Bondes1åndets pro1okoll ( Bd) 18401-l I: VIII s 253 
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därför i att dels få med flertalet av de verk där ämnet så att säga utgör tyngdpunkten i studi
en. Dels har jag försökt att få med de olika vinklingar och perspektivval som har varit rå
dande inom forskningen. Detta innebär att studien vilar såväl på akademiska avhandl ingarna 
som på böcker och artiklar. 

En historiografisk studie kring ämnet innebär också vissa andra problem. Eftersom repre
sentationsfrågans historia sträcker sig från 1809-1866 rör s ig de o lika forskarna oftast på 
olika plan, vad gäller tid och rum. En direkt komparation av litteraturen skulle därför inte 
bara bli intetsägande, utan också direkt felakti g. Sålunda krävs ett speciell t angreppssätt för 
att studien skall bli meningsfull. Av den anledningen har jag i största möj liga utsträckning 
försökt undvika att hamna på detaljplanet i själva händelseskildringen. istället är jag främst 
ute efter att exempelvis studera vi lka aktörer som förekommer, vilka drivkrafter som lyser 
igenom, och på vilka grundperspektiv som studierna vilar. Dänned, menar jag, kommer man 
till stor del förbi problemet vad gäller den absoluta komparationen. 

Ett förtyd ligande bör också göras kring den uppdelning jag gör i konstitutionell och ideo
logisk riktning. Med det konstitutionella åsyftas här hur representationsfrågan sätts i sam
band med det statsrättsliga förhållandet mellan de båda statsmakterna kung respektive riks
dag. Med ideologiskt perspektiv menas, där inget annat anges, en grundläggande vinkling att 
ur en ideologisk tillhörighet rikta in sig på ett teoretiskt resonemang kring valrätt, valbarhet 
och riksdagsorganisation; alltså hur representationen var tänkt att fungera, alltså huruvida 
riksdagen skulle fungera utifrån stånds förhandlingar eller någon fonn av gemensam kamma
re. 

I undersökningens andra avdelning skall då representationsfrågan behandlas utifrån ett 
mer kulturanalytiskt angreppssätt. En sådan ansats kräver också ett inledande resonemang 
kring akh1ell a begrepp och termer. Jag väljer även att fly tta definitionen av medelklassbe
greppet till den andra avdelningen; detta för att få den mer i sitt sammanhang. I det sista av
snittet använder jag mig också av riksdagsprotokoll från 1800-talet. Dänned bör man ur 
källkritisk synpunkt påpeka att det inte nödvändigtvis är det som sades vid en debatt som 
framkommer i trycket - talaren hade rätt att i efterhand både stryka och justera sitt manus.2 
Å andra sidan är de politiska detaljerna här av underordnad betydel se, varför detta faktum 
inte torde innebära något större problem. 

Vidare har de citat som förekommer normaliserats vad gäller teckn ing av v, k- och s ljud. 

Forskningsläge 
Forskningen kring representationsfrågan under 1800-talet har varit relativt omfattande. Där
emot torde det inte tidigare ha förekommi t någon separat studie som innefattar en mer ren
odlad historiografisk vinkling kring själva forskningen. Dock kan man utifrån tidigare påstå
enden som gjorts av vissa forskare, framkalla en bakgrund som till v iss del kan tjäna som en 
prövbar referensmall i den här studien. Trots detta måste dock forskningsläget angående det 
historiografiska betecknas som bristfälligt. 

Ett påstående som fällts i samband med studiet kring representationsfrågan är Stig Ekman 
som 1966 slog fast att forskningen främst har varit inriktad på ämnets "statsrättsliga och 
ideologiska sidor", och att det därför har saknats någon egentlig studie som ägnat sig å t det 
realpol itiska spelet med dess mer taktiska inslag. Året efter fick han även medhåll från Gö-

2 Rolf Nygren, Handbok i 11ordisk1 par/111111111rs11;i·ck (Stockholm) s 112 ff. 
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ran B N ilsson, som vidhöl l att Ekmans huvudsakliga angreppssätt hade sin bas i en mer 
"politisk synvinkel".3 

För övrigt slog Staffan Förhammar, i mitten av sjuttiotalet, fast att den forskn ing som har 
bedrivits under 1900-talet angående representationsfrågan, främst har riktat in sig på de libe
ralas agerande under 1800-talet, och att de konservativa under samma epok inte har ägnats 
någon större uppmärksamhet. Dessutom konstaterade han att prästeståndet i den tidigare 
forskningen till viss del har utsatts för en alltför godtycklig schematisering 4 Samtidigt kan 
man tolka Jan Christensens påstående från 1997 - att det behövs en kompletterande politisk 
studie kring bondeståndet - som att även detta stånd har förbisetts inom representations
forskningen på 1900-talet.5 

Några mer övergripande eller samlade funderingar kring exempelvis de historiska driv
krafterna torde inte tidigare ha förekommit. Detsamma gäller synen på ett mer socialhisto
riskt angreppssätt på representationsfrågan med utgångspunkt i exempelvis en kulturanalys, 
vilket alltså inte påträffats i någon tidigare studie. 

Medelklassen som sådan har uppmärksammats tidigare. Exempelvis har Nils Holmberg 
utifrån ett historiematerialistiskt angreppssätt analyserat fenomenet under 1800-talet. Repre
sentationsfrågan utgör dock bara ett sidospår i framställningen, som mer hanterar begreppet 
ur en traditionell kapita listisk synvinkel. Något direkt kultu ranalytiskt inslag tycker jag mig 
inte fi nna i hans studie.6 

Samma sak gäller Tom Söderbergs forskning, som koncentrerar sig på att genom ett mer 
socialhistoriskt angreppssätt fö lja medelklassens framväxt över tid. Här är det i huvudsak 
medelklassens ekonomiska progression och förändringar inom de sociala strukturerna som 
står i centrum. I den mån han ägnar sig åt medelklassens tankevärld sker det i huvudsak ge
nom att lyfta fram element såsom enstaka fi losofer och författare, och inte genom en mer 
breddad ansats att fånga upp en vidare föreställningsvärld.7 

Aktörerna 
Fram till reformeringen av statsapparaten 1866 bestod den politiska scenen av de fyra stän
derna. Följ aktligen har forskarnas utgångspunkter främst tagit sitt avstamp utifrån denna 
pol itiska verklighet. Detta betyder dock inte att det under 1900-talet har förelegat någon lik
värdighet vad gäller uppmärksamhet ständerna emellan, utan att betydande kantringar kan 
spåras i den förekommande litteraturen. Ett studium av representationsforskningen generar 
sålunda följande treskiktade mönster: 

I ) Till klass ett för jag framför allt riksdagsadeln . Studerar man exempelvis statsvetarna 
Axel Brusewitz' och Hjalmar Franzens avhandlingar från 1910-talet är det framför allt hos 

3 Stig Ekman , SI/I/striden 0111 represe11tatio11sreforme11 (Stockholm 1966) påståendet gäller dock inte bara för 1900-
ralet, utan gäller även forskningen i slutet av 1800-talet, se vidare s 11. Göran 13 Nilsson, " Konservatism i förvandling" 
Historisk Tidskrift ( 1967) s 433 

4 Staffan Förhammar, Reformvilja eller riksdagstaktik? :Junkrarna och representationsfrågan 1847-54 (Stockholm 

1975) s 9 ff 

5 Jan C luistensen, Bönder och herrar: Bondeståndet i 1840-talets liberala representationsdebatt. Exemplen Gustaf Hier

ta och J P Theorell (Göteborg t 997) s 3 

0 Nils Holmberg, Medelklassen och prolerariater (Lund 1934) 

7 Tom Söderberg, T\'(i sekel s"e11sk medelklass (Stockholm 1972) 
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adelsmännen som de viktigaste och mest pådrivande aktörerna har hämtats. Tydligast fram
träder detta hos den förre som lät spegla framför allt en adelsman och dennes kamp förre
former.8 Franzens tyngdpunkt mot riksdagsadeln framstår vid en komparation med Brn
sewitz som något svagare; detta på grund av att fler aktörer har fa tt utrymme . Det är dock 
aldrig någon tvekan om vilket stånd som Franzen finner mest intressant att studera. Hans 
s lutsats att riksdagsadeln var en "politiskt synnerligen vaken klass" kan sägas sammanfatta 
grundinställningen inom stora delar av den svenska representationsforskningen på 1900-
ta let. 9 

Även under trettio- och fyrtiotalet måste det, inte minst genom statsvetaren Gunnar 
Heckschers perspektiv, anses vara adeln som utgör fundamentet i forskningsansatsen.10 Men 
riddarhuset får dock finna sig i att mer och mer dela med sig av uppmärksamheten, och det 
är detta som även kvalificerar borgarståndet till den första klassen. Historikern Berit Borells 
avhandling från 1948 är den första studie som på allvar vidgade synfältet och styrde upp
märksamheten bo1i från adeln. I hennes studie fick nämligen borgarståndet en betydligt mer 
framskjutande plats vid sidan av det förs ta ståndet. Inte minst framstår i hennes studie bor
garståndets bägge ledare som klara initiativtagare, reformatorer och pådrivare av den histo
riska utvecklingen.! I 

Under sextio- och sjuttiotalet fotigår sedan detta mönster med adeln som främsta objekt 
följt av borgarståndet. Framför allt besitter historikern Stig Ekmans studie från 1966 en klar 
adlig övervikt.12 Att borgarståndet ändå lyckas behålla något av sin position visar sig inte 
minst genom det projekt som startades I 971 . Denna ansats utgick ifrån Stockholms universi
tet under ledning av historikerna Gunnar T Westin och Göran B Nilsson med beteckningen 
"Partiväsendet i Sveriges riksdag 184 7-1866". Projektet var uteslutande inriktat på adel och 
på borgare. I 3 

Däremot innebar historikern Staffan Förhammars avhandling från 1975 - vilken för öv
rigt var ett direkt resultat av nyss nämnda projekt - en återgång till ett mer renadligt intresse, 
utan något avgörande inslag av borgarståndets ledamöter.1 4 Även Göran B Nilssons egen 
forskn ing på sextiotalet måste sägas ha utgått främst från det adliga agerandet.15 

2) Att denna obalans har varit rådande inom forskningen är ett faktum som tycks ha på
verkat historikern Jan Christensens val av forskningsobjekt 16 I den avhandling som presen
terades 1997 återfinns nämligen den till synes första specialstudie som gjorts angående bon
deståndet och representationsfrågan. Därmed inte sagt att bondeståndet inte tidigare har 

8 Axel Brnsewitz, Represe11tatio11sfrågm1 l'id 1809-10 års riksdag (Uppsala 1913) 

9 Hjalmar Franzen, Represe11tatio11sfniga11 1810-1830 (Uppsala 1914) 

IO Gunnar Heckscher. Sl'e11sk konsenwis111jore represe11tatio11srefor111e11 : del I (Uppsala 1939), -- del 2 (Uppsala 
1943) 

11 Berit Borell, De sve11ska liberalema och represe11tatiomfi'åga11 på 1840-talet (Stockholm 1948) 
12 Ekman 

I 3Partili1· i stå11dsriksdage11: Adel och borgare 1850-1865 (Stockholm 1977) s 7 ff. Projektet var dock inte specifikt 
inriktat på representationsfrågans utveckling. 

14 Förhammar 

15 \,/ilsson, "Den samhällsbevarande representationsreformen" Skandia ( 1969) s 198. Artikeln behandlar adelsmannen 
Louis De Geers representationsforslag på 1860-talet. 
1" Christensen 
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uppmärksammats inom forskningen. Statsvetaren Franzen gav exempelvis bondeståndet ett 
v isst utrymme i sin studie då han, om än mycket begränsat, också återgav refmmförslag med 
ursprung i bondeståndet. Samtidigt så slöt han sig dock vid ett tillfälle till uppfattningen att 
bondeståndet saknade något egentligt värde i forskningen kring representationsfrå
gan.17 Även Erik Fahlbeck ( 1934) berörde i sin genomgång av den svenska riksdagens ut
veckling 1808-1 866 till viss del bondeståndet i samband med representationsfrågan.1 8Men 
skärper man kraven på en specialstudie kring böndernas agerande och ställningstaganden i 
samband med riksdagsrefo1meringen är det som sagt bara hos Christensen som detta står att 
finna. Hans val av objekt innebar således en viss förskjutning mot de lägre samhällsklasser
na, mot slutet av 1900-talet. 

3) Till den tredje och sista klassen för jag s lutligen prästeståndet. Av de fyra ständema är 
det otvivelakt igt så att detta stånd till stora delar har förbigåtts inom forskningen. Den enda 
specialskrift som rillkommit angående prästeståndet i den aktuella frågan torde vara statsve
taren P .0 Gränströms skrift från 1915, som behandlar det allra sista skedet i representations
frågans historia. Denna studie är dock inte enbart riktad mot representationsfrågan, utan läg
ger också stor vikt kring de så kallade kyrkomötenas historia, vilket alltså till viss del inne
bar en förskjutning från det aktuella ämnet. 19Man kan därför, trots Gränströms ansats, kon
statera att de olika författarnas sätt att se på prästeståndet visar på en intressant kontinuitet 
hos 1900-talets forskare. Således kan sägas att den proklamation som Brusewitz slog fast 
redan 1913, och som sade att prästeståndets protokoll hade "föga" att bidra med när det 
gällde att fö lja de teoretiska resonemangen kring represcntationsfrågan, till stor del skulle 
visa sig b li vägledande under resten av sek!et.20Det måste också anses vara en arketypisk 
bild av prästeståndet när Borell i slutet av fyrtiotalet kort konstaterade att prästerna i stort 
sett fattade "samma beslut som Adeln". Eller som Gunnar Heckscher uppgivet konstaterade 
ett par år tidigare då han skrev att det inte var möj ligt att "fastställa de o lika prästestånds le
damöternas deta lj ståndpunkt i frågan".21 

Sägas skall dock att prästeståndet av historikerna erhöll en försiktig upprättelse under 
sextio- och sjuttiotalet genom de studier som bar Ekmans och Förhammars signum.22Men 
detta förändrar trots a llt inte det faktum att prästerna under 1900-talet ej förärats någon egen 
akademisk avhandling. 

Med riksdagen i fokus 
Som konstaterats har det alltså främst rört sig om adliga och borgerliga aktörer inom repre
sentationsforskningen. Men det kan också vara av intresse att utreda huruvida ständernas 
politiska förhandlingsplats (= riksdagen) har varit den enda arenan för forskningen. För ett 
studium av litteraturen under 1900-talet visar att det är just riksdagen som har utgj011 det 

17 Franzen s 64. Om bönderna som relativt ointressanta ses 58 ff. 

I 8 Erik Fahlbeck, Swriges riksdag: Vill (Stockholm 1934) se t. ex. s 255 ff. 
19 P.O. Gränström, Priisresrånders sisra srrid (Lund 1915) Kampen for en kyrklig inrä:tning ,·id sidan om der rraditio
nella prästeståndet växte fram på prästernas eget initiativ, men fick mot slutet av representationsstriden mer karaktären 
av ert kompensationsforslag angående prästernas slopade representarionsrärt. s 28 

20 Brusew1tz s 83 ff. 
21 BoreJI s 7 1. G Heckscher.S•·e11sk ko11se1w11is111fore repre~e111a11omrefor111e11 del 2 (Uppsala 1943) s 30 

22 Ekman s 375-38 1. Förhammar s 10 
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viktigaste centrat kring representa tionsforskningen. En del intressanta undantag från denna 
regel bör dock framhållas. 

Redan Brusewitz berör i sin avhandling från 1913 företeelser som så a tt säga inte för
knippades med direkta riksdagssamlingar. Det kunde exempelvis handla om att studera po
li ti ska broschyrer av olika slag. Anledningen till detta var a tt författaren då bar på en önskan 
att återge hur representationsfrågan uppfattades hos den "stora allmänheten". Denna 
"allmänhet" visar sig dock vid en närmare anblick bestå av ett antal adliga representations
förs lag uppkomna i den "broschyrflo[d)" som rådde vid tiden för revolutionsriksdagen 
1809/ lQ.23 

Detta var ett faktum som statsvetaren Franzen sedan uppmärksammde i sitt bidrag till 
forskn ingen. Han tycks ha styrts av en amb ition att vidga ämnet genom att även gå igenom 
så gott som samtliga tidningsmaterial som rörde hans undersökningsperiod. Trots detta er
höll tidningsbevakningen i Franzens tappning en relativt undanskymd roll.24 

Däremot tycks det vara ett faktum att en forskare som har tyngdpunkten lagd på 1840-
talet oftast inte helt kan gå förbi den då förekommande tidningsverksamheten. Borells av
handling från fyrtiotalet torde vara den förs ta representationsstudie som på allvar släppte in 
tidningsaktörerna vid sidan om riksdagsledamöterna. Studierna kring de o lika reformsäll
skap som uppstod på 1840-talet är ytterl igare exempel på hur Borell till viss del försköt in
tresset bort från riksdagen.25 Även Ekman gav tidni ngsrösterna ett noterbart utrymme i sin 
sextiotalsstudie. Och när sedan Christensen presenterade sin avhandling på nittiotalet kom 
tidningsverksamheten att få sin hittills mest framträdande roll. Hans syfte omfattade nämli
gen inte bondeståndet allena, utan även den interaktion som rådde mellan detta stånd och 
Aftonbladets och Dagligt Allehandas kamp kring representationsfrågan och liberalismen. 
Dessutom skildrar han i likhet med Borell reformklubbarna, men också de petitionsrörelser 
som organiserades ute i landet.26 

Förhammar och Nilsson är dock exempel på historiker som inte nämnvärt ägnade sig åt 
tidningar och dylika, utan istället riktade sin uppmärksamhet främst mot riksdagens institu
tioner.27 

Det som ändå förenar dessa forskare är att de genom valet av ansats alla kommer till att 
bevaka främst e litens röst - riksdagsmän, tidningsägare och så vidare. I detta ligger att 
forskningen generellt sett under hela l 900-talet har ägnats åt de krav som restes på att främst 
ekonomiskt starka grupperingar sku lle erhålla utökad representation. Det finns dock även 
här intressanta inslag som avviker. Dessa exempel återfinns till viss de l i Franzens men 
framför all t i Christensens och Borells avhandlingar. 

r Franzens fall handlade det om ett vidgat synfält där även problematiken kring den 
kvinn liga rösträtten till viss del berördes.28 På samma sätt utmärker sig historikerna Chris-

JJ 13rusewitz s 51-72 

24 Författaren klagar själv över an tidningsmaterialet till stor del var en besvikelse och "synnerligen litet givande i 
förhållande till sin kvantitet." Se vidare Franzen, förord 

25 Borell Om den roll hon ger pressen set.ex. s l 16-125. om rcfo1msällskapen s 142- 153 

2<> Christensen s 2 ff. . 23 l ff. 

27 Förhanunar s l l. Nilsson, "Den samhällsbevarande rcprescntationsrefonnen" Skandia ( 1969) 

28 T.ex. aktualiserades frågan kring kvinnlig rösträtt vid l 823 års rik~dag då röster höjdes för att att borgaränkor skulle 
få ökad valrätt. detta för att kvinnorna därigenom skulle t\'ingas vara med och betala riksdagsarvode. Se vidare Franzen 
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tensen och Borell när de bitv is lämnar den elitistiska nivån, bestående av riksdagsmän och 
andra ledande aktörer, för att istället söka sig mot bredare folklager. Detta sker på olika sätt. 
Precis som Franzen ägnar Christensen ett visst utrymme åt kvinnofrågan. Men Christensen 
går ett steg längre i vad som tycks vara en strävan att lämna den förhärskande elitnivån. 
Detta framkommer bland annat när författaren undersöker riksdagsmannavalen till bonde
ståndet, och huru vida dessa följdes av skriftl iga instrukt ioner från väljarnas sida. Syftet med 
detta är från Christensens sida att finna svar på frågan vilken inställning "allmogen" hade till 
representati onsfrågan. På samma sätt behandl as även den växande arbetarklassen i Christen
sens och Borells avhandlingar. 29Representationsfrågan och synen på proletariatet berördes 
g ivetvis också genom Holmbergs marxist iska vinkling.JO 

De ovanståcndes val att exempelvis beröra fabriksarbetarnas krav på ökad rösträtt måste 
betecknas som något unikt inom svensk representationsforskning. Märk väl att dessa ansat
ser på intet vis skall övervärderas då textmassan visar att det rör sig om högst begränsade 
vinklingar. 

Perspektivval 
Det konstillltionella 
Ovan har jag uppmärksammat vad det är som har utgjo rt själva objektet för de olika studier
na kring represcntationsfrågan. I det följande är frågan inte så mycket vad som har studerats, 
utan snarare hur forskaren har närmat sig olika möjliga problematiseringar i ämnet. I detta 
ligger alltså en strävan att uppnå ett fastställande kring vi lket angreppssätt som står att finna 
i de olika texterna, kort sagt vilket grnndperspektiv som författaren har burit med sig i sin 
analys av representationsfrågans utveckling under 1800-talet. 

Ett fundamentalt påstående som i detta sammanhang tornar upp likt ett axiom, är den 
naturliga koppling som återfinns mellan representationsfrågan och ett visst inslag av ideo
logisk eller konstitutionell art. Denna ofrånkomlighet har, som skall visas nedan, varit ett 
faktiskt inslag hos samtliga forskare som närmat sig representationsfrågans komplexitet. 
Någon homogenitet vad gäller vinklingen har det dock inte varit fråga om. 

Sålunda kan konstateras att statsvetaren Brusewitz' avhandling från 1913 som behandlar 
den första riksdagen under 1800-talet där representationsproblemet på allvar gjorde entre på 
den politiska dagordningen, är den studie som i störst utsträckning belyser representations
frågan ur ett mer konstitutionellt perspektiv. Representationsfrågan placerades därmed in i 
en naturlig idemässig kontext kring bildandet av det nya statsskicket 1809110. 

De andra forskarna har valt act studera representationsfrågan under perioder, som vid en 
komparation, ter sig betydligt lugnare, sett utifrån de y ttre omständigheterna. Därmed före
faller det också logiskt att Brusewitz var den som mest lade tyngdpunkten på att studera äm
net utifrån en "politisk-konstitutionell synpunkt".31 Denna vinkling tog sig uttryck i att repre
sentationsfrågan sattes in i en vidare diskussion kring den konstitutionella ordningen. När 
sålunda Montesquieus jämnviktssystem mellan statsmakterna behandlas i avhandlingen, så 
visar författaren på hur detta fick konsekvenser också kring ideerna angående representatio-

s 142 ff., 156 ff. 

29 Christensen s 16, 117-125, 236-239, 318. Borell s 262 ff. 

30 Holmberg s 186-206 

31 Brusewitz. se förord 
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nens utformning, ett typiskt exempel på hur avhandlingens konstitutionella ansats kontrar 
synen på representationsfrågan.32 Även statsvetaren Gunnar Rexius närmade sig denna väx
elverkan med ett konstitutionellt perspektiv. För honom var det en väsentlig ansats att 
koppla representationsfrågan till centrala inslag av parlamentarism och kampen mellan de 
båda statsmakterna. 33 

Ytterligare exempel på författare som berört den konstitutionella vinklingen av represen
tationsfrågan är statsvetarna Fahlbeck och Heckscher som även de till v iss del satte repre
sentationsfrågan i samband med bildandet av den nya konstitutionen.34 

Representatio11sfråga11 och ideologierna 
Ett annat och betydligt mer förekommande perspektivval, som framträder v id ett studium av 
forskningen kring representationsfrågan, är det som jag har valt att föra samman under be
teckningen "den ideologiska v inklingen". Med detta åsyftas en ansats hos forskaren att i sin 
framställning ägna sig åt framför a ll t två problematiseringar. Dels det organisatoriska pro
blemet hur riksdagen skulle vara inrättad, dels kraven på en förändrad representationsrätt. 
Här bestämdes stäl1ningstagandena framför allt utifrån aktörernas ideologiska hemvist. Av 
den anledningen har forskningen kring representationsfrågans historia till stor del kommit 
att handla om två läger i den politiska debatten, nämligen de liberala respektive de konser
vativa. 

När exempelvis Franzen fortsatte bevakningen av representationsfrågan, där Brusewitz 
lämnat den, tycks han ha styrts av en liknande ambition som sin föregångare, nämligen att 
ringa in allt av betydelse som skedde angående representations frågan mellan perioden 1810 
- 1830. Framställn ingens koncentration vilar i Franzens fall på en mer eller mindre deskriptiv 
metodologi att återge teoretiska representationsförslag såsom de uppkom i sin idemässiga 
kontext. Skillnaden är just denna att Franzen valde att lägga ett mer ideologiskt nät över sin 
forslrning, än vad som var fallet hos Brusewitz.35 

Därmed kan man konstatera en förskj utning under 1900-talets gång att mer rikta in sig på 
den ideologiska problematiseringen i ämnet. Borell lämnade i sin avhandling från 1948 det 
ideologiska ett avgörande utrymme i och med att hon uttryckligen valde att studera de 
svenska liberalernas agerande i representationsfrågan under 1840-talet. Skillnaden gentemot 
Franzen är bland annat a tt hon , i sin avhandling, lät den ideologiska d ikotomin mellan libe
rala och konservativa bli än mer framträdande. Inte minst framkommer detta i samband med 
att Borell i högre utsträckning än Franzen sökte bestämma basen i de ideologiska definitio
nerna. Här var Borell längre fram än vad som var fallet hos exempelvis Franzen och Bru
sewitz, vars avhandlingar så gott som helt saknar en klar defin itionsutredning.36 Däremot 
var det inte heller hos Borell tal om någon praktisk operationell begreppstillämpning vad 
gäller den ideologiska tillhörigheten. Det skulle dröja ytterligare några decennier innan en 
sådan ansats påträffades i en avhandling kring representationsfrågan . Det var egentligen 

32 13rusewitz s 41 ff. 

33 Gunnar Rexius, Det Sl'rnska tYåka111111ars_1·ste111ets tillkomsr och karaktär 1840-41 (Uppsala 1915) s 9 

H Fahlbeck s 11 7 ff., Heckscher s 74 

35 Franzen,se t.ex. kapitel 4 

36 Borell t.ex. s l l - 18 
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förs t i och med Ekmans sextiotalsstudie som de ideologiska begreppen genomgick en något 
klarare definiering.37 

Förhammar var dock den första historiker, som med stöd i statsvetenskapen upprättar ett 
hanterbart ideologiskt klassificeringssystem för möjliggörandet av en exaktare operationali
sering kring riksdagsledamöternas ideologiska hemvist.38 är Christensen sedan presentera
de sin avhandling på nittiotalet hade även där begreppsutredningen en g iven plats i fram
ställningen.39Detta resulterade i att den grad av godtycklighet som smugit kring de tidigare 
avhandlingarna i samband med den ideologiska etiketten, under andra hälften av I 900-talet 
ti ll stor del tvingades av scenen . 

Under den här perioden befästs också i stort sett det ideologiska perspektivet med basen på 
de teoret iska resonemangen kring hur författningen skulle fungera i Sverige, utifrån en syn
vinkel baserad på representationens- och riksdagsorganisationens förändring. 

Ser man exempelvis på just Förhammars och Christensens angreppssätt kan man sluta sig 
till att dessa historiker väl hör hemma i det fack som hittills bestämts av framför allt Franzen 
och Borell . Vad gäller exempelvis Förhammars ansats kan det fastställas att författaren i så 
stor utsträckning som möjligt ville undvika att hamna i samma konstitutionella perspektiv 
som exempelvis Brusewitz. Detta kan man sluta sig till utifrån Förhammars egna ord att "ej 
särskilt [behandla] förhållandet mellan de båda statsmakterna", vilket alltså innebar att det 
inte var den parlamentariska situationen mellan kung och riksdag som Förhammar intresse
rade sig för. Istället var han i likhet med Christensen främst ute efter att studera representa
tionsfrågan uti från ett ideologiskt perspektiv, all tså med tyngdpunkten i det organisatoriska 
och det som Förhammar benämner det "demokratiska" problemet, v il ket är likställt med de 
ideologiska resonemangen kring valrätt och valbarhet.40 Även Christensen lät, som sagt, 
detta perspektiv styra sin avhandling. Även om hans angreppssätt inte är oproblematiskt i 
och med att hans syfte är tudelat - vilket innebär att han vid sidan om representationsfrågan 
även söker utreda förhållandet mellan demokratibegreppet och liberalism under I 800-talet -
kommer jag ändå till den absoluta slutsatsen att han bär med sig ett ideologiskt grundpers
pektiv. Detta visar sig inte minst när Christensen behandlar riksdagarna med tillhörande 
förslag och debatt.4 'Då är det i likhet med exempelvis Franzen, Borell och Förhammar frå
gan k ri ng hur representationen skall vara uppbyggd samt vilken riksdagsordning som skall 
understödja det politiska systemet som leder avhandlingen framåt. 

En annan fråga som uppstår i samband med talet om det ideologi ska perspektivet är om 
det går att se något mönster i sättet att behandla de två tänkbara ideologiska aktörerna: den 
liberale respektive den konservative riksdagsmannen. 

Ett studium av avhandlingarna från Brusewitz till Christensen visar på att det framför allt 
är de liberala, som vid en kartläggning av representationsfrågan ansetts vara de mest intres
santa att studera. Undantaget är Förhammars studie från 1975, som istället riktar in sig på ett 

37 Ekrnan, se fotnot 9 s l 3 
38 Utifrån en antal fundamentala satser för vad som kan räknas ull den konservativa ideologin fastställer Förhammar an 
de som stred för klassval eller ståndsval också kunde betecknas som konservativa, medan de liberala var de som före
språkade samfällda val. Se ndare Förhammar s l 2 ff. 

39 Christensen s 6-15 
40 Förhammar s 9 ff. 
41 Christensen, se t.ex. s 163- 190 
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antal konservativa reformförslag kring representationens ombildande.42På fyrtiotalet hade 
även Heckscher, om än inte i avhandlingsform, ägnat viss uppmärksamhet kring de konser
vativas agerande.43 Heckscher och Förhammar måste likväl betraktas som undantag i sam
manhanget; och Christensens forskningsansats på ni ttiotale t visar att det återigen är de libe
rala som ställts i centrum för uppmärksamheten:14 

Partitaktik 
Med det är dock inte bara dessa ovan nämnda perspektiv som är möjliga inom representa
tionsforskningen. Efter att hittills ha koncentrerat mig på ett konstitutionellt och/eller ideo
logiskt angreppssätt, skall jag nu gå v idare och redovisa ett annat grundperspektiv som är 
möjligt v id forskningen kring 1800-talets representationsfråga. 

I det här avsnittet är det sålunda det partitaktiska som står i blickfånget för framställ
ningen. Med tem1en partitaktik åsyftar jag en vinkling där forskaren lyfter intresset bort från 
den direkta teoretiska sidan av representationsfrågan för att istället koncentrera sig på det 
mer praktiska, politiska spelet kring kraven på en riksdagsrefo1mering. 

Utifrån det föregående kapitlet kan det framstå som om de olika avhandlingarna och dy
lika som hittills presenterats förbehållslöst kan betecknas som rent homogena vad gäller den 
författningstekniska vinklingen . Detta är följden av en viss schematisering då man även i 
dessa verk finner inslag av realpolitik och taktiskt spel. 

När exempelvis Brusewitz i sin forskning behandlar de olika teoretiska resonemangen 
kring representationsfråga och konstitution kommer han också att till v iss del beröra de po
li tiska turerna, även om han själv vid ett tillfälle slog fast att partimotsättningens "uppkomst 
och innebörd i fråga om detaljerna [i en sådan här studie] måste förbigås". 45 

Hos statsvetaren Franzen antyds partitaktiken mycket sporadiskt, men det förekommer 
exempelvis i samband med författarens behandling av monarkens roll , och hur vissa politi
ker därmed lät sig styras mer av vad denne kunde tänkas önska för lösningar, än av det rent 
tekniska innehållet i ett visst förs lag.46 

Borell å sin sida visar på taktiska överväganden exempelvis i samband med ständernas val 
till ett förstärkt konstitutionsutskott vid riksdagen 1840/41 , och hur detta fick konsekvenser 
för ett vilande antagande av en radikal författningsreform. På samma sätt berörs även de re
alpolitiska turerna i samband med studierna k1ing monarkens roll och inflytande. Detta gäl
ler exempelvi s Oskar I och de eventuella taktiska funderingar som denne kunde tänkas haft 
kring tillsättandet av en speciell ministär. Även kungens misslyckade ansträngningar att göra 
riddarhuset till ett stöd för regeringen lockade Borells intresse, och resulterade i att avhand
lingen således även gav utrymme åt "kungens taktiska missgrepp".47 

I Förhammars fall avslöjar redan avhandlingens titel "Reformvi lja eller riksdagstaktik" 
(egen kursivering), att författaren bar på ambitioner att även se på representa tionsfrågan ur 

42 Förhammar s 9 

43 Heckscher ( 1943) s 9-39. 122-203 

44 Christensen s 2- 12 

45 Brusewitz s 11 5 

46 Franzen s 165 ff. 
47 Borell s 80. 11 3 ff.. 138 ff .. 159, 15 1 
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ett lite annat perspektiv, än bara det rent författningstekniska. Däm1ed så har partitaktiska 
övervägningar en bestämd, om än underordnad, plats i avhandlingen. Denna infallsvinkel 
framträder därmed i jämförelse med Borell i en klart skarpare kontur. Ett huvudsyfte med 
avhandlingen var också, enligt Förhammar själv, att påvisa att de konservativa inte bara 
ägnade sig åt att motarbeta liberala representationsplaner, utan också att de konservati va 
förde en uppriktig kamp för sina egna reformförslag. Det vill säga att de inte bara av taktiska 
skäl gjorde "eftergifter för det oundvikliga".48 Samtidigt framträder andra inslag i avhand
lingen där tyngdpunkten förflyttas från de teoretiska resonemangen över till mer pragmatisk 
inriktad realpolitik.49 

Även Christensen gjorde avsteg från de teoretiska och ideologiska resonemangen. Bara 
detta att han genomförde en parallell studie med tidningsmän kontra bondeståndet kan ses 
som ett försök att reda ut huruvida böndernas agerande och beslut bestämdes utifrån en 
planlagd taktik. Exempelvis så var de aktuella tidningsmännen verksamma som böndernas 
"skrivkunniga vänner'', och delaktiga i att utforma bondeståndets handlingsstrategier i repre
sentationsfrågan. r likhet med Förhammar så utmålar även Christensen vid ett par tillfällen 
bönderna som del i en dragkamp mellan olika intressen. Även det politiska spel som hade 
sin grund i tidningarnas verksamhet skildras i avhandlingen. Slutligen utreder även Chris
tensen huruvida bönderna var konsekventa i sin liberalism även när det gällde andra frågor. 
Det måste anses vara en viss vinkling mot den taktiska frågan när författaren kommer att 
beskriva böndernas re lativt omfattande pragmatism.50 

Men den forskare som har presenterat en hel avhandling utifrån ett partitaktiskt perspek
tiv torde vara just historikern Ekman. Med utgångspunkt i Louis De Geers förslag till riks
dagens ombildning följer författaren partistriden fram till dess att ståndsriksdagen avskaffa
des I 866. Här är det inte till skillnad från de övriga forskarna de teoretiska författningsreso
nemangen som står i centrum för framställningen. Istället intar dessa ting en underordnad 
ställning. För Ekman var det väsentligaste istället att studera hur exempelvis taktiska över
väganden låg bakom de konservativas låga profi l i samband med refo1meringskraven vid 
1862/63 års riksdag.51Även Nilssons uppsats från 1969 kan sägas behandla partitaktiken i 
och med att han där kommer till slutsatsen att De Gecrs representationsrefo1m 1866 i stort 
var en konservativ seger som bevarade status quo i samhället, och således taktisk betingad.52 

Men trots detta anser j ag det ändå vara Ekman som måste tilldömas titeln som den store 
taktikern inom 1900-talets representationsforskning, och den som uteslutande koncentrerade 
sig på det realpolitiska spelet. 

I sammanhanget kan också konstateras att representationsfrågan under första halvan av 
1800-talet de facto inte torde ha undersökts utifrån någon annan ansats förutom den konsti
tutionella och ideologiska. Den forskning som förekommit med ett partitaktiskt perspektiv 
behandlar som sagt utvecklingens senare faser. 

48 Förhammar s 9 
49 Förhammar s 56. 92 

50 Christensens 3, 179. 193 ff.. 293. 255 

51 Ekman s 77-89 

52 Nilsson. ''Den samhällsbe,·arande represemarionsreformen" Ska11d111 ( 1969) s I ff., 254 ff. 
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Drivkrafter i representationsfrågans historia 
Slutligen kan det vid sidan om grundperspektiven vara på sin plats att kort redogöra för de 
drivkrafter som forskningen ansett varit avgörande för frågans utveckling under föregående 
sekel. Inte heller här kan det dock bli tal om någon detaljerad expose, utan ambitionen är att 
på en mer övergripande nivå redogöra för de huvudlinjer som denna undersökning pekar på. 

Som fastslagits i föregående avsnitt använder sig avhandlingarna genomgående av ett 
aktörsperspektiv. Syftet med forskarnas arbeten har således blivit att påvisa hur aktörerna 
under en speciell tid på olika sätt också drev utvecklingen framåt. Detta kan man säga är den 
tydligaste, och mest uppenbara drivkraften i represcntationsforskningen. 

Men även de aktuella aktörerna kan i sin tur sägas ha burit på ett enskilt kapital beståen
de av den påverkan som de i skiftande grad utsattes för. Därför har avhandlingarna till stor 
del kommit att kretsa kring de olika influenser av utländsk karaktär som behärskat idevärl
den v id en bestämd tidpunkt. Mycket lite uppmärksamhet har under 1900-talet riktats mot 
andra bakomliggande faktorer i samband med representationsfrågan än just de utländska 
ideernas spridning. 

För Brusewitz och Franzen var det framför allt den franska hände lseutvecklingen och 
upplysningsfilosofin som skulle ses som den ideologiska drivkraften i representationsfrågan. 
Brusewitz leder exempelvis i bevisning hur bland annat Montesquieu och Rousseau var de 
vägledande teoretikerna för avhandlingens huvudaktör och de runt honom uppkomna re
form ivrarna. Enligt Brusewitz fann de franska samhällsideema i Sverige "en tacksam jord
mån och mottogos med ungdomlig entusiasm''.53 Samtidigt visar han att exempelvis de 
amerikanska och engelska ideema, i motsatts till de franska, i högre grad bemöttes med 
skeptic ism och tviveJ.54 

För Franzen innebar forskn ingen kring representationsfrågan inte någon avvikelse från 
detta mönster då han konstaterade att "samma tankeriktn ingar för frågans lösande, som han 
[Brusewitz] konstaterat för 1809-10 års riksdag gå igen eller rättare fortfara."55Det var alltså 
inte tal om några egentliga avsteg vad gällde drivkrafterna i historien, utan orsaken bakom 
reformkraven stod fortfarande till största delen att finna i framför allt den franska idesfären. 

[ historikern Borells studie kring 1840-talet har den utländska drivkraften fått sig en nå
got annorlunda karaktär. Borell ser i likhet med de ovan nämnda också Frankrike som ett 
viktigt föregångsland . De rad i kala liberaler som verkade under 1840-ta let hade alla vuxit 
upp omkring sekelskiftet då revolutionens tankegångar började vinna inflytande.56 Men hon 
ser också den engelska liberalismen med Adam Smith i spetsen som en viktig orsaksförkla
ring. Trots att Borell konstaterar dennes inflytande i Sverige från och med sekelskiftet 
nämns han inte i de tidigare avhandlingarna. Detta kan möjligen ha sin förklaring i att när 
Smiths tankegångar på allvar vann insteg i Sverige var det i en fransk tappning. Men man 
kan ändå konstatera a tt den engelska liksom den amerikanska influensen gavs större utrym
me i Borells tappn ing.57 

53 Brusewitz s 133 ff., 164, 169 

54 Brusewitz s 139 

55 Franzen s 55, 9, 13, 23 

56 Borell s 1 t ff. 

s-: Borell s 12. 17. 72 
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Trots att Borell således såg både franska och engelska infl uenser ansåg hon att en mer 
direkt påverkan på den liberala debatten under 1840-talet kom från Norge och dess författ
ning.58 Denna syn på Norge som en avgörande influens för de radikala liberalerna på 1840-
talet delades även av Christensen femtio år senare, vilket visar på en kontinuitet vad gäller 
synen på drivkra fter för de radikala reformivrarna. I Christensens fall tonas dock det norska 
exemplets inflytande ned en aning och påstås också förlora markant i betydelse på 1850-
talet.59 Samtidigt hade den norska författningen i sin tur franskt påbrå, vilket så att säga indi
rekt även där pekar på den franska influensen som den viktigaste. För det är även Christen
sens uppfattning att "ideemas hemland" framför andra var just Frankrike.60Vilken genom
slagskraft Frankrike hade på ideområdet visar sig hos samtliga forskare som studerat exem
pelvis 1840-talet. Revolutionen 1848 är ett tydligt exempel på hur detta lands omvälvning 
fick efterverkningar i den svenska politiken. Denna värdering av den franska påverkan 
måste anses gälla för både Förhammar och Christensen som för Borell.61 

Förhammar är dock den som i minst utsträckning ägnar sig åt att försöka kartlägga 
eventuell a utländska influenser. Hans aktörer tycks snarare styras av en inhemsk, om än inte 
ekonomisk drivkraft, vilket til l stor del torde förklaras med att det är de konservativa som 
står i centrum. Deras uppgift var mer av försvarskaraktär gentemot den liberala oppositio
nen , även om också de hade sina ideologiska källor, inte minst den konservativa organism
teorin att författn ingar skulle tillåtas växa fram på historisk grund.62 Dess ideologiska ur
sprung berördes dock inte i nämnvärd utsträckning i Förhammars forskning. 

Det skall dock understrykas att resonemanget ovan i själva verket bär på en något mer 
mångskiftande bild en vad som här lyfts fram . Men det väsentliga är inte huruvida det var 
England, Frankrike, Norge eller möjligen Amerika som utgjorde inspirationskällan för re
presentationsfrågans utveckling. Det intressanta är just detta att forskarna tycks se de utländ
ska ideerna som den drivande kraften i historien, och inte de inhemska ekonomiska fakto
rerna. Det är fa forskare under 1900-talet som med hjälp av en kvantitativ ansats försökt 
fastställa ekonomiska strukturer och egendomsförhållanden i samband med representations
frågan. Borell gjorde vissa ansatser åt det hållet; men i och med detta konstaterar hon också i 
likhet med övriga att den svenska liberalismen i förs ta hand var resultatet av utländska 
"lån", och att den inte till skillnad från andra västeuropeiska länder var en följ d av exem
pelvis en industriell expansion. Däremot så ser hon hur ekonomin kunde underl ätta för ide
emas spridning, exempelvis genom olika handelskontakter.63Även Holmbergs marxistiska 
angreppssätt behandlar den ekonomiska basen, men även han tycks sluta sig till ovanstående 
bild av de utländska lånens betydelse.64 

Men trots allt måste den ekonomiska ansatsen betecknas som relativt svag, varför man 
tämligen tryggt torde kunna sluta sig till att det val som Brusewitz gjorde 1913 att bara i 

58 Borell s 18 ff., 36. 40, 46 

59 Christensen s 3 7 

60 Christensens 35, 44 
6I Borell s 72 .. Christensens .t4. 70 .. Förhammar s 53 

62 Förhammar s 25 

63 Oorell s I 05 ff. 

6~ Holmberg s 64, kap. 3, s 121 ff. 
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"förbigående" behandla ämnets ekonomiska sida ti ll stor del har visat sig vara en bestående 
resolution under hela l 900-talet.65Min slutsats är och förbli r sålunda att det främst är de en
skilda aktörerna som i avhandlingarna driver representationsfrågan framåt, och att dessa i 
stor utsträckning styrs av en främmande idevärld. Detta fenomen framstår sål unda som den 
grundläggande drivkraften i svensk representationsforskni ng. Dessutom kan konstateras att 
statsvetarna och historikerna synes vara överens om vad det är som här fört historien framåt. 

* * * 
Sammanfattningsvis pekar alltså studien på en övergripande riktning, v ilken förenar de an
satser som gjorts angående representationsfrågan under 1900-talet; och detta är ett angreps
sätt med tyngdpunkten lagd på politisk händelsehistoria. Utifrån den grundsatsen har sedan 
oli ka underavdelningar utkristalliserats. Dels har det skett forskning som sökt a tt undersöka 
representationsproblematiken i samband med den konstitutionella frågan. Denna forsknings
ansats kan sägas ha haft sina förespråkare främst inom den statsvetenskapliga traditionen. 

Den andra - tillika dominerande - underavdelningen till den politi ska händelseh istorien 
är den riktning som jag främst kopplade ti ll historikernas ansats, nämligen det ideo logiska 
perspektivet. Här har intresset mer riktats mot de ideologiska resonemangen i samband med 
frågan kring hur representationen var tänkt att fungera. 

Slutligen knöt jag även den pa11itaktiska vinkli ngen främst till historikerna. Med denna 
tredje underavdelning åsyftades en v inkling lagd på det mer realpolitiska spelet kring repre
senta tionsfrågans utveckling . 

Av naturliga skäl har studierna också haft sin bas i riksdagens verksamhet, men denna 
bild har mer och mer kommit att kompletteras av den utomparlamentariska verksamheten, 
främst genom en. vidare bevakning av pressaktiviteten. Vad gäller studiernas bevakning av 
riksdagen konstaterades att det framför allt är riddarhusadeln, som har kommit a tt stå i cent
rum för intresset, tätt följt av borgarståndet. Sist i rangordningen placerades prästeståndet, 
som jag anser vara den minst bevakade korporationen i 1900-talets representationsforskning. 

Dessutom har forskningen varit i sto11 sett enade kring de utländska influensernas bety
delse i fastställandet av drivkrafterna i representationsfrågans historia. 

Mot en ny ansats 
Utifrån det ovan sagda kan man således sluta sig till påståendet att det har varit ett angrepps
sätt med bas i poli tisk händelsehistoria som under 1900-talet dominerat det berörda forsk
ningsfältet. Antingen har man varit inriktad på att studera den ideologiska och/eller den 
konstitutionella problematiseringen; e ller också är det de rea lpolitiska turerna som har lockat 
till sig forskarnas intresse. Detta innebär att vad gäller de politiska händelserna med dess 
olika möjl iga vinklingar så täcks detta väl av den forskn ing som bed rivi ts under 1900-talet. 
Men den centrala följdfrågan, som efter e tt sådant påstående infinner sig, ä r huruvida det 
står andra möjliga ansatser till buds för att belysa representationsfrågans process. 

Ett område som jag menar definitivt har förbisetts inom forskningen är användandet av 
en mer socialhistorisk vink ling. Det förs ta man då kan resonera kring är den eli tistiska nivå 
som varit mer eller mindre allenarådande. Skulle man inte kunna tänka sig att analysera re
presentationsfrågan mer ur ett underi frånperspekt iv? Detta skulle vara ett sätt att bryta 

65 Brnsewi1z. se förord 
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mönstret, och nyansera forskningen . Christensens försök i denna riktning visar dock på svå
righeterna i ett sådant företag. Hans ambition att skildra allmogens syn på frågan måste sä
gas ha resulterat i ett både kvalitativt och kvantitativt magert resultat.66 Därmed torde nog 
forskningen även i framtiden till stor del vara hänvisad till just den högre angreppsnivån, 
och de fornm som har utgjort de övre samhällsskiktens arena: riksdag, tidningar och så vida
re. 

Men är detta faktum likvärdigt med att all forskning kring frågan måste ha sin absoluta 
utgångspunkt i just politisk händelsehistoria? Jag menar tvärtom att det finns en möjlig an
sats som inte nämnvärt uppmärksammats inom representationsforskningen, nämligen den 
kulturella analysen. Med detta åsyftas här ett försök att återskapa de förestä llningsvärldar 
som var rådande i representations frågans 1800-tal . Genom att tränga in under den politiska 
ytan borde man kunna hitta nya infallsvinklar, vilka kunde läggas ti ll grund för en vidgad 
kunskap kring processen. Rent konkret åsyftar jag konstruktionen av de idevärldar som re
presentationsfrågans aktörer bar på. 

Här finns det olika vägar att gå. Dels kan man katilägga den självbild som något av 
ständema bar på, alltså hur de såg på sig själva, och vilken roll de tilldelade sin egen korpo
ration vid en viss tid. Eller kan man, vilket jag skall visa nedan, utgå från ett begrepp eller 
en social tillhörighet som sträckte s ig över ståndsgränsema. Ett sådant fenomen kan vara 
"medelklassen". Genom att följa aktörer i de fyra oli ka ständerna torde det vara möjligt att 
ringa in de variabler som förenade aktörerna i en viss bestämd världsbi ld eller föreställ
ningsvärld. Vinsten med en sådan ansats skulle vara att man förskjuter fokus från själva 
händelsen till de mer djuplodande orsakerna bakom själva händelsen . Detta skulle kunna 
vara ett givande komplement till de poli tiska studierna, och öka förståelsen kring represen
tationsfrågans utveckling. 

Denna ansats är på intet sätt okomplicerad varför det är nödvändigt att låta den föregås av 
en diskussion rörande begreppsutredning och metodologi. Följande genomgång skall således 
ses som en kort men nödvändig inblick i de vikt igaste resonemangen. De mest väsentliga 
begreppen i sammanhanget anser jag vara kulturanalys, mentalitet-ideologi, och diskurs. 

Kulturanalysen 
Det tycks föreligga ett gemensamt drag i de ovanstående termerna, nämligen osäkerheten i 
definition och operationalisering. lnte minst gäller detta ett begrepp som kultur. Problemet 
tycks vara vilka avgränsningar som ska gälla och hur mycket innehåll som går att tillföra 
dessa fom1er. Belysning av denna komplexitet är de två amerikanska forskare som ägnade 
sig åt att reda ut ordet kultur och som presenterade över två hundra rivaliserande defini tio
ner.67 Historikern Björn Horgby stärker den här bilden när han å sin sida påstår att alla kul
turdefinitioner brister vad gäller precision och gränsdragning.68 

Men trots detta har någon form av kulturhistoria i alla tider lockat människor. Redan un
der renässansen skrevs historia kring språk, konst och litteratur. I samband med reformatio
nen började också intresset kring ideer och doktriner växa sig starkare, och det gjordes ex
empelvis komparativa studier kring teologiska och grekiskfilosofiska tider. Runt 1800-talet 

66 Christensen s 125 

67 Peter Burke,Varieties ofC11/111ral His101)' (New York 1997Js I 
68 Björn Horgby, Dom där: Främlingsfientligheten och arbetarkulturen i Norrköping 1890-1960 ( 1996) s 34 ff. 

19 



hade ideerna kring en generell kulturhistoria etablerats, vilket till och med fick en sådan 
händelsehistoriker som Ranke att ägna en viss uppmärksamhet åt litteraturen i historien. 

Kulturhistoriens genombrott hör trots detta 1900-talet till. Början på ett mer systematiskt 
angreppssätt förknippas framför allt med den franska Annalestraditionen, vars grundare Lu
cien Febvre och Marc Bloch gjorde seriösa insatser mot en psykologi- och mentalitetshisto
ria.69 Men än idag är det svårt att klargöra vad kulturhistoria egentligen innebär. 

Den brittiska historikern Peter Burke gör dock ett tappert försök att dela in kulturhistoria i 
två avdelningar: "klassisk"- respektive "ny" kulturhistoria. Det som han anser konstituerade 
den föna ansatsen var framför al lt betoningen på vissa kulturers överlägsenhet (t.ex. Rom
kontra barbarernas). Dessutom var denna kulturanalys extrem t elitinriktad, vilket visade sig i 
ett ensidigt intresse för konst, li tteratur, teater och filosofi. Den nya kulturhistorien, eller det 
som Burke också benämner antropologisk historia, är däremot intresserad av att vidga den 
kulturella inriktningen. Exempel på detta kan vara en ökad ansats mot ideer, värden, och 
sociala rörelser. Från exempelvis konst rör sig de "nya" kulturhistorikerna istället mot mer 
vardagliga tänkesätt, vilket också innebär ett närmande till mer ordinära kulturer på bekost-
nad av tidigare klassiska studieobjekt (som antiken). 

Ett exempel på denna nya riktning är en historiker som undersökte Englands ekonomiska 
nedgång från 1850-talet och framåt, och som drev en tes att detta hade sin förklaring i den 
"industriella andans nedgång". Ett annat viktigt inslag i denna ansats är att tyngdpunkten i 
en idestudie mer flyttas från den kulturella avsändaren till den kulturella mottagaren; detta 
för att uppmärksamma nya möjliga synteser.70 För representationsfrågans vidkommande blir 
det alltså intressant att undersöka hur utländska influenser också påverkade och transforme
rade de olika identiteterna. 

Arne Jarrick ser samtidigt den "nya" riktningen mer som ett förnyat intresse för den 
"mänskliga tanken". Dessutom tolkar jag det så att tonvikten nu läggs på att studera enskilda 
individers unika sätt att tänka och agera, vilket innebär ett avsteg från studiet kring den kol
lektiva mentaliteten. Sägas skall att även denna riktning är svårdefinierad, bärande på inbör
des rivaliserande drag.71 

Kulturanalysen framstår således som något svårfångad och obekväm rent metodologiskt. 
En konkret avgränsning är därför en nödvändighet innan en forskningsansats kan bli möjlig. 
Ett sätt kan då vara att i likhet med Horgby rikta in sig på vad han med stöd i antropologin 
kallar "kulturella koder", alltså de möjliga tänkesätt som följer med en viss samhällelig 
struktur. Dessa koder betecknar han sedan som den "bas" vilken skapar grunden för ett visst 
handlande. Vinsten med detta är att man inte behöver undersöka hela kulturen (vilket är 
omöjligt), utan att man riktar in sig just på de koder som styr den kulturella förändringen. 
Horgby framhåller också att en del i en vidare kulturanalys kan vara just detta att studera en 
grnpps världsbild, och att en möjlighet då är att se denna som en syntes av olika ideer och 
tankar. Denna inriktning bygger på ett etnologiskt angreppssätt, och innebär att man gör en 
tematisk strukturering av problematiken. Med detta menas a tt man kartlägger gruppens syn 
på olika faktorer, företeelser el ler samhälleliga förhållanden, exempelvis synen på maktrela-

09 Burke s 2-5. 8- 11 . 21ff..163 ff. 
70 Burke kap. 12 

71 Arne Jarrick, /v/01 det modemafom11fie1: Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens Stockholm 
(Stockholm 1992) kap. 4 
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tioner och moral. Med en sådan inriktning handlar det mer om att fastställa en viss grupps 
identitet, v ilket innebär hur en grnpp ser sig själv och gör sina avgränsningar mot andra, stå
ende utanför gruppen. Här är det också v iktigt att göra klart huiuvida det är den identitet 
som gruppen själv tilldelar sig, eller den som omvärlden skänker gruppen som är av intres
se.72 

Det är sålunda ovanstående modell som jag vil I hävda är ett användbart instrument och ett 
sätt att gå vidare i studiet kring representationsfrågan. En kulturanalys kring riksdagsmän
nens föres tällningsvärld vid 1800-talet tycker jag ligger väl i linje med inriktningen mot en 
"ny kulturhistoria". Avgränsningen följer också Horgbys rekommendation och möjliggör en 
definition av kulturbegreppet genom de tematiska uppdelningarna. Dessa uppdelningar eller 
"kulrurella koder" skulle då i det följande exemplet utgöras av några av de beståndsdelar 
som byggde upp den identitet som medelklassen omgav sig med kring mitten av 1800-talet. 

Mentalitet, ideologi och diskurs. 
! resonemanget ovan gjordes ett försök att reda ut kulturanalysens plats inom en historisk 
studie. Det är dock nödvändigt att även ta ställning till v ilken metodologi som skall använ
das för att nå fram till exempelvis en speciell grupps föreställ ningsvärld e ller identitet. In
strumentet som ligger till grund för en sådan ansats är de tankestrukturer som framträder vid 
en analys av representationsfrågan. Men på vilken nivå befinner sig dessa strukturer, och 
vilken kvalitet bär de på sett utifrån syftet att återskapa en specifik identitet? 

Även om här inte är platsen för en fullständig utredning kring mentalitet, ideologi, och 
d iskurs (ett sådant åtagande kräver sin egen studie) ger en schematisk sammanställning föl
jande gränser mellan de o lika tem1ema. 

Mentalitet kan sägas utgöras av de medvetna tankemönster som en individ eller en grupp 
bär på. Dessa tankar eller ideer rör sig på ett plan där de inte artikuleras, det vill säga de till
låts oftast inte bli tydligt uttalade eller uttryckta. Synliga blir de förs t när de framkallas ge
nom plötsliga händelser där individen inte nämnvärt reflekterar över sitt handlande. I detta 
ligger också att mentaliteten ofta karaktäriseras av diffusa och mindre systematiserade tan
kegångar. När dessa tankar rationaliseras börjar de mer att antaga en ideologisk eller doktri
när skepnad. Skillnaden med denna nivå gentemot mentali tetsnivån är att den består av mer 
genomtänkta ideer som till skillnad från det förra begreppet i högre grad vägleds av en inre 
logik, vilken i sin tur tjänar till att stärka en viss samhällsgrupp i dess strävan mot ett be
stämt mål. Mentaliteten är således en vidare term som inte låter sig avs löjas e lle r styras till 
en bestämd grnpp på samma sätt som en ideologisk föreställning. I detta ligger också att 
mentaliteten är ett tidsmässigt långsammare fenomen, medan en ideologi snabbare anpassar 
sig till en förändrad samhällsstruktur.73 

Diskurs slutligen är en term som främst har sitt ursprung hos den franske filosofen Michel 
Foucault, och dennes beskrivning av ett slags opersonligt underordnande där individen 
tv ingas till en enhetli g anpassning. Denna innebörd är dock vag och svår a tt rent operatio
nellt passa in i en studie kring exempelvis en grupps föreställningsvärld, bland annat för att 

72 Horgby, k11/tura11Giys och k11/t11rel/1110/k11i11gsmodeller (opublicerat manuskript, Lifu<öpmgs universitet 1997) s 29-
40 
73 Jarrick kap. 2. Michael Vovelle, ldeologies & Mentalities (Cambridge 1990) s 1-1 2 
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Foucault fråntar aktörerna deras betydelse. I en studie kring representationsfrågans aktörer 
skulle det därför b li en något märkl ig ansats. 

Bättre är då Horgbys definitio n av begreppet såsom "normen för det accepterande tän
kandet" . Diskursen samspelar med de andra tankenivåema på så sätt att om den är till räck
ligt stark kan den trycka tillbaka yttringar på m entalitetsnivån samtidigt som en svag diskurs 
kan svikta inför ett tryck underi från .74 Begreppet är främst användbart då man ska följa den 
förändring i tänkesätten som inträffat mellan två perioder. Då är det av intresse a tt studera 
hur nya ideer eller föreställningsvärldar växer fram och bryter igenom t idigare dominerande 
tankebarriärer. Däm1ed blir diskursbegreppet ett g ivet inslag i ett vidare projekt a tt exem
pelvis fö lja hur medelklassbegreppet vinner mer och mer mark i 1800-talets reprcsentations
debatt på bekostnad av en konservativ diskurs. Även om diskursmekanismerna är ständigt 
verksamma väljer jag av utrymmesskäl att inte beröra detta i följande pilotstudie där jag en
dast gör en landning mitt i själva processen. 

En sammanfattning ger sålunda, att en föreställningsvärld baserad på representationspro
blematiken till största del måste sökas i en v iss uttalad och formulerad föreställning eller 
samhällsideologi, och inte på mentalitetsnivå. 

Att definiera medelklass 
Medelklassen är i likhet med de tidigare begreppen något svävande. Holmberg v isar på att 
det ing ick i språkbruket åtminstone från 1830-talet.75 Men v ilka kunde då räknas dit? Lars
Ame Norberg menar att det inte var tal om någon homogen samling. Här kunde exempelvis 
ingå adel, köpmän och hantverkare, samt "ofrälse ståndspersoner" såsom bruksägare och 
akademiker. Inbördes var dock gruppen splittrad i olika fraktioner med olika intresserikt
ningar. En del , exempelvis skråhantverkarna var ofta konservativa, och ville dra nytta av 
ståndssamhällets privilegier. Friare näringsidkare och de " intellektuella" tog däremot upp 
kampen mot den gamla aristokratiska strukturen, och anslöt sig därför till liberalismen.76 En 
sak som karaktäriserade medelklassen var a lltså att det var en "social intresse- gemenskap" 
som sträckte sig över ståndsgränsema, och att den betonade inkomst och b ildning framför 
exempelv is fast egendom.77 Mycket kom ordet "medelklass" att användas av liberalerna, 
som ett samlingsbegrepp för en person som var "fri från [ ... ] privilegier, strävsam och fram
tidsinriktad".78 Därmed anser j ag ordet medelklass främst vara likvärdigt med de som i re
presentationsfrågan anslöt sig till tanken på a llmänna val. Detta innebär att jag för enkelhe
tens skull här använder mig av samma operationalisering för medelklassen, som den som 
infördes under sextio- och sjuttio talet angående definieringen av den liberala ti llhörighe
ten. 79 

14 För en fördjupad diskussion se Horgby, "Från jämlikhet till marknad. En diskursanalys av kommunalpolitiken i 
Linköping efter 1970."Historisk Tidskri/i ( 1998:3) s 357 ff., Dom diir s 40 ff.,K11/111ra11aly och kulturella tolk11ingsmo
deller s 24-29 

75 Holmberg s 127 

76 Lars-Arne Norborg, Sveriges historia under 1800-och /900-tale11\ 1993)s45 ff. 

77 Ilolmberg s l 2g ff. 

78 Stig Hadenius. S1·eriges historia (Stockholm 1996) s 296 (Geijers cefinition), se även N Holmberg s 128 

79 Initierad av Förhammar och till viss del även av Ekman. Se avsnitt "Representationsfrågan och ideologierna". 
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Medelklassens identitet 
Sålunda skall jag i några sidor framöver visa hur en kulturanalys av exempelvis medelklas
sen skulle kunna fungera. Av utrymmesskäl måste jag här förb ise kravet på en heltäckande 
empiri; de följ ande avsnitten ska blott ses som en ren exemplifiering av den föreslagna an
satsen. 

Jag vä lj er att göra ett nedslag mitt i den debatt som var resultatet av liberalernas opposi
tion under det som brukar betecknas den " li berala genombrottsriksdagen" och som utspela
des 1840/4 i .80 Debatten initierades av det radikala förs lag som konstitutionsutskottet då pre
senterade till ständerna och som byggde på ett enkammarsystem vi lande på en utsträckt 
"allmän" rösträtt.SI Utifrån den stämning som då rådde väljer jag att hämta fyra exempel: 
Ödmann (Pr), Petre (Br), Anckarsvärd (Ad), och Sahlström (Bd). Av dessa fyra satt för öv
rigt de tre första i det nyss nämnda utskottet. Med utgångspunkt från dessa fyra deputerade 
skall j ag sålunda försöka ringa in några av de "kulturell a koder" som kan sägas ha ingått i 
medelklassens identi tet vid den här tiden. Det som ska tas upp här blir sålunda begrepp som 
moral, duglighet, och nationens väl. 

Mora/begreppet 
Vid ett studium kring den debatt som I 840 utspelades i den svenska riksdagen, framstår 
gränslinjen mellan reformvännerna och de som mer eller mindre vi lle bevara ståndstanken 
intakt som synnerl igen väl fasts lagen. Det gällde alltså för medelklassens förespråkare att på 
olika sätt markera vad det var som skilde dem från de mer konservativa krafterna på riksda
gen. Därmed var det också av största v ikt för medelklassen att förstärka sina argument och 
klargöra s ina handlingsrekommendationer. En bieffekt av detta blev därmed att dörren till 
deras identitet stä lldes på vid gavel. 

Ett inslag som framstår som synnerligen väsentligt i medelklassens föreställningsvärld vid 
tiden för 1840/41 års riksdag är moralbegreppet så som det framställdes av dess förespråka
re. Detta påstående kan anses styrkt uti från de uttalanden som fälldes av de fyra ovanstående 
riksdagsledamöterna i samband med försvaret av den grundläggande principen i utskottets 
radikala betänkande. I debatten blev främ st de två översta ständema föremål för hätska an
grepp och utsattes för en storm av antydningar angående bristande karaktär, och avsaknad av 
en ädel pliktkänsla för fosterlandet och dess folk. Hårdast riktades angreppen mot riddarhu
sadeln som framställdes som en synnerligen tvivelaktig riksdagsgrupp endast besatt av sin 
egen personliga vinning, och stridandet för ett samhälleligt status quo. 

Medelklassen framställde riksdagsadeln som en symbol för ett förlegat samhälle. Det 
mesta som de adliga ledamöterna representerade ansågs liktydigt med en samhällel ig efter
släpning. Därmed lyftes riddaradeln fram som ett hot mot en nation i utveckling. Ett sätt att 
beskriva adeln som bakåtsträvare och besatta av sina egna privilegier var att visa på dess 
förhål I ande till monarken samt adelns uppträdande under riksdagsmötena. Petre i borgar
ståndet förfasade sig exempelvi s över den ömsesidighet som rådde mellan dessa två mak
tinstanser, och konstaterade att när de två möts "omsvävar Riddarskapet och Adeln allena 

80 Norborg S1·erige 1720- 1866: Det politiska systemet ( 1977) s 187 

8l Konstitutionsutskottet (KU) 1840/41 :38. "'Allmän'" rösträtt skall här förstås som en övergivande av ståndsta1lken till 
förmån för en vidare graderad röstskala; alltså inte att förknippa med 1900-talets rösträttsreform . 
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Konungens person och intager dymedelst en ställning av livegenskap".82 Det var således inte 
tal om något utvecklande samarbete de två emellan utan innebar istället, enligt detta synsätt, 
en strävan mot äldre tiders samhällsstrnkturer, vilket det värdeladdade ordet livegenskap 
skvallrar om. I detta faktum låg också bilden av adelsmannen som försvarare av sina tillde
lade privilegier, och den moraliska fattigdom som ansågs omge en riksdagsledamot ur denna 
samhällsgrupp. 

Medelklassen motsatte sig det enorma förmånssystem som de ansåg existerade och som 
möjliggjorde att en exklusiv skara människor kunde ägna s ig åt en luxuös tillvaro på mäng
dens bekostnad. Utifrån denna övertygelse var det sålunda ingen tillfällighet att det var just 
riddaradelns ledamöter som hade " livvakt" utanför sin kammare, och som såg sin ordföran
de under riksdagsmötena utnyttja "Konungens ho\·vagn".SJDet var detta klientsystem som 
ansågs ligga bakom den överdrivna lyxen i statsapparatcn där adelsmännen exempelvis in
om diplomatins område hängav s ig åt "fåfänglig glans och skrytsam utrustn ing".84 

Men det är också av intresse att poängtera hur de oppositionella liberalerna inte bara be
skrev det förkastliga med ett privilegiesystcm i samhället i stort, utan att angreppen mot rid
daradeln också var av ren personlig karaktär. Exempelvis lyftes de adliga ledamöternas brist 
på nödvändig etikett fram som ett argument i representationsdebatten. I protokollen heter det 
att 

"[u]tan hinder så väl derav, som av antagen Ordnings-Stadga, kunna, under Adelns Plena, bullrande 
yttringar av bifall eller ogillande ega rum.( ... Adelsmännen på riddarehuset kan ]visa sig med 
betäckta huvuden, till och med i närvaro av inbjudna åhörare. vilka det är vid ansvar förbudet , att 
presenter sig på samma sätt. ,,g5 

Adelns ledamöter framställdes alltså, enligt Petre, såsom en synnerl igen bufflig och ohyfsad 
samling, vars beteende gick tvärtemot dennes uppfattning om vad som var grundläggande 
och etikettsenligt uppträdande vid den här tiden. Prosten Ödmann förstärkte å sin sida den 
här bi lden av adelsmannen genom proklamationen att "den tid nu är förbi, då folktron lem
nade helgd åt den satsen, att utmärkta egenskaper ärvdes med namnet' '. Dessutom var han i 
likhet med Petre skarp i sina utfall mot den egoistiska strävan som belägrade de privi legie
rade, och antydde utifrån detta att det som dessa ledamöter mest var intresserade av var 
"titlar, stjernor eller embeten."86 Sahlström i bondeståndet var inte heller han sen att fördö
ma det g rundläggande privilegiesystemet i allmänhet, och självskriven heten i synnerhet. 
Med påstående som att "ingen [ ... ]class bör kunna tillerkännas något slags politiskt eller mo
raliskt företräde för en annan", slöt han upp i angreppen mot privilegiesystemet.87 Medel
klassens förespråkare inom adelsståndet visade ingen lojalitet mot det egna ståndet, utan 

82 Borgaretåndets protokoll ( Bg) 184014 J: IV s 879 

83 Bg 1840/4I :IV s 879 ff. 

84 Bg1840/4l:IV s890 

g5 Bg 1840141 :1V s 879 ff. 

8Cl Prästerståndets protokoll (Pr) 1840141:IXs96 

87 Bondeståndets protokoll (Bd) 1840/41 : Vill s 178 
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Anckarsvärd hävdade i likhet med de ovanstående talarna att rådande system "icke mera 
kunde försvaras från några rättsås ikter".88 

På samma gång som riddaradelns uppträdande och självskrivenhet fördömdes ansågs ock
så många av ledamöterna inom adelsståndet vara föremål för ytterligare fonner av särbe
handling. Detta kunde gälla en sådan sak som att flera adliga ri ksdagsmän erhöll fas t statlig 
lön fastän de medverkade i en riksdaglig sammankomst. Som exempel nämndes militär per
sonal samt statliga ämbetsmän som i sak ansågs vara kungen behjälplig, och dessutom då 
behöll sin inkomst från kronan under hela riksdagsarbetet. Detta faktum ansågs resultera i att 
riddarhusadeln ytterligare ställdes i en fötiroendestäl lning gentemot kungen, samtidigt som 
det fick dem att svika sina plikter och istället lyfta fram den egna personliga v inningen i 
centrum.89 Dänned framträder en b ild av adelsmannen som visar på att denne på grund av 
sina privilegier inte behövde beakta de krav som etikett och dylika krävde, utan istället kun
de uppträda utifrån ett betydligt mer godtyckligt, nonchalant, och oansvarigt maner. 

Sägas skall att den här sortens kritik inte enban var riktad mot det adliga ståndet. Även 
de övriga ständema angreps utifrån liknande moraliska argument. Prästeståndet anklagades 
exempelvis för att allt för ofta "hylla väldet för dagen", samtidigt som de ansågs bära skul
den för att allmänheten fått en felaktig bild av vad som kunde anses vara ett föredömligt 
samhällsbeteende. Bilden av adelsmannen som en egoistisk figur stämde också i hög grad in 
på hur exempelvis Petre såg på prästerna ur moraliskt hänseende. Flera bevis fördes fram 
angående prästernas benägenhet att byta sida utifrån den för ti ll fället rådande s ituationen; 
detta för att i gengäld erhålla någon form av personlig belöning. Exempel på detta kunde 
vara oppositionella prästerliga riksdagsmän som vid tilldelandet av högre poster övergivit 
sin forna kritiska inställning mot regeringen.90 Prosten Ödmann stod inte heller han efter i 
denna kritik mot ståndet genom att hävda att prästen bara kunde uppträda "förtröstansfull t" 
på basis av ett "medborgerl igt förtroende", och att ingen ägde rätt till kammaren "utan att 
folkets röst öppnat honom dörren".91 Sådana uttalanden måste, anser jag, ses just mot bak
grund av ett filosoferande kring moralbegreppet, där frihet och rättighet sätts före ett mera 
egocentriskt handlande. 

Inte heller borgar- eller bondeståndet undkom angrepp av det här slaget. Ledamöter av 
borgarståndet kritiserades även de för att exempelvis vid olika tillfällen ha drabbats av ho
vets "fåfängliga g lans", och för att exempelvis ha bevistat riksdagar endast i syfte att efteråt 
"bortbyta sina innehavande tj enster mot bättre". På samma sätt anklagades också bondestån
det för att inte bättre ha kunnat motstå "maktens frestelser''.92 

En annan vinkling som i sammanhanget måste lyftas fram är sättet att se på de rika i 
samhället. De ansågs näm ligen bära ett högre ansvar för sin "rättskaffenhet, oväld och nit", 
än de som var mindre bemedlade. Detta för att deras skuld ti ll samhället ansågs vara högre. 
Därför menade exempelvis Petre att folkets väl skulle vara dessa människors "högsta Jag". 
Erfarenheten sade honom dock att de ri kaste av adelns ledamöter stred tvärtemot denna re-

88 Riddarskapets och Adelns protokoll (Ad) 1840/4 1: XV s 84 

89 Bg 1840:1V s 880 

90 Bg 1840: IV s 882 ff. 

91 Pr 1840/4 1 :IX s 97 

92 Bg 1840/41 :IV s 885 

25 



gel, dessutom kan man i det följande påståendet finna en grade1;ng på hur allvarlig denna 
moraliska brist ansågs vara i det konservat iva lägret, vilket ger vid handen en närmast revo
lutionär stämning: 

"EJ sällan har man sell [adeln] giva sin frikännande röst för de mest uppenbara 
grundlagsöverträdelser . Ett sådant förfarande utmärker en moralisk sjukdom, vars politiska smitta 

[ ... ] sprider förtrytsamhet och harm_.,93 

Frågan är då vilka sl utsatser som det är möjl igt att dra uti från den högst översiktliga bak
grund som här å terg iv its, på vilket sätt kan detta bidraga t ill a tt öka insynen i medelklassens 
identitet vid den här tiden? Jag tycker för min del a tt det går att göra en hel del intressanta 
noteringar utifrån vad som här framkommit. 

Exemplet med bristande etikett och hyfs visar på hur medelklassen använde de inre 
egenskaperna som ett sätt att ski lja sig från de konservativa och från aristokraterna. Ankla
gelsen mot prästeståndets instabila politik kan samtidigt ses som ett sätt att framhäva den 
egna ståndaktigheten, och hur tillfä lliga politiska strömningar ej kunde få dem att överge 
sina egna ideal, vilka alltså ansågs stå över det vanskliga maktbegäret som sådant. Därmed 
skapade sig medelklassen en komparativ fördel genom framhävandet av en mer idealiserad 
identitet. 

De angrepp som gjordes mot de konservativa i de olika ständerna - främst då i adels- och 
prästeståndet - kan för övrigt sägas ha rört två saker. Dels var det representationssättet och 
författningen som sådan som möj liggjorde att ledamöterna kunde dra personlig nytta av 
systemet. Dels anspelade man här på den inneboende amoral som man sade fanns inom 
riksdagens väggar, och som resulterade i att ledamöterna försummade sin plikt mot landet 
och dess folk. Detta ansågs då ha sin grund just i denna strävan efter exempelvis rikedom 
och ökad social status. Det är med andra ord fråga om ett primärt inslag av girighet som me
delklassen här försökte påvisa som utgörande den bas, vilken de konservativa status quo
anhängam a hämtade sin näri ng ifrån, och som fi ck dem att försvara den rådande författ
ningstekniska ordningen. 

Det är sålunda, menar jag, utifrån den bakgrunden man skall se medel klassens försök att 
avgränsa sig från de övre skikten i samhället. Med detta skikt menar jag den politikerklass 
som hade s ina sympatier förankrade inom ståndstanken. Istället gällde det all tså för medel
klassen att bygga upp en identitet som gjorde det möjligt att konkret urskilja s ig från den 
övriga konservativa majoriteten. Detta skedde då genom att moralbegreppet som sådant sat
tes i högsäte v id framställandet av nya ideer och tankegångar angående hur landets politiska 
system skulle vara inrättat. På de grunderna tycker jag att man kan utkri stallisera en vilja, 
eller ett närmast monopolistiskt drag hos medelklassen, att ordet moral skulle komma att 
förknippas just med de liberala och reformvilliga grupperingarna i samhälle t. Denna tolk
ning är möjlig utifrån de angrepp som gjordes mot de konservativas påstådda amoraliska 
hållning. Man skulle kunna säga att genom själva anklagelsen lyftes dess motsvarighet fram 
till fördel för medelklassen, som då ville framställa sig som en hederlig och ansvarsfull för
svarare av moralbegreppet. 

93 Bg 1840/41 :lV s 88 l 
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Men hur viktig moralen var för medelklassen går inte bara att utläsa från de negativa 
påståendena som gjordes angående bristen på denna vara. Den framträder också klart genom 
positiva yttranden som fälldes angående det egna lägret: 

"Om detta vanryktade lycksökeri (förändrat rcprescntationssätt]strävar efter, att, genom uppoffring 
ar för samhälle1s bästa, genom nit och al var vid beredandet av fäderneslandets förkovran, genom 
orubblig kärlek till sanning och rätt, samt frimodighet all frambära och yrka folkets önskningar och 
behov, vinna folkets aktning och förtroende. så är, i sanning, detta lycksökeri icke fördömligt och 

denna lycka högt att värdera"94 

Dessa ord sammanfattar väl den positiva sida som medelklassen ville sprida om sin egen 
mission. Här framträder i stark kontrast mot den tidigare beskrivna amoralen och girigheten, 
en föreställningsvärld som istället identifierade sig med en allmän och utbredd moral som 
vi lade på ömsesidigt förtroende, och som vägleddes av högre syften än den personliga vin
ningen. Ett centralt inslag i medelklassens identitet blev sålunda att representationen var 
tvungen att styras av ett högre syfte än just befordrandet av fåfänga och flärd. Bara genom 
denna utgångspunkt kunde Sverige få, som Petre uttryckte det, en representation med nöd
vändiga "moraliska garantier", vars ledamöter besatt en nödvändig "heder".95 

Med utgångspunkt från ett antal grundläggande påståenden kan man alltså som här finna 
beståndsdelarna till det kodsystem som medelklassen omgavs sig med. I det här fa llet gällde 
det alltså moralbegreppet som en vital ansats inom densammes föreställningsvärld. Jag ska 
nu gå vidare och ta upp en annan av dessa "koder", nämligen begreppet duglighet. 

Duglighet 
För den framväxande medelklassen gällde det in te bara att visa på motståndarnas egna tvi
velaktiga egenskaper. Det var också nödvändigt att sluta upp kring fler positiva föreställ
ningar om den egna samhällsgruppen. J detta låg återigen en strävan att hävda sin särart 
gentemot de som på tradi tionella grunder försvarade den rådande ståndsindelningen. Ett sätt 
att uppnå detta var då genom att förstärka de positiva dragen, som medelklassen ansågs sig 
besitta. 

Genom ett studium av de fyra här undersökta ledamöterna tycker jag mig dä1med, vid 
sidan om moralen, kunna utläsa begreppet duglighet som ytterligare en av dessa beståndsde
lar som gav medelklassen dess identitet. Men hur är det då möjligt att komma till en sådan 
slutsats? 

Till att bö1ja med anser jag att man kan utläsa det i deras ställningstagande för de all
männa - eller "samfällda" valen som de också kom att benämnas. Genom att ersätta stånds
valen med en sådan författning kom medelklassen samtidigt att stödja tanken på ett begrän
sande valcensus. Det vill säga de stödde tanken på en utsträckt valrätt, som låg bortom 
ståndssamhällets gränser, men ställde sig samtidigt genom olika spärrar bakom en särskilj
ning av en potentiell valmanskår.96Detta är intressant ur flera aspekter bland annat för att det 

94 Pr 1840/41 :IX s 96 (citat), Jfr Bg 1840/41 :V ("Den kallt beräknande egenkärleken har emellertid segrat") se vidare s 
445 

95 Og 1840/4 l :IX s 889. 881 

% KU 18-10/41 :38, Se t.ex. förslag om vallag (bl.a. krävdes egendomsumehav värderat till 250 riksdaler for att erhålla 
rösträtt) 
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öppnar för ett resonemang kring hur medelklassens förespråkare försvarade ett sådant privi
legiesystem. Hur hänger ratificerandet av en sådan samhällsordning samman med deras ivri
ga ställningstagande för rättvisa och moral? Vid en första anblick kan detta faktum te sig 
synnerligen paradoxalt. Går man däremot bakom handlingsrekommendati onerna växer en 
annan bild fram angående motiven bakom ett sådant representationssätt. Dessa motiv, el ler 
argument, är sedan värdefulla bidrag vid utvecklandet av medelklassens identitet. 

För medelklassen var nämligen ett valcensus viktigt för att lyfta fram de inre egenskaper 
som j ag här har valt att samla under beg reppet duglighet, och som jag anser att medelklassen 
använde som ett sätt att avgränsa sig från andra samhällsgrupperingar. Även om medelklas
sens förespråkare i stort var motståndare till privilegier hade de också en loj alitet gentemot 
sina egna krav på v ilka som skulle anses kunna vara kvalificerade att ingå i statens styrelse 
och erhålla makt i samhället. J protokollen heter det bland annat att 

"[e]n valcensus är oundviklig. för au skilja den medlem av samhället, som eger verkligt in tresse i 
Statens bestånd och allmänna ordningens bibehållande, från den, som lever för dagen utan annat 
medel till sjelvbestånd. än den fysiska arbetskraften, eller från den, som är helt och hållet 
beroende av andra till sin subsistens. Utskottet har angett de viktigaste villkoren för valrätt, 

nemhgen oberoende och bildning." 97 

Ovanstående citat, hämtat från Ödmann, är intressant då det röjer en hel del om den före
ställ ningsvärld som medelklassen bar på. Här finns två för dem så viktiga ingredienser: obe
roende och bildning. Det var alltså inte tal om att låta moral- och frihetsbegreppet få ett så 
sto1t inflytande i skapandet av en representationsreform att man äventyrade kravet på att .få 
deputerade till riksdagen som inte besatt en viss grad av materiell och/eller intellektuell till
gång. Bara med detta i bagaget ägde man alltså enligt medelklassen rätt att deltaga på en 
svensk riksdag. I detta låg all tså ett ställningstagande bort från det system som var rådande, 
nämligen att börd skulle vara nog för att få representera. Går man ytterligare ett steg längre 
torde slutsatsen kunna dragas att m edelklassen också själva ansåg sig besitta just dessa nöd
vändiga egenskaper. Dessa krav var mer anpassade till deras föreställning om ett samhälle i 
förvandling. Ett samhälle där dynamik ersatte ett statiskt bevarande av de gamla bördsstruk
turerna med inslag av en kvardröjande inställning av fys iokratisk karaktär. Istället handlade 
det då, enligt medelklassens synsätt, att lyfta fram mer av de individuella kvalifikationerna 
som medelklassen identifierade sig med. 

Genom ovanstående inriktning hade man inte bara återigen tagit ställning mot ett konser
vativt övre samhällsskikt (valcensus istället för ståndstanke), här fanns också en klar av
gränsning mot de lägre samhällsklasserna. Genom att hävda oberoendet som ett krav för att 
erhålla representationsrätt har medelklassen samtidigt nedvärderat den rent tjänande arbets
kraften . Det vill säga människor som endast ägnade s ig åt ett utpräglat kroppsarbete, utan 
någon större möjlighet att påverka sin livssituation till det bättre, genom att de exempelvis 
inte var självägande. Sålunda kan sägas att medelklassen främst identifierade sig med en 
oberoende, framgångsrik individ som nått sin samhällsställning, in te genom att tjäna andra, 
utan genom möjligheten att förverkliga sin egen inre duglighet både på ett ekonomiskt som 
på ett intellektuellt plan . 

'>7 Pr 18-10141: IX s 98 
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Det var således ~n viktig faktor att bejaka självständigheten hos människorna. Detta kan 
ses som ett sätt att avgränsa sig mot de konservativas ide om det kollektiva i dess olika for
mer. De spänningar som fanns i samhället och som ansågs ha sin grund i de olika ståndsin
tressena kunde, enligt medelklassen, bara upphöra genom att makten förflyttades från själv
skrivenhet till män, som genom sin egen strävan visat sig förtjäna samhällets förtroende. 
Sahlström i bondeståndet talade exempelvis om att "rättvisan" skulle gälla för "alla de 
självständiga män", som bidrog till "samhällets gagn".98 Denna syn på att det inte längre var 
den mer feodala samhällsinrättningen som skulle råda, utan att denna istället skulle lämna 
plats för en inre duglighet, stöddes även av Anckarsvärd i adelsståndet. Vid ett tillfälle me
nade han exempelvis att den rådande aristokratiska maktstrukturen skulle komma att fa lla. 
Denna slutsats drar jag utifrån uttalanden som att "[även om vissa fattiga inte når upp till 
census) så förekommer på andra sidan deremot, att Utsk[ottet) i samma hänseende berövat 
den stön-ejordägaren oändligt mycket mera ... ".99 

Uttalandet är av värde eftersom det röjer uppfattningen om att makten istället skulle läg
gas mellan två ultimata nivåer, vilket alltså i det här fallet pekade just mot denna "dugliga" 
medelklass som på detta sätt förnekade en förlegad samhällsstruktur till fö1mån för indivi
dens inre kvalifikationer. Samtidigt fanns hos medelklassens företrädare en uppfattning om 
att makten även under en "allmän" rösträtt skulle komma att tillfalla de dugliga, mest lämp
liga i samhället. Petre menade å sin sida att folket i gemen inte var beredda på att försöka 
utöka sin makt, utan att de i stort sett var nöjda med att lämna över dessa befogenheter till de 
som kunde anses besitta nödvändiga kvalifikationer för ett representationsuppdrag: 

"[folket är} mer, än någonting annat, övertygat om behovet för Svenska Representationen, att uti 
sig ega en kärna av kunnige, upplysta och välsignade medborgare."100 

Detta uttalande sammanfattar alltså väl de krav som förespråkare för medelklassen ställde på 
de som skulle ingå i landets representation. Samtidigt anser jag att detta, om än indirekt, 
måste ses som en ren beskrivning av hur medelklassen identifierade sig själva. 

En annan aspekt på detta är också hur man ansträngde sig för att berömma de likasinna
de i de olika ständerna för att bära på just dessa egenskaper. Exempelvis kom från borgar
ståndet påståenden som att det i adel- och prästeståndet fanns flera frisinnade riksdagsmän 
med "utmärkta egenskaper, hög bildning och fosterländsk nit". 101 I prästeståndet berömdes 
samtidigt en adelsman för att ha funnit det orimliga i ståndsrepresentationen.1 02Detta är av 
intresse då det är tecken på en förskjutning i lojalite ten gentemot de egna ständema; detta 
för att istället framhäva en ny vidare gemenskap. I denna lyftes alltså en ny typ av lojalitet 
fram, nämligen medelklassens framhävande av en inre duglighet, vilket alltså överordnades 
ståndsintresset. Detta torde alltså ha bidragit till att stärka medelklassens tro på sin egen 
mission och öka upps lutningen kring en gemensam identitet. 

98 Bd 1840/4J:V s 176 

99 Ad 1840/41: XV s 88 

100 Bg 1840/41: IV s 885 

101 Bg1 840/41: IV s 885 

102 Pr 1840/41 : IX s 90 
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Slutligen skall jag beröra en tredje fokuseringspunkt som jag anser var central för dessa 
medelklassens företrädare, nämli gen synen på sin egen roll för bejakandet av nationens väl. 

Nationens väl 
Med detta ovanstående begrepp åsyftar jag ännu en av dessa beståndsdelar som tillsammans 
byggde upp samhällsgruppens identitet, nämligen uppfattningen att medelklassen var en 
nödvändighet för samhället och nationen i stort. Därmed fanns en övertygelse om att det 
man stred för låg i nationens intresse och att förändringarna var av tiden krävd. Med ett så
dant till synes ädelt syfte var det också en självklarhet för medelklassen att inte låta sig sty
ras av andra lojaliteter än det som riket krävde. För denna samhällsgrupp var det inte i de 
egna intressenas namn som en förändring påkallades. Utan det ansågs vara nationen som 
sådan som krävde förändringar angående representationens sätt att fungera. Nya tider ansågs 
kräva en smidigare ordning, vilken snabbt kunde komma till de nödvändiga beslut som 
krävdes . Anckarsvärds ord får exemplifiera: 

"[Det är inte] intressen, icke yrken. icke personlig vinning, som utgör föremålet för beslut, utan 
fäderneslandets behov av en representation , som kan uppfylla dess krav, och som kan på kortare tid, 
med mindre besvär och större grundlighet, uppfylla sina ål igganden. än nuvar[ande] 

representationssätt kan motsvara sin bestämmelse".' 03 

Det handlade alltså om att ställa sig över lojaliteten gentemot de egna ständema och istället 
ställa sig bakom en politik som kunde vara till gagn för folket i stort, och inte bara bevaka 
hävdvunna maktinstanser, utan också vara beredd att bryta sig ur det gamla för att bereda 
plats för denna nya samhällsordning. 

I detta låg också att medelklassen identifierade sig med den mångfald som fanns i sam
hället. Ståndssamhället utmärktes av att varje medborgare hade sin alldeles speciella funk
tion i samhället och att denna funktion ofta underordnades en given organisationsform 
(skrån, riksdagsständer osv.). Medelklassens förespråkare ansåg däremot att "allsidigheten 
måste sökas" i ett samhälle. Även om en viss verksamhet på ytan kunde te sig likattad an
sågs det hela tiden vara fråga om unika företeelser som inte skulle föras samman till ona
turliga enheter. Exempel på detta var en företagare som drev sin verksamhet i stor skala, och 
en som satt på sin "kammare". Även om dessa tillverkade samma vara ansågs de inte vara 
samma sorts närings idkare .104 

Sålunda hade medelklassens förespråkare den uppfattningen att det organisat ionstänkan
de som så starkt bestämde tankemönstret i ett ståndssamhälle inte var vidare applicerbart på 
de samhällsförändringar som stod för dörren, och inte minst då förändringarna på det eko
nomiska området. Det ansågs nämligen vara medelklassens uppgift att befria ekonomin ur 
det tvång som ståndssamhället ansågs resultera i. För Petre i borgarståndet var det exempel
vis bristen på en ökad näringsfrihet som var en väsentlig bov i dramat. En sådan brist på ett 
dynamiskt tänkande föll det således på medelklassen att bekämpa. För som samme talare 
uttryckte det "ståndsfördelningen är den sannskyldige orsaken till landets vanmakt ", och 

I OJ Ad 1840/41: XV s 90 

104 Ad 1840/41: XV s 86 
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under rådande system saknade landet "allt annat framåtskridande, än det, som är en naturlig 
följd av händelsernas tvång".105 

Underförstått föll det således på medelklassens lott att föra landet ut ur denna vanmakt. 
Dänned torde man kunna säga att medelkl assrepresentanten såg sig själv som en slags na
tionell missionär, satt att genom en upplysningsmission skapa ät landet och dess folk ett 
samhällss tyre som genom större flexibilitet kunde leda landet mot en mer gynnsam utveck
ling. Resultatet av detta skulle, enligt det här synsättet, således bli ett högre välstånd och ett 
lyckligare fo lk. 

Men medelklassen såg inte bara en befrielse nödvändig på det ekonomiska området. Här 
skymtar också fram en bild av en medelklass som vill e framställa sig själva som varande 
betydande reformatorer även på det sociala området. Detta blir tydligt när man studerar de
ras syn på den stora a llmän heten och inte minst den samhällsgntpp som kunde sägas utgöra 
den mindre bemedlade. Medelklassens motståndare på den konservativa sidan förespråkade 
en patria rkalisk lösning på problemet med de svagare samhällsgruppcma.1 06 Denna lösning 
förkastade medelklassen som såg tiden mogen att utöka de medborgerliga rättigheterna för 
dessa grupper. Detta skulle ske genom att det inte blev e tt för stort glapp mellan de lägre 
samhäll sklasserna och de styrande på riksdagen. En medborgare som sj älv på något sätt bi
drog till samhällets gemensamma, exempelvis genom skattebetalande, hade också rätt att få 
komma närmare makten. Det ansågs fel att någon enba11 skulle ha skyldigheter, utan att 
samtidigt häva ökade rättigheter. 

"[Man måste inse] a tt de bättre lottade icke borde, ifråga om rättigheten, allt för långt avlägs 
nas från mängden. Ej blott tvång, utan endast ädlare motiver förmå höja menniskan ur elän det. 

Grunden till a ll upplysning är den kunskapen , att all rätt är, till sin natur, ömsesidig".107 

Petres ord är viktiga då de röjer en strävan att framställa medelklassen som ett värn för de 
undertryckta och fattiga. Därmed kan en parallell göras mellan medelklassens identitet vid 
den här tiden, och den arbetarrörelse som senare skulle komma att hävda den svages rätt i 
samhälle t. Även ordvalet i medelklassens propaganda var starkt i samband med talet om 
ökad social rättvisa. Exempelvis talades om att de obesuttna utsattes för en "verklig miss
handling" av det rådande systemet, och ju starkare band som knöts mellan grupperna desto 
större skulle "mänsklighetens seger" också bli .108 

Medelklassen identifierade sig således med både de ekonomiskt starka- och de svagare 
grupperingarna i samhället. På så sätt åstadko m man här en slags dubbelverkan; där man 
utifrån ett och samma syfte, nämligen bekämpande! av ståndssystemet, kunde söka stöd av 
både hög och låg samhällsmedlem. Medelklassen identifierade sig sålunda med kampen för 
att sätta det allmänna i fokus, och att detta skulle ske j ust på bekostnad av ståndstänkandet. 
Ödmann sammanfattade väl denna identifikation när han vid ett t illfälle hävdade att 

105 Bg 1840/41: IV s 884, 883 

I06 S1affan l3eng1sson Präscescå11dec och represe11cauo11sfrågw1 1840141 (Opublicerad rrebctygsuppsats Linköpings 
universiiet 1997), Se t.ex. det konservativa prästerskapets syn på den svage individen > 24-28. 
107 Bg 1840/41: IV s 886, se även 13d 1840/41: Vill s 178 
108Bg 1840/41:1Vs887 
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ståndsintresset bara var satt att "avse det enskilda framför det allmänna" nationella intres
set. I 09 

* * * 
Sålunda kan man säga att medelklassen identifierade sig som den nya tidens män av en när
mast revolutionär anda som var satta att förändra ett föråldrat samhälle, vilket redan ansågs 
vara mer eller mindre passe. Genom en till synes gemensam kamp, som sträckte sig över de 
traditionella ståndsgränsema. enades medelklassförespråkare från de fyra ständerna kring 
vissa grundläggande ideer. 

Ett viktigt moment i denna idevärld var att de genom brukandet av olika kulturella foku
seringspunkter alltmer identifi erade s ig som en homogen grupp. Mycket handlade det alltså 
om att genom olika ställningstaganden avgränsa sig från andra makt- och klassgrupperingar 
i samhället. Ett sätt att göra detta var att beskriva de politiska motståndarna på den högre 
nivån som styrda av amoral, egoism och hängivna ett etikettsvidrigt beteende. Genom detta 
grepp framstod i samma andetag medelklassen som en given och naturlig motpol. Mot den 
tvivelaktiga samhällsgruppen tecknades därför medelklassens betoning på de inre kvali fika
tionerna, där förmögenhet och bildning sågs som ett tecken på den nödvändiga personliga 
dugligheten, vilket alltså framstod som en avgörande egenskap för de som skulle utöva in
flytande över statens styrelse. 

Samtidigt med detta lyftes bilden fram av en medelklass, som i motsatts till motståndarnas 
egenintresse satte nationens allmänna förkovran i högsäte, och som därigenom sade sig stri
da för å ena sidan framgångsrika näringsidkare och å andra sidan de förtryckta samhälls
medborgama. Men i detta låg också avgränsningen mot de lägre klasserna som man avskilj
de sig från på basis av deras otillräckliga inre egenskaper med påföljande brist på mätbar 
duglighet. Därigenom uppnådde medelklassen konststycket att avgränsa sig från både det 
högre som det lägre samhällsskiktet, vilket samtidigt skapade medelklassens alldeles unika 
identitet. 

Avslutning 
Syftet med den här uppsatsen var dels att undersöka hur forskn ingen kring I 800-talets repre
sentations fråga har gestaltat sig de senaste hundra åren. Dels bar uppsatsen på en ambition 
att resonera kring en ny möjlig forskningsansats i ämnet. 

Undersökningen har visat på att statsvetarna och histor ikerna ti llsammans väl har täckt in 
de rent politiska aspekterna kring representationsfrågans historia. De teoretiska resonemang
en vad gäller den konstitutionel la och den ideologiska problematiseringen har blivit föremål 
för en omfattande forskningsansats . Tidigare har jag också konstaterat att det övervägande 
är statsvetarna som riktat in sig på det statsrättsliga förhållandet vad gäller kampen mellan 
de båda statsmakterna, medan historikerna till största delen har intresserat sig för resone
mangen kring valrätt och dylika. 

Det har också konstaterats att de studier som hittills genomförts ti ll övervägande del kan 
hänföras till den politiska händelsehistorien. De ansatser som gjorts i andra riktningar har 
varit begränsade och relativt intetsägande. Inte minst gäller detta de försök som gjorts angå
ende en mer socialhistorisk vinkling, och som visat sig vara svåra att genomföra bland annat 

I 09 Pr 1840/41: IX s 99. Bd 1840/4 1: V III s 177 
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på grnnd av det begränsade källmaterialet. Därför torde en renodlad underifrån studie vara 
komplicerad att genomföra, vilket även i fortsättningen pekar mot ett ovanperspektiv med 
basen lagd på en mer elitistisk nivå. 

Möjligen skulle en modell kunna utarbetas där man genom att studera reaktionen hos de 
styrande i större utsträckning skulle kunna utläsa de lägre samhällsklassernas ställningsta
gande. En sådan studie skulle dock fortfarande utgå från eliten. 

Detta faktum att en studie även i fortsättningen främst måste komma att utgå från de övre 
skikten anser jag dock inte vara likvärdi gt med att forskningen kring representationsfrågan 
har nått sin slutstation. Istället ville jag här plädera för ett annat angreppssätt, nämligen ge
nomförandet av en kulturanalys. Denna skulle fortfarande utgå från den politiska arenan. 
Skillnaden skulle dock komma att ligga i detta att koncentrationen förskjuts från de teoretis
ka detaljresonemangen kri ng o li ka representationsförslag och deras utveckling i utskott och 
ständer. lstället skulle man med en sådan ansats i förs ta hand följa den mer sociala sidan av 
debatten. I detta ligger en strävan efter en djupare förståelse för de föreställningsvärldar som 
de olika gruppt:ringarna bl:lr på, och som aktörerna utgick ifrån när de lade fram sina hand
lingsrekommendationer i frågan . Därmed torde det vara möjligt att uppnå mer av ett växel
spcl mellan den politiska händelsehistori en och de inre föreställn ingsvärldama, vilket torde 
medföra nya möjligheter för forskningen. 

I min högst begränsade exemplifiering av hur detta skulle kunna fungera valde jag att 
utgå från den reformvänliga medelklassen under mitten av 1800-talet. l e tt vidare projekt 
skulle man kunna följa hela processen i representationsfrågan, från 1809 till 1866, och stu
dera hur de nya föreställningsvärldarna eller identiteterna växer fram och på olika sätt bryts 
mot rådande, dominerande tankeriktningar. Intressant skulle då vara att undersöka hur de 
nya identiteterna som uppstod hela tiden blev alltmer skarpa och utmanande. 

Angreppssättet erbjuder en mängd olika variationer och möjligheter. Men en fördel gen
temot tidigare forskning skulle kunna vara detta att man inte behöver vara så styrd till ett 
visst riksdagsstånd, utan att det är möjligt att i större utsträckning fånga upp den gemenskap 
som fanns där. Med detta menar jag att man, som i föregående pilotstudie, koncentrerar sig 
på en minsta gemensam nämnare i de fyra ständerna; detta för att finna gemensamma identi
teter som sträckte sig över ståndsgränsem a, och där skapade en unik koncensus. Därmed 
riskerar man inte att försumma vissa grnpperingar samtidigt som man skulle öka bredden i 
studien. På samma sätt skulle modellen kunna vara behjälplig vad gäller exempelvis forsk
ningen kring ett framväxande partiväsende under ståndstiden. 

Ytterligare fördelar torde framstå vid frågan om representativ iteten i en kulturanalys. Ut
går man från en ku lturanalys med basen i representationsdebatten ökar möj ligheten att med 
relativ väl täckning fastslå den föreställ ningsvärld som i stort sett hela den politiskt verk
samma medelklassen identifierade sig med vid en viss tidpunkt. Givetvis inkluderar detta att 
man liksom tidigare också använder sig av källmaterial såsom brev, dagböcker och tid
ningsmaterial för a tt komplettera debatten i ri ksdagen. Dessutom ligger fördelen, som 
nämnts, just i detta att en kul turanalys torde underlätta genomförandet av en studie över tid. 
Det vill säga ansatsen underlättar en komparation mellan olika tider då den inte i lika stor 
utsträckning som exempelvis händelsehi storien är styrd av ett detaljresonemang kring ett 
möjligt agerande uti från e tt visst förslag. 
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De utländska ideströmningarnas påverkan i den politiska debc.Lten är väl dokumenterad 
genom den tidigare forskningen. En mängd studier har intresserat sig för hur tänkare som 
Montesquieu eller Mill påverkade den politiska debatten och hur sådana radikala ideer sedan 
importerades till Sverige. Poängen med den nya ansatsen skulle däremot vara att man genom 
nya perspektiv rekonstruerar ständemas olika syn på sin egen samhällsroll , sitt existensbe
rättigande och korporationens funktion i den tid den verkade. 

Eftersom ideberoendet sedan tidigare är kartlagt av den redovisade forskningen skulle 
kulturanalysen kunna vara det analysinstrument som öppnar för nya infa llsvinklar. Ansatsen 
torde erbjuda en något vidare möjlighet att förskjuta perspektiven bort från de utländska, 
färdigställda ideema - och hur dessa bara mer eller mindre anammades i en ny miljö - till 
en studie som i större utsträckning lyfter fram inhemska faktorer med sina ständiga sociala 
rörelser, och hur dessa sedan kom att påverka representationsfrågans utveckling. Vad inne
bar det exempelvis för de olika föreställningsvärldarna, eller ständemas självbilder när en 
sådan sak som industrialismen vann mer och mer mark på bekostnad av en tidigare i huvud
sak fysiokratisk samhällsordning? 

Med kulturanalysen blir det således viktigare att följa en framträdande persons eller en 
grupps världsbild och studera hur denna förändrades i takt med att de sociala och ekonomis
ka samhällsstrukturerna i landet transformerades. På det sättet skulle ändå den egna sociala 
situationen bli det primära och inte det utländska ideberoendet, vi lket skulle kunna förnya 
forskni ngen. Som en följd av exempelvis ekonomiska förändringar torde de olika riksdags
ständema efter hand ha tvingats att förändra sina identiteter, vilket kanske förde med sig att 
även synen på andra grupper i samhället kom att förändras. Den nya ansatsen skulle därmed 
bli ett hjälpmedel att nyansera exempelvis de ideologiska eller partitaktiska turerna i repre
sentationsfrågan, och ge förnyade kunskaper om drivkrafterna i den historiska utvecklingen. 

Dä1med torde man kunna sluta sig till påståendet att en kulturanalys kan användas som 
ett givande komplement till de tidigare ansatserna. Med hjälp av kulturanalysen ökas för
ståelsen, och modellen hjälper till att svara på frågan inte bara vad en aktör rekommendera
de, utan också vmfor en individ eller en viss samhällsgrupp handlade i enlighet med ett visst 
mönster. Samtidigt som kampen mellan olika möjliga tankeriktningar ännu tydligare lyfts 
fram. Kort sagt innebär kulturanalysen i det här fallet att man i debatten kring representa
tionsfrågan erhåller ett analytiskt instrument, vi lket ökar möjligheten att öppna dörrar som 
hittill s varit mer eller mindre stängda inom den svenska representationsforskningen. 
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Frln kvinnohistoria till genushistoria? 
En undersökning av begrepp och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs 
från 1985- I 995 

Av Cecilia Asberg 

Those who would codify the meanmgs of words fight a tosing battle. for words, like the 
ideas and things they are meant to signify, ha ve a history. 

Joan W. Scott. 

Att arbeta med kön som en central variabel i historisk forskning är knappast längre något 
nytt. Just inom ämnet historia har genusperspektivet kommit att etableras och få en nästan 
omistlig plats i den historiska analysen.110 Fler och fler studenter och forskare ifrågasätter 
det som kan verka så självklart - det som konstituerar kön eller genus. Det svårasteen veten
skapare kan ge sig på, men ändå kanske det viktigaste, är att ifrågasätta det som vi ofta 
(miss-)tar för självklart både i tanken och vardagens praxis. Det är så ganska naturl igt efter 
de tjugo år som det tagit att etablera kön och genus inom historieämnet att forskare som 
arbetar med detta problemområde har börjat att ri kta frågorna in mot s itt eget centrum, mot 
kunskapsteorin. Att diskutera begreppen man använder är väsentligt för vidareutvecklingen 
av; dels en mer separat och autonom feministisk vetenskapsteori, dels en i historieämnet 
integrerad genushistoria.111 

De vetenskapsteoretiska problemen rörande till exempel förhållandet mellan teori och 
empiri, den vetenskapliga argumentationen, metod och vetenskapens sociala funktion har 
fått en förnyad aktualitet, dels inom akademien i stort inför femin ismens kritik, dels inom de 
egna genusteoretiska leden.11 2 Utan att dra alltför danvinistiska växlar på mitt ordval, sku lle 
man kanske kunna beskriva "utvecklingen", e ller kanske snarare "processen", inom den i 
historieämnet integrerade genushistorien, som förhåll andevis dramatisk. Inte minst under de 
tio år som jag studerat. Flera olika skolbildningar har uppstått. Under 1970-talet uppmärk
sammades, kan man säga, den manl iga bias historieämnet led av och därmed sökte man 
komplettera ("his-sto1y") med en "her-story ", Så, inspirerad av historiematerialismen, med 
avstamp i socialhistoria, uppstod försök att, inte bara tillägga kvinnorna, utan även försöka 
problematisera och teoretisera de könsmässiga regelbundenheter som kunde iakttas. Större 
teoribyggen växte fram, såsom patriarkatsteorier och småningom även andra systemteorier. 
Det var här, under 1980-talet, som ämnet verkligen fick en skjuts framåt. 113 

1984 introducerade Yvonne Hirdman och Anita Dahlberg något nytt på en doktorandkurs 
i Stockholm, nämligen - genusbegreppet i en ny betydelse. Te1men hade tidigare före
kommit inom discipliner som antropologi, filosofi och språkvetenskap. Genusbegreppet 

11° Christina Florin "Genusperspektiv på his toria", I: Genmperspekm· 1 fo rsk11i11ge11, Os 1996:26, s. 59ff. Stockholm. 
111 I not 12 redogör för hur jag använder begrepp som fe minis tisk vetenskapstcori, kvinnohistoria, genushistoria och 
genusperspektiv. 

112 Jag är medveten om an jag själv skriver i en poststrukn1ralistiskt inspirerad genusteoreti sk diskurs, vilket till exem
pel innebär e tt s ton intresse för språkbruk och begreppsa nvändning. 
113 Om den genushistoriska utvecklingen, om "Genusperspektiv på historia", har Christina Florin skrivit i : Ge1wspers
pek1iv i forskn i11ge11, Ds 1996:26, Stockholm, s. 59-72. 
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kom, i och med Hirdmans lansering, att brukas på ett nytt, tvärvetenskapligt och okonven
tionellt sätt. En ny diskurs I 14 såg dagens ljus inom svensk kvinnovetenskap. Man skulle 
kunna säga att begreppet kom att skaka om den feministiska teoridebatten i Sverige. Debat
ten om begreppen tvingade fram teoretiska ställningstaganden och positioncringar. 

Framförallt uppgörelser med äldre och nyare skolbildningar skapade spänning och ny 
mark bröts. I hi storiska avhandlingar så väl som i tidskrifter som Kvinnovetenskaplig tid
skrift och Häften för kritiska studier I 1 s, deklarerades de teoretiska pos itionerna och debatten 
kom att fördjupas. Makt, maktfördelning och relationen mellan könen blev väsentligt. Men 
bland alla de strukturer som styr människors liv, var hamnar individernas eget agerande? 
Systemkaraktären, som de stora teorierna om kön och genus fick, problematiserades. De 
processer som formade kön och genus fokuserades. Från mitten av 1980-talet till mitten av 
1990-talet diskuterades grundbegrepp, skolbilclningar och teoretiska positioner. Skulle det 
heta socialt kön, genus, bara kön eller kanske engelskans gender? Hur förhåller sig i så fall 
genus till kön? Vilka begrepp täckte de nya teoretiska behoven bäst? 

Hur gick undersökningen till? 
Jag vi ll med denna uppsats I 16 undersöka begreppen kring kön som historisk-analytisk kate
gori . Det handlar inte så mycket om att fastställa begreppens lexikala innebörder, (-för då 
utkämpar man ju ett på förhand förlorat slag, då begreppen är föränderliga, som Joan Scott 
uttryckte i första citatet.) Denna uppsats behandlar mer begreppens meningsinnehåll och 
inbördes relation, istället för deras exakta betydelse. Ämnets centrala grundbegrepp såsom 
"socialt kön", "kön" och "genus" kommer att fokuseras i undersökningen. Jämte dessa även 
teoreti ska begrepp som beskriver regelbundenheter el ler de teoreti ska ansatserna i förhållan
det mellan makt och kön, under- och överordning ( till exempel sett ur aktörs- system-, 
struktur- eller processperspektiv såsom "patriarkat" och "genussystem"), samt bipolära be
grepp som till exempel "femininitet" och "maskulinitet" kommer att innefattas i analy
sen.111 

t 14Diskurs beskr iver Liibckes Filosofilexiko11 som en regelstyrd praxis som frambringar ked3or av utsagor och därmed 
former av kunskap. Diskurs är numera e tt välanvänt begrepp. Det förekorrune r inom flera discipliner och används på 
olika sätt. !3jörn Horgby har beskrivit begreppet som varken entydigt eller väldefinierat. För Jiirgen Habennas är dis
kurs en särskild konununikationsform, medan mer strukturalistiskt påverkade forskare använder det för att beskriva en 
underliggande struktur eller ett grundtema i en text. Inom historieforskningen är kanske ändå Michel Foucaults förslag 
det mest använda. För Foucault är diskurs ell praktiserat språk. eller disciplinerande framställningsordning. Björn 
Horgby har utvecklat Foucaults d iskursbegrepp till ett "tids- , rums- och socialt bundet sätt att tänka och att i språklig 
kommunikation tyda, tolka och förstå mening; som en grarrunatik som reglerar både form och innehåll." Jag använder 
diskursbegreppet som en reglerad samtalsordning som frambringar vissa forme r av kunskap. 

I t5 Kvinnovetenskaplig tidskrift förkortas härmed K VT. 

I I<> Denna artikel är en förkortad version av en D-uppsats med samma nanm. 

117De tre undersökningsgrupperna som jag delat in de begrepp som jag tittat på i, (grundbegrcpp, könsmaktsbegrepp 
och de bipolära begreppen) ska ses som teoretiska konstruktioner enbart i syfte all underlätta begreppsundersökningen. 
Till exempel är det utifrån många genushistorikers uppfattning mycket problematiskt att överhuvudtaget göra en be
stämd och ahistorisk uppdelning och definition av begrepp såsom kvinnligt-manligt, feminint-maskulint, då dessa 
kategoriseringar är historiskt föränderliga. Denna uppfattning delar även jag. Det som är extra spännande är gräns
dragningarna. när diskussionens vågor går höga vad gäller 11är och hur dessa begrepp ska användas, vilket ni snart 
korruner att märka. Som genushistoriker är man idag tvungen att ta ställning till vilka begrepp som ska användas på en 
empirisk nivå och vilka som ska användas på en mer abstrakt och teoretisk nivå. 
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Min avsikt är att ge en bild av begreppsanvändningen och hur den har förändrats från 
mitten av 1980-talet till mitten på 1990-talet. Jämte dessa jämförelser avhandlingarna emel
lan, vill jag också dra paralleller med debatten som fördes om begrepp och teori i tidskrifter 
som Kvin11ovete11skaplig tidskrift och Häften far kritiska studier under samma tidsperiod. 
Denna period karaktäriseras, inom framförallt den svenska kvinnovetenskapliga debatten, av 
inre begreppsanvändnings-diskussion. Bland annat möttes fransk, amerikansk och nordisk 
feministisk teoridebatt i en dialog kring de nya problemen som hade postmoderna förteck
en 11 s. De avhandlingar som jag valt behandlar alla på något centralt sätt kön och/eller genus 
sam t behandlar perioder runt sekelskiftet 1900. De fyra avhandlingarna är: Christina Carls
sons "Kvinnosyn och kvinnopolitik" ( 1986), "Kampen om katedern" ( 1987) av Christina 
Florin, "Från mejerska till mejerist" ( 1992) av Lena Sommestad samt "Män i mörker" ( 1995) 
av Eva Blomberg. 

De problem- och frågeställningar som jag arbetat med lyder enligt följande; 
1) Vilka begrepp använder sig författarn a av och hur motiverar de sig? 
2) Vilket bör det kvinno- eller genushistoriska proj ektet vara, enligt författarna? Vil ka pro

blem, perspektiv och variabler anser de vara viktiga och på vi lken abstraktionsnivå passar 
kön och/eller genus som kategori? 
3) Hur förhåller sin författarna till varandra vad det gäller begreppsanvändningen? Var posi
tionerar de sig i den fem inistiska och genushistoriska diskursen? 

Min metod är genomgående komparativ och textanalytisk. Avgränsningar i mitt arbete, 
såsom valet av artiklar och betoningen på teoriavsnitten i avhandlingarna, är ett medvetet 
sätt att fokusera kring de o li ka teoretiska problemställningarna och därmed begrepps
användningarna. Att förfa ttarna till avhandlingarna och artiklarna inte använder sig av sam
ma begrepp, eller utgår från samma skolbildningar, är en grundförutsättning i mitt arbete. 
Jag är intresserad av, framförallt, relationen begreppen emellan. Jag vi ll visa att den femi
nistiska begreppsanvändningen befinner sig i en intensiv utvecklingsprocess. 

Uppsatsen är historiografisk och av (meta-)teoretisk karaktär. Jag har koncentrerat mig på 
begrepps- och teorianvändning i fyra avhandlingar.119 Anledningen ti Il att jag koncentrerat 
mig på avhandlingar är att i en avhandling förväntas författaren vara noga med en klar och 
tydlig teoretisk varudeklaration. I och med sin avhandling lägger en författare fram sina teo
retiska ståndpunkter för en större akademiska församling. Därmed inte sagt att dessa inte 
sedan kan ändras över tid. 

Urvalet, av avhandl ingar som skulle undersökas begreppsmässigt, skedde med tanke på 
flera faktorer. Jag är naturligtvis först och främst intresserad av avhandlingar som uttryckli
gen anlagt någon form av köns- eller genusperspektiv. Dessutom hade jag som kriterium att 
avhandlingarna skulle behandla material från någonstans i perioden 1850-1950 och så nära 
sekelskiftet 1900 som möjligt. Under 1980-talet utkom ett relativt litet antal historiska av
handlingar med ett anlagt köns- eller genusperspektiv, så de som finns har alla väckt viss 
uppmärksamhet. Mitt urval ska inte ses som ett val av "de absolut bästa", utan mer som ett 
representativt urval. 

Det vanligaste är att jag funn it mitt teoretiska och begreppsliga undersökningsmaterial 
framförallt i avhandlingarnas inledande och avslutande teoriavsnitt. Avhandlingarna spän-

118 Postrnodernism diskuteras i nor 22. 

I l9 De fyra avhandlingarna är; Carlsson 1986, Florin 1987, Sommestad 1992 och Blomberg 1995. 
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ner över en dynamisk tid då kvinno- och genushistoria kom att etableras och utvecklas som 
subdicsiplin ti ll historieämnet. Bland annat så kom Yvonne Hirdman att utforma sin genus
systemteorjl 20 som kom att bli en milstolpe i den svenska kvinno- och genushistoriska de
batten. Avhandlingarna ligger i tiden på så sätt a tt två, Carlssons och Florins, utkommit före, 
och två, Sommestads och Blombergs, efter Hirdmans omdebatterade begrepps- och system
lansering. På så sätt hamnar avhandlingarna på var sin sida av en konstruerad skiljelinje. 
Denna skiljelinje består av Yvonne Hirdmans offentliga lansering av genusbegreppet och 
genussystemteorin från sista delen av 1980-talet. Det har dock hänt mycket efter Hirdmans 
genussystemlansering. 

T idskrifterna bidrar med a11iklar som är tänkta a tt ge mer komprimerande och laddat ma
terial till min studie av begreppsdebatten. Dessa återfinns i uppsatsens teoretiska kapitel 
samt även i den senare diskussionen. Där avhandlingarna utgör noga uttänkta teoretiska 
stäl lningstaganden som författarna vill ska "hålla" länge, är artikelmaterialet tänkt att försto
ra upp bilden av debattens många fluktuationer. 

Studien är av kvalitativ, historiografi sk och komparativ karaktär. Den har som mål en his
toriogra fisk begreppsundersökning kring kön som analytisk kategori gjord på det teoretiska 
materiale t utvunnet ur fyra avhandlingar inom ämnet historia samt den aktuella diskussionen 
kring teori och begrepp i debattforum som Kvi1111ovete11skaplig tidskrift och Häften for kri
tiska studier. Begreppsanvändningen blir på så sätt verktyget med vilket jag närmar mig den 
teoretiska diskussion som förts inom den kvinnohistoriska subdisciplinen under 1980- och 
1990- talen.121 

(Social)konstruktiv ism 122 och essentialism 123 är två begrepp som har stor betydelse för den 
femi nistiska debatten inom humaniora. Inom feministisk teoribildning får ofta en social-

l20 Hirdman, Yvonne. "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning" I: Kvi1111ovete11skaplig tid
skrift 1988:3 s. 50ff. 

121 Något som kräver sin förklaring är hur jag använder begrepp som kvinnohistoria, kvinnovetenskap, feminism, ge
nusteori, genusperspektiv och genusvetenskap. Prefixet kvinno-, so1r. i kvinnohistoria eller kvinnovetenskap, antyder 
att det främsta objektet för undersökning är kvinnor, (i stort sett 0111 och for kvinnor). Så var ju också fallet med den 
för;ta kvinnohistorian eller kvinnovetenskapen. man ville, lite tillspetsat, uppmärksamma den andra halvan av mänsk
ligheten. Detta är förstås fortfarande ett viktigt mål, men utöver har r.ian även börjat uppmärksamma orsakerna till att 
manligt och kvinnligt värderas olika. Maktaspekten och den inbördes relationen mellan kön fokuseras, samtidigt som 
kategoriseringar som just " manligt" och "kvinnligt" ifrågasälls och problematiseras. Då anser jag att prefixet genus
bättre uttrycker vilket projektet är. Suffix som -teori utesluter, får man väl säga a priori, empiri. medan -vetenskap (och 
-kunskap) anger att det handlar om både teori och empiri samt en specifik social kunskapsverksamhet. "Feminism" 
eller "feministisk .. implicerar här att det handlar om forsknmg - med mer eller mindre tydliga politiska implikationer. 
Feminism använder jag alltså som ett vitt paraplybegrepp, vilket egentligen, speciellt i sådan här sammanhang, bör 
prec iseras såsom med till exempel genusteori etc. Om man är ute efter att nanmge genuskunskap som ett tvärveten
skapligt synsätt föreslås begreppet genusperspekti v. Jag använder själv begreppet genus för att signifiera det symbiotis
ka fö rhållandet mellan biologiskt kön och socialt kön; en symbios som är så pass djupgående an det inte går att skilja 
dem åt, varför jag också lämnar distinktionen därhän. Dessutom vill jag lämna rum för en potentiell överskridning av 
genus som enbart binärt uppfattat som manligt kön/manlighet/maskulinitet och kvinnligt kön/kvinnlighet/femininitet. 
Där de tre olika snedstrecken skulle kunna sägas utgöra tre olika, men förbundna, nivåer varpå genus kan uppfattas. 
Terminologi och begrepp har diskuterats enligt ovan av bl a Maud Eduards E11 allvarsam lek med ord l: Viljan a tt veta 
och viljan att förstå. SOlJ 1995: 110, C hrist ina Florin Ge11wpenpek11v på historia I: Genusperspektiv i fo rskningen, 
Utbildningsdep Ds 1996:26, Judith Butler S11b1·ersim kroppsakrer I: Feminismer. Lund 1996, s. 147-176. 

l22 Socialkonstruktivism, eller konstruktivism. innebär här an olika företeelser är påverkade av samhälleliga förhållan
den, till exempel föreställningar om ,-ad som är rationellt, regler i organisationer och vetenskaplig kunskap, ses av so
cial konstruktivister som produkter av mänsklig verksamhet och inte ''naturliga", eller oberoende av deltaga
ren/observatören. Se Göran Wallens Vetenskapsreori ocl1forsk11i11gs111etodik. Lund 1996. s. 15 och 49ff. 
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konstiuktiv istisk syn stå i motsatsförhållande ti ll essentialism eller särartstänkande som det 
även kallas. 

Historiografisk översikt 
Inget av de problemområden som jag tänkte ta upp här är passerade eller avklarade.124 Fe
ministisk teorib ildning, som jag här vä ljer att kalla det tvärvetenskapliga teoribygget, inne
håller bitar från många discipliner och akadem iska falanger. Dock med det gemensamma 
och övergripande syftet att förklara, analysera, jämföra och på något sätt undersöka kön 
eller genus som en mycket viktig aspekt. 

Christina Ericsson talar i in ledningen til l den bok från 1993 som hon redigerat, Genus i 
historisk forskni11g, om fyra teoretiska problem vilka man som "historiker som sysslar med 
genusanalys (måste] förhålla sig till". De fyra problemen är l) Kvinnohistoriens plats i his
torieämnet 2) Periodiseringen 3) Patriarkatsdebatten och 4) Genussystemtcorin. Ericsson har 
förstås rätt i detta, men jag har ändå tänkt lägga upp denna min teoribakgrund lite annorlun
da så att den passar denna uppsats behov bättre. De flesta historiker är positivt inställda til l 
kvinnohistoria som subdiscdipl in till historia, (även om det t ill viss del har beskrivits som en 
"oinformerad likgiltighet eller tom hyll ningsretorik").125 

Förhoppningsvis kan uppsatser som den här bidra till att andra srudenter får upp ögonen 
för de många spännande intellektuella utmaningar man möter i kontakten med den feminis
tiska teoridebatten. Denna historiografiska orientering eller "mapping" i teoretiska posistio
neringar och skolor inom den feministiska teoribildningen, framförallt då den kvinno- eller 
genushistoriska, gör inte anspråk på att vara full ständig. Jag ska försöka återge några av de 
mest debatterade och spännande problemområdena som uppstått inom och runt om kvinno-

I 23 Esscntialism definieras traditionellt (aristotelisk tradition) som tron på en sann essens - det som är mest irreducibelt, 
oföränderligt och därför konstitutivt för en given person eller ett givet ting. Inom feminisllsk teoribildning definieras 
essent1alism på li te olika sätt , men framförallt handlar det här om tron på en ursprunglig, ren och mjuk kvinnlighet, en 
kvinnlig essens, bortom all social påverkan. Essentialisten hävdar att de t kvinnliga eller den kvinnliga essensen, är 
underkuvad i det mansdominerade samhället och att ett rättvist och jämställt samhälle endast kan uppnås om den 
kvinnliga essensen får konuna till tals. Konstruktivismen. som artikuleras i motsättning till essentialismen, söker visa 
att själva "det essentiella " är en konsn·uktion. På sätt och vis upplräder essentialismen som starkast inom de egna fe
minis tiska leden, då till exempel man av jämställdhetspoli tika skäl enträget vädjat om utrymme för kvinnor på essentia
listiska grunder. Den feministiska traditionen inom humaniora domineras ändå idag starkt av socialkonstruktivistiskt 
tänkande. Särartstänkande är ert annat nanm på essent1alism, vilken har företrädare i stora 111ternationella moderna fe
ministiska pionjärer som bland annat Ellen Key och Simone de Beauvoir. 

I 2~ Som exempel på ett teoretiskt perspektiv som fortfarande i högsta grad är aktivt, kan nämnas patriarkatsdebatten. 
Forskare som Anna G. J<inasd<ittir och Sylvia \Valby diskuterar nya definitioner av begreppet patriarkat 1994 i 'Teorier 
om patriarkatet - be1ydelser, begränsningar och ucvecklingslinjer". Här diskuterar de åven Heidi Hartmanns defini1ion 
från 198 1. Walby kritiserar 1-lartmann, då Hartmanns patriarkatsdefinition innefattar ett självalstrande element, vilket 
Walby anser, bara skapar förv irring. Walbys defini tion av patriarkatet lyder enligt föl1ande; "ett system av sociala 
strukturer och praktiker där män dominerar, förtrycker och exploaterar kvinnor. " Sylvia Walby "Patriarkatet som sys
tem och olika strukturer'" 1: Teorier om patriarkatet -betydelser, begränsningar och utvecklingslinjer " Anna G. J<inas
d<ittir och Gunnela Björk (red.) Högskolan i Örebro, Kl'i111101•ete11skaplig1 fornms skriftserie nr 2, Örebro, 1994 s. 7-53. 

l25 U lla \Vikander har bl a sknv1t 1 en anikel om kvinnovetenskaphg vilja till disciplinär integration och tvång till sepa
ration i K VT 1989:3-4. s .42f. Hon refererar här till en vetenskaplig utvärdering av ämnet historia som gjorts i vilken 
kvinnohistoria rankats högt. Men hon diskuterar även andra aspekter av och attityder till kvinnohistoriens plats i histo
nen. Avslutningsvis skn ver hon om den känning av medvind för kvinno- och genusvetenskapen som gått genom de 
akademiska instin1tionerna. 
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och genushistorien och som sedan spridit sig in i andra discipliner som ringar på vattnet. Jag 
vågar nämligen påstå att historieämnet ligger långt fram när det gälle r dessa frågor. 

1960 - och framåt. Konsensus, konflikt eller process? 
På ett grovt sätt skulle man inom feministisk teori (akademisk feminism framförallt inom 
humaniora) kunna urskilja tre olika betoningar, eller diskurser om man så vi ll, som ungefär 
motsvarar tre decennier. Under 1960-tale t dominerade ett komplementärt tänkande med 
konsensus och harmoni som utgångspunkter och detta parades med rollteori. An ita Görans
son skriver om hur könsrollsbcgreppet kom att lanseras under 1960-talet. 126 Under 1970-
talet, i historiematerialistisk anda, kom istället mer av konflikt och konkurrens att fokuse ras 
i den feministiska diskursen. Nu bö1jade även utvecklandet av patriarkatsteorier och diskus
sioner kring betoningen av analytiska kategorier som kön och klass. Orsakerna till könsolik
heten sökte man antingen i arbetsdelningen eller i sexualiteten. Under l 980-talet kom en 
förskjutning åt mer konstruktivistiskt och poststrukturalistiskt håll. Kön kom att beskrivas 
som en social konstruktion. Språket, bland annat metaforerna och begreppen kom att t illmä
tas en stor betydelse. 

Patriarkatsdebatten och tvåsystemsteori 
1981 kom en antologi som väckt debatt internationellt, och även i Sverige blev boken upp
märksammad. Women and Revolution: A Discussion of the Unhappy M arriage of 
Marxism and Feminism, hette antologin som väckte uppmärksamhet och som medverkade 
till att den begreppsliga debatten i tidskrifter som Kvinnovetenskaplig tidskrift och Häften 
for kritiska studier sattes igång. Utgångspunkten i boken var en a1t ikel av Heidi Hartmann, 
som även publicerades i KVT samma år (1981) under namnet "Kapitalismen, patriarkatet 
och könssegregationen i arbetet". I denna artikel försöker Hartrnann att teoretiskt bestämma 
patriarkatsbegreppet.127 

På 1970-talet gick mycket av feministernas energi åt till att övertyga omvärlden om att det 
överhuvudtaget existerade e tt kvinnoförtryck. Det gällde att legitimera ämnet. Marxismen 
ansågs ha försummat könsaspekten såväl teoretiskt som politiskt. Begreppet patriarkat kom 
till som ett deskriptivt begrepp för att visa på att det existerade ett system av manl ig domi
nans och kvinnlig underordning. Christina Carlsson, Joke Esseveld, Sara Goodman och Ka
rin Widerberg har i en artikel i KVT 1983 d iskuterat kring detta "olyckliga äktenskap" och 
beskriver patriarkatsbegreppets utveckling från mer deskri ptivt till analytiskt. Kate Millet 
namnges av artikelförfattarna som en av de första att använda begreppet patriarkat definierat 
som "the rule ofmen-· 128 

Det är ungefär i detta skede som "Women and Revolution" kommer in i d iskussionen, 
skriver artikelförfattarna. Heidi Hartmann definierar patriarkat som "en uppsättning sociala 

116 Begreppel könsro ll lever ju förvisso kvar i stora delar av den offcn1liga samhällsdebatten. 

117 Heidi Hartmann, "Kapitalismen, patriarkatet och det könsdelade arbetet". I: KVT 1981: 1-2, s. 7-30. Eller se samma 
artikel i Ge1111s i lrfa1oriskforsk11i11g, (red. Chris1ina Ericsson) Lund 1993, s. 96-130. 

128 Christina Carlsson. Joke Esseveld. Sara Goodman och Karin Widerberg, "Om patriarkat: en kritisk granskning ". I: 
KVT 1983: I, s. 55-69. Eller se samma artikel i Genus i historisk forskning, (red. Christina Ericsson) Lund I 993, s. 131-
145. Jag tycker att artikelförfanarna Carlsson, Esseveld. Goodman och Widerberg, har fångat kritiken av parriarkatsbe
greppet ganska väl dära,· det stora bruket av deras artikel. 
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relationer, som har materiell bas och i vilken det finns hi erarkiska re lationer mellan männen 
och en solidaritet bland dem, som gör att de kan kontrollera kvinnorna. Patriarkatet är alltså 
det manliga förtryckssystemet gentemot kvinnorna."129 Carlsson och de andra anser att de 
flesta författarna, inklusive Hanmann, ger patriarkatet en alltför abst rakt innebörd. Detta 
leder till a tt begreppet får begränsade historiska och konkreta implikationer. Kritiken från 
artikelförfatta rna går även ut på att patriarkatsbegreppet i denna vida mening inte förklarar 
varken förändring eller variationer i systemet, än mindre ges där en ti llräcklig grundläggan
de orsaksförklaring. Marxistiska feminister som Heidi Ha11mann utgår från en tväsystems
teori (marxism plus fem inism). Det har, bland annat anikelförfa ttarna, riktats viss kri tik mot 
dessa tvåsystemsteorier, då utgångspunkten o fta b li r en samling marxistiska grundbegrepp 
som så kompletteras med ett feministi skt; - patriarkatet. Anikelförfattama önskar att se den 
marxistiska delen av tvåsystemsteorin mer ifrågasatt och inte lämnad oberörd som hos 
Hartmann.130 

Strukturer , system, processer och diskurser 
Historikern Joan Wallach Scott har betytt mycket för skandinaviska kvinnohistoriker under 
det senaste decenniet. I Gender and the Politics of History, en essäsamling från 1988, ger 
Scott prov på sin poststrukturalistiska ansats. (Joan Scott är ett bra exempel den föränd
ringsprocess som många kvinnliga och manliga forskare inom kvinno- och genushistoria 
genomgått under åren, då de ofta mer eller mindre övergivit en tydlig marxistisk orientering 
till fördel för andra teoretiska, mer postmoderna 131. utgångspunkter.) Hennes undersök
ningsobjekt är texten och begreppen och hon visar hur begreppen fom1ar samhälleliga rela
tioner. Hennes analysredskap är genderbegreppet, vilket Scott defini erar som det grundläg
gande elementet i a lla sociala relationer. Hon beskriver, i Foucaults anda, genderbegreppet 
som kunskap om könsskillnader, där kunskap är ett sätt att ordna världen, en form av social 
organ isering.1 32 

Scotts genderbegrepp är uppdelat i två huvudlydelser och flera underlydelser. De två hu
vudlydelserna är att "gender" är en process som konstituerar sociala re lationer, vilka baseras 
på tillägnade skillnader mellan könen och att "gender" är ett primärt sätt att konceptualisera 
maktrelationer. Dessutom finns "gender" på flera ol ika nivåer, såsom på en mer symbolisk 
nivå, som i vår förståelse av bibelns Eva och Maria som symboler för kvinnor inom den 
västerländska traditionen. Genderbegreppet finns även på institutions- och organisationsnivå 
samt formar både kollektiva och individuella identiteter, enligt Scott.133 

Den mer strukturell t inriktade kvinnohistorikern Yvonne Hirdman skulle kunna beskrivas 
som en svensk anhängare t ill några av Scotts ideer, till exempel; "gender" som en fristående 

129 Heidi Hartmann, "Kapitalismen, patriarkatet och det könsdelade arbetet ". I: KVT 1981 : 1-2, s. 7-30. 

130 Carlsson m fl . 198 1. 

I 31 Postmodernism är ett omdiskuterat begrepp. Jag \'ä lJer här att se postmodernism som ett bestämt förhållningssätt rill 
och en kritik av det moderna. av modernism - inte som en egen idehistorisk era utan snarare som en anti-moderism som 
lever på modernismens dilemma. Detta synsätt anammar j ag efte r den norska historikern G ro Hagernann. NalTUl som 
Jacques Derrida, Julia Kris teva, Helen Cixous, Luce ingary, Jacques Lacan, Roland Banhes och inte minsr Michel 
Foucault är förknippade med postmoderna. eller snarare postsrrukruralistiska strömningar som dväljs på den europeiska 
kontinenten. 

132 Joan Wallach Scott. Ge11der and 1/ie Po/itics of Hisro1y , New York, 1988 

133 Scott 1988, s . 42ff. 
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analytisk kategori , fokuseringen på maktrelationer och däimed politisk historia. Liksom det 
engelska genderbegreppet utvunnits ur sin mer ursprung liga grammatiska kontext, utvann 
H irdman genusbegreppet ur (bland annat) grammatiken. Redan 1984 lanserade hon genus
systembegreppet på en doktorandkurs i Stockholm . Genussystemteorin kom så att utvecklas 
i takt med Yvonne Hirdmans arbete med den första svenska maktutredningen. I ett tema
nummer av KVT 1988:3 "Kvinnor och TY", å terfinner man, lite oväntat, en av 1980-talets 
kanske mest uppmärksammade och omdebatterade texter - åtminstone vad gäller kvinnove
tenskap i Skandinavien. 

Till att börja med anser Hirdman att orsakerna till kvinnoförtrycket inte är nåbara. Ound
vikligen återkommer man till den gamla frågan om hönan och ägget. Hirdman hävdar att 
med sin genussystemteori, kan diskussionen komma bort ifrån dessa omöjliga frågor och 
fokusera på det väsentli ga; den generella kvinnliga socia la underordni ngen. Hirdman har 
skapat e tt system och en förklaringsmodell som vilar på två huvudfundament: dikoto-

min 134, ett isärhållandets tabu, dvs att manligt och kvinnligt inte får blandas och hierarkin, 
manligt är normalt och allmängi ltigt medan kvinnligt är "annorlunda". Det Hirdman kallar 
genussystemet är alltså en o rdningsstmktur av kön som är gmndläggande för andra sociala, 
ekonomiska och politiska ordningar. 135 

Yvonne Hirdman anser att genus är ett användba11 begrepp som fyller det tomrum över
sättningen av gender till svenska givit. Begreppet socialt kön, tycker Hirdman är för klum
pigt. Dessutom anser hon att vetenskapliga vinster kan göras då Hirdman hävdar att begrep
pet "socialt" bliv it alldeles för utnött. (Kanske främst på engelska där "social" betyder både 
social och samhällelig.) Hirdman skriver att hon i så fall skulle föredra "kuturellt", som i 
"kulturellt kön". Hirdman kritiserar "socialt kön" för a tt ge samma negativa konnotationer 
som begreppet "könsroll". Som detta vore något som man i princip borde kunna göra sig fri 
ifrån. Hirdman föreslår så istället användningen av genusbegreppet för att beteckna "den 
a lltmer komplicerade kunskap v i har om ' manligt' och 'kvinnligt' , vår a llt stön-e förståelse 
av hur manligt och kvinnligt 'görs' ."136 

Debatten om kön och genus. System, struktur, aktör och identitet. 
Yvonne Hirdmans artikel väckte en våg av reaktioner och motreaktioner. Maud Landby 
Eduards och Ulla Manns tackar Hirdman för att hon överfört genderbegreppet till genus på 
svenska och uppfört resonemanget på en systemnivå. Men de vill ändå efterlysa en tyd ligare 
definition av dels genussytembeg reppet som de anser inte står för mycket mer än det gamla 
patriarkatsbegreppet, dels genusbegreppet som de hävdar ligger i farozonen för en be
greppsglidning .137 

Andra, som Ann-Cathrine Åquist, hävdade att utvecklingen av en patriarkatsteori inte fick 
avstanna på grnnd av "en postmodernistiskt inspirerad syn på genus". Åquist anser att ur
sprungsbegreppet gender är mer användbart än den svenska översättningen till genus, därför 

134 En dikotomi är en rudelning, förklarar Fi/osofilexiko11. En uppdehung av en enhet i två mot varandra ställda delar. 

Det är en de lning av en klass i två delar så att varje element tillhör någon del och inget bäggc.134 

I 3S Yvonne Hirdman "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning" l : KVT 1988:3. s . 49-63. 

IJ6 lbid. 

137 Maud Landby Eduards och Ulla Manns "Debatt - Om genus och genussystem" I: KVT 1987:4, s. 61-64. 
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att genderbegreppet till skillnad från genusbegreppet lä tt kan sättas i processform, som ex
empel genderisering. Hon protesterar mot att försöken till en helhetsteori som inbegriper 
orsaksfrågan skulle avstanna då kvinnohistoriker, som Hirdman får vi anta, råkat in på 
"postmodernistiska villospår". 138 

Christina Carlsson Wetterberg, (vars avhandling från 1986 vi kommer att möta senare i 
undersök.ningskapitlet), ställde upp sitt handlingsinriktade aktörsperspektiv som motpol till 
den hirdmanska genussystemteorin. Carlsson Wetterbergs mycket omfattande kritik gick ut 
på att genussystemteorin, en ligt henne, hade ad hoc-karaktär, var ahistorisk, okänslig för 
historisk förändring, men framförallt inte lämnade något handlingsutrymme för de enskilda 
individerna/ aktörerna. Med andra ord, Carlsson ger genussystemsteorin ungefär samma kri
tik som (den hartmannska) patriarkatsteorin. Genussystemteorin var, menade hon, inte 
tillämpbar på empiriskt material. Carlsson Wetterberg tar avstamp i heterogeniteten i kate
gorin "kvinnor", att kvinnors olikartade villkor ger upphov till olika strategier och hon ifrå
gasätter i artikeln det entydiga begreppet kvinna. Poststrukturalistiska in-riktningar med 
språket som ett studieobjekt, som Joan Scotts, håller hon ändå i från sig som alltför relativi
serande l39 

Hittills har vi sett bitar av den spännande process som kvinno- och genushistoria genom
går. Förenklat kan man beskriva utvecklingen som från tvåsystemsteorier och patriarkatsbe
grepp, till (Hirdmans) teo rier om ett styrande system , genussystemet eller andra mer empi
riskt förankrade aktörsperspektiv. Vi har sett några tankeväckande ytterligheter i strukturs
eller aktörsdebatten. Vad hände under den senare delen av 1980-tale t och under 1990-talet? 
Hur väl står sig Hirdmans genussystem? 

Vidgade vyer? Om postmodern teori och kritik 
Karin Widerberg har hävdat att "Vi behöver en d iskussion om könsbegreppet" i KVT 
1992:4. Widerberg är kritisk till en oproblematiserad sex/gender användning. Det vill säga 
att man använder sig av uppdelningen i ett socialt och ett biologiskt kön på ett oproblemati
serat sätt. Hon pekar på faran i att in föra nya dikotoma och dualistiska begrepp som 
sexlgender, eller som det blir på svenska, kön/genus. Hon föreslår några vägar runt denna 
problematik. Dels ber hon oss beakta de kontinentala (post-) feministernas användning av 
begreppet sexual difference, dels föreslår hon nya metoder. Dessa nya metoder kan beskri
vas som "genderfootnoting", att hela tiden definiera fort löpande vad man avser med begrepp 
som gender/genus och sex/kön eller att omdefin iera gender/genusbegreppet så att det inklu
derar de förs tåelser av kön som ligger i (engelska) begreppet sex eller biologiskt kön (denna 
metod används av Joan Scott, Teresa de Laurentis och Judith Butler) eller vice versa d v s 
att omdefiniera sex/kön så att det inkluderar förståelsen av gender/genus (denna metod före
språkar Widerberg själv). 

Gro Hagemann misstror i sin artikel i KVT 1994:3 postmodernismen som teoretisk 
bundsförvant, men anser ändå att den i en moderat form kan till föra kvinnohistorien något. 
Den främsta kritiken består i att Hagemann hävdar att postmodernismen representerar en 
kunskapsteoretisk konkurs som undergräver alla möjligheter till norn1ati v kritik. Hagemann 
beskriver hur poststrukn1ralistiska teorier framförallt via Joan Scott nått de Skandinaviska 

138 Ann-Cathrine Åquist Debatr- ' 'Vart tog patriarkatsteorin \•ägen?" l: KVT 1990:1. s 53-57. 

139 Christina Carlsson Wettcrberg "Från patriarkat till genussystem - och vad kommer sedan?" I: KVT 1992:3, s. 34-47. 
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länderna och hur Scotts teorier innebar ett sta1tskott för omformuleringar av gamla teoretis
ka positioneringar.140 

Hagemann beskriver de två starkaste traditionerna inom hi storieämnet i Norden, dels 
empirisk aktörsinriktad tradition, dels strukturalistisk och mer teoreti serande tradition, i den 
kvinno- och genushistoriska debatten representerade av Christina Carlsson Wetterberg och 
Yvonne Hirdman. Hon beskriver hur bägge traditionerna fått problem. Mer empiriskt för
ankrad socialhistoria fick svårt att bibehålla könsbegreppets självständiga analytiska kraft i 
studiet av de sociala och ekonomiska förändringsprocesser. Det motsatta problemet förelåg 
hos teoretiskt förankrade strukturalistisk kvinnohisto1·ia som byggde på patriarkatsmodeller, 
systemteorier osv som tenderade att överskugga komplexiteten i den histori ska verkligheten 
och göra förenklade tolkningar. 141 

Hagemann gör en mycket adekvat beskrivning av debattläget inom den skandinaviska 
kvinnohistorien. Det handlar om kön som antingen system eller identitet. Yvonne Hird
mans systemteori, anser Hagemann, har poänger som det att Hirdman avvisar en generell 
förklaring till kvinnors sociala underordning. Hagemann skriver att ett generellt mönster ett 
generellt fömyck, inte måste ha en generell förklaring. Om man läser Hirdmans genusbe
grepp som en tankefigur och ser de två principerna, den dikotoma och den hierarkiska, som 
mönsterstrukturer, så, anser Hagemann att teorin är mycket tilltalande. Men, skriver Hage
mann, det är inte uppenbart att Hirdman ska läsas så här. Genussystemteorin uppvisar svå
righeter som att den kan uppfattas som totaliserande och determinerande, vilket gör den svår 
att använda analytiskt i historiska studier. Hon håller med andra ord med om en del av 
Carlsson Wetterbergs kritik 142 

Carlsson Wetterberg å andra sidan, anser Hagemann, skjuter lite över målet när hon förbi
ser det sökande draget hos Hirdman och skapar en större åtskillnad än som verkligen före
ligger. Hagemann hyser stor sympati, hävdar hon, för Carlsson Wetterbergs stora respekt för 
historieforskningen och de historiska aktörerna. Dock använder sig Hagemann av Carlsson 
Wetterbergs främsta inspiratör, filosofen Linda Alcoff, när Hagemann menar att Carlsson 
Wetterberg missat Alcoffs främsta poäng i och med begreppen identitet och positionalitet. 
Positionalitet innebär att individen i viss utsträckning är fri att tolka sina erfarenheter samt 
att rekonstruera sin egen historia. Hagemann anser att Carlsson Wetterberg förbisett Alcoffs 
ideer om posi tionalitet, vilket kan leda till en övervärdering av det individuella handlingsut
rymmet. Med andra ord varken Hirdman eller Carlsson Wetterberg lyckas riktigt med sina 
goda uppsåt i Hagemanns ögon. 143 

Vad föreslår då Gro Hagemann själv? Jo, hon föreslår att kön konceptualiseras, inte som 
systern eller identitet som hos Hirdman och Carlsson Wetterberg, utan som - diskurs. Hage
rnann pekar på Joan Wallach Scotts poststrukturalistiska ansats och hävdar att dennes teori 
faktiskt innebär, (i motsats till vad Carlsson Wetterberg tycker), ett reellt försök till en teori 
som behandlar kön som både kontinuitet och förändring, öde och strategi. Hagemann sk.river 
att Scotts diskursbegrepp, på samma sätt som Alcoffs identitetsbegrepp, inkluderar samspe-

l.10 Gro Hagemann "Postmodemismen en användbar men opålitlig bundsförvant" I: KVT 1994:3, s. 19-34. 

I.Il Hagemann 1994. 

142 Hagemann 1994. 

l.13 Hagemann 1994. 
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Jet mellan det determinerande och det överskridande. Hagemann anser att vi som historiska 
personer tänker och hand lar inom en social kon text och att Scotts teo1iansats kan ge insikter 
som kan bilda grunden för en historisk kul turteori . 1 4~ 

Det är en i högsta grad levande teoridebatt som vi i några stycken sett utspela sig. Men på 
vilka teoretiska utgångspunkter bygger våra avhandli ngsförfattare l45 sina respektive reso
nemang? För att spetsa till det, vil ka teoriansatser har vun nit framgång? Vilka könsteoretis
ka grundbegrepp använder sig avhandlingsförfattarna av? Vad "avslöjar" begreppsanvänd
ningen fö r oss'l Hur har de positionerat sig i den kvinno- och genushistori ska debatten om 
aktörer, identi teter, strukturer, system, p rocesser och diskurser? Vad ger jämförelser av
handlingarna emellan" 

Kvinnosyn och kvinnopoli tik 
Christina Carlssons avhandling från 1986 behandlar diskrepansen mellan praktiserad politik 
och långsiktiga ideologiska mål vad det gällde synen på kvinnor, arbete och mödraskap i 
den po litiska, främst su<.:ialdemukratiska, debatten från 1880 till 19 10. Den socialistiska vi
sionen med män och kvinnor arbetandes sida vid sida som jämlikar, fick i p raktiken stå till 
baka för utvecklingen mot man liga fam iljeförsö1jarlöner och ett hemmafrusystem . Den så 
kall ade "kvinnofrågan" underställdes i de fl esta fall klassfrågan. Carlsson visar även på de 
kvinnliga debattörernas egna formulerande av alternativa handlingsstrategier. 

Christina Carlsson tog i sitt avhandlingsarbete avstamp i marxismen, men d iskuterar hur 
hon efterhand, li ksom många andra kvinnoforskare, blivit medveten om teorins brister "när 
de t gäller att besvara frågor rörande kvinnors särställning i samhället."146 Carlsson beskriver 
hur bon v ill förena ett historiemateria listiskt och e tt feministiskt perspektiv, kombinera klass 
och kön. Carlsson ger oss si tt förhållningssätt: "Det finns i dagens kvinnoforskning många 
intressanta tankar och teoriansatser, men knappas t några mer utvecklade försök till övergri
pande teoribil dning. Utgångspunkten måste därför fortsatt i stor utsträckning vara den kritis
ka där målsättningen begränsas till att punktvis skapa nya perspektiv."147 Hon efterlyser allt
så inte här något nytt stort teoribygge, åtminstone inte när det gäller "bara" kön. Carlsson 
väljer istället att i sin avhandling arbeta kring vissa begrepp såsom "kvinnoperspektiv" eller 
"reproduktion". Carlsson är framföra llt anhängare av två-systems-teori, det v ill säga att 
kombinera d imensionerna kön och klass. Vi ska strax få se hur hon kombinerar 
dem. 

Reproduktion, kön och klass 
Carlsson beskriver några av de centrala dragen i den feministiska kritiken av marxismen, -
v ilka även gäller andra e tablerade teoribildningar. Framförallt kritiseras osynliggörandet av 
förhållanden som rör familj och reproduktion.1 48 Carlsson diskuterar vad som läggs in i be-

JJJ Gro 1-lagemann "Postmodern ismen en användbar med opålitlig bundsförvant'" I : KVT 1994:3, s. 19-34. 

JJS Det gällde Christina Carlssons avhandling Kvi11110:..rn och hi1111opolitik från Lund 1986, Christina Florins Kampen 
0111 katedern från Umeå 1987, Lena Sommestads Frå11111e1er;ka 11/l 111ejerist från Uppsala 1992 och Eva Blombergs 
Mii11 i mörker från Stockholm 1995. 

146 Carlsson 1986, s. I 0. 

147 Carlsson 1986. s. 14. 
IJ 8 Användningen av begreppet reproduktion återknyter till Friedrich Engels påstående att historien styrs av såväl pro-
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greppet reproduktion och anser att förenklat så kan man säga att produktionsbegreppet tar 
kategorin arbete som utgångspunkt, medan reproduktionsbegreppet utgår ifrån sexualitet och 
fortplantning. Carlsson pekar på den ämnesövergripande ambi tionen som finns bland repro
duktionsbegreppets anhängare och ger oss som exempel, den numera klassiska texten, The 
Traffic in Wo111e11 - Notes 011 tlie 'Political Economy · oj Sex av antropologen Gay le Rubin 
från 1975. 

Utgångspunkten i detta reproduktionsbegrepp med fokus på sexualitet och fortplan tning, 
ligger i den biologiska o likheten könen emellan. "Det är dock inte frågan om någon statisk 
biologism utan om ett erkännande av att kvinnorna besitter en resurs - förmågan att föda 
barn - som såväl den enskilde mannen som "samhä llet" har ett intresse av att få tillgång 
till/kontroll över. "1~9 

Aktör eller struktur, kon llikt eller konsensus 
Christina Carlsson utvecklar vi lken betydelse ett könsystem och det specifi kt kvinnliga får 
för synen på kvinnors medvetande och agerande, "vilket ä r av speciell relevans för denna 
studie där huvudobjektet är ideologier och praktisk politik".150 Carlsson visar hur ett strikt 
användande av ett marxist isk perspekti v där arbete och ägande är avgörande ibland tenderar 
att dölja maktaspekten. "Förtrycksaspekten är central och normen , om än outtalad, är att 
kvinnan skall bli en man."15 1 Mot detta ställer Carlsson sin utgångspunkt i det hon kallar det 
kvinnliga livssammanhanget. [ och med denna utgångspunkt hoppas Carlsson att kvinnors 
familjeanknytning inte förb li r oförklarlig utan istället kan tolkas i termer av val och protest. 
Carlsson pekar på den relativ isering av begrepp som kvinnoförtryck och kvinnofrigörelse 
som detta synsätt medför. " Kvinnofrigörelsen blir här något nytt, systemöverskridande, som 
tar sin utgångspunkt i kvinnors specifika liv och erfarenheter." Ambitionen att synliggöra 
kvinnors speciella livsvillkor är ett sätt a tt undvika att, som så lätt sker i studiet av kvinnor 
och underordnade grupper över huvudtaget, enbart fokusera på förtrycket och dess uttrycks
former. Carlsson inflikar att detta synsätt (att synl iggöra de specifika kvinnliga livssamman
hangen) inte heller bör leda till ett alltför okritiskt uppvärderande av kvinnors liv och med
vetande, så att förtrycksaspekten helt kommer bort. 

Avhandlingsförfattaren anser a tt man på ett generellt plan kan diskutera om ett manligt 
dominerat könssystem eller patriarkat, men att denna kvinnornas underordning även förut
sätter ett visst mått av konsensus. Problematiken kring kvinnors livsvillkor bör, enligt Carls
son, bollas m ellan termer som förtryck - styrka, anpa5sning - protest. Men huvudpoängerna i 
Carlssons, ibland svårtydda, argumentation blir att uppbyggnaden av varj e samhälle och so
c ialt könssystem bygger på organiseringen av släktets reproduktion. 

Christina Carlsson vil l i sin avhandling illustrera verklig heten, som den tedde sig för un
dersökningens aktörer inom arbetarrörelsen decennierna runt sekelskiftet 1900. Detta gör 
hon med hj älp av begrepp som kön och klass, produktion och reproduktion, konsensus och 
konflikt , aktörer och strukturer. Hos Carlsson, möter vi även upp fattningen om bristen på en 

d11k1io11 (av ting) som reprod11k1io11 (av människor). 

I J9 Carlsson 1986, s. 15 

150 Carlsson 1986. s. 17. 

15" Carlsson 1986. s. 17f. 
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utarbetat begreppsapparat inom den del av kvinnohistorien som anammat en två-systems 
teori. Carlsson vill försöka råda bot på denna brist. Men lyckas hon? 

Kampen om katedern 
Christina Florin skrev sin avhandling, Kampen om katedern. Feminiserings- och professio
naliseringsprocessen i110111 den svenska folksko/ans lärarkår 1860-1906, på Umeå universi
tet 1987. Florins avhandling mötte mycket intresse och beröm när den kom och får sägas ha 
klarat tidens tand mycket väl. Florin tar upp de processer i skolväsendet som tog sin början i 
den senare delen av 1800-talet. Läraryrket öppnades då för kvinnor v ilket försvagade den 
tidigare mansdominansen inom kåren. Först och främst var det kvinnor ur medelklassen som 
attraherades då det var både ett respekterat och för medelklasskvinnor, socialt accepterat 
yrkesområde. 

Efter lagstiftning om nya skolförordningar på 1850-talet kom två nya yrkesvägar att öpp
nas för dessa kvinnor, dels småskolelärarinneyrket, dels folkskolelärarinneyrket. Kvinnor ur 
medelklassen som av olika skäl inte ingick äktenskap, (till exempel på grund av kvinnoöver
skottet vid seklets slut) , kunde söka sin näring inom det stora, för dem accepterade, området 
av "socialt arbete". Att undervisa folkets barn hörde till detta breda verksamhetsområde, 
liksom olika vårdande och filantropi ska verksamheter. Saken var den att läraryrket var, en
ligt "gängse könskulturella normer"152, passande för både män (främst av de socialt sett läg
re klasserna) och kvinnor. Ett mer eller mindre öppet könspolitiskt spel tog sin början. Florin 
beskriver; "Kampen 0111 katedern var inte bara en könskonflikt. Den hade också klassdi
mensioner och den var i hög grad beroende av vad som utspelade sig utanför skolinstitutio
nens väggar."153 

Florin tar sin utgångspunkt i de strukturomvandlingar som inträffade i Sverige under 
1800-talet. Det var med industrikapitalismens genombrott som den svenska folkskolan blev 
en v iktig institution för social och ideologisk kontroll av de lägre samhällsklassernas barn, 
skriver Florin. Men, Florin pekar samtidigt på hur lärarna och lärarinnorna själva skapade 
sig ideologier och strategier i den strnkturella kontexten. Framförallt debatterades könskam
pen om katedern internt inom lärarkåren. 

Florin har uttytt tre processer inom lärarkåren, dels feminiseringsprocessen, dels profes
sionaliseringsprocessen och dels första tli gandet och byråkratiseringsprocessen. Hon har an
vänt s ig av debatterna om lärarutbildningsfrågan och om lärarlönediskussionen för att ex
emplifiera hur sammanväxta de tre förändringsprocesserna inom läraryrket var. Florin vill 
med sin avhandling vara ett komplement till bilden av den ihärdige manlige folkskoleläraren 
med uppgiften att b ilda svenska folket. Bredvid honom vill hon sätta både småskolelärarin
nan och folkskolelärarinnan, deras li vsvärld inom läraryrket. Hon visar också på det para
doxala i att samtidigt som p rincipen om kvinnornas medborgerliga rättigheter växte i styrka, 
så ökade behovet av att betona skillnaderna mel lan könen och att skapa hierarki mellan kö
nen.154 

152 Christina Florin, Kampen 0111 karedem . Fe111inisen11gs· och professionaliseringsprocessen 1110111 den sl'f!11skafolksko
la11s lärarkår 1860- .1906. Umeå, 1987. s. 24. 

153 Florin 1987, s. 24. 

15~ Florin 1987, s. 191. 
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Systemvärld och livsväi-ld 
I sitt syfte förklarar Florin att hon är intresserad av "de spänningar som kan tänkas uppstå 
mellan män och kvinnor i folkskolans tjänst,/. . ./, dvs könsaspekterna på lä raryrkets profes
s ionaliseringsprocess."155 Precis som Carlsson, har Florin in ledningsvis beskrivit hur hon 
även intresserat sig för aktörernas, kvinnorna som inträdde i lärarkåren, egna initiativ. "Det 
finns många tecken som tyder på att lärarinnorna själva var med och formulerade problemen 
kring sina arbetsvillkor vid sekelskiftet." 156 För att beskriva lärarinnornas si tuation använder 
sig Florin av Jl.irgen Habermas begrepp, sys1e111värld och livsvärld. I lä ra rinnornas system
värld ingick stereotypen av "den ogifta lärarinnan som offrade kvinn lighet och sexualitet för 
sitt kall att fostra och undervisa samhällets småbarn" och att hon skulle vara den borgerliga 
moralens instiftare samtidig t som hon själv var hårt kontrollerad (av skol råd, präst, folksko
leinspektör, folkskoleläraren och lokal samhället). 157 Eller som Florin spetsar till det; lära
rinnorna hade flera herrar att tjäna. Men Florin vill framföra llt nyansera den na bild av "den 
allt uppoffrande och av systemet böjda" lärarinnan. Genom begreppet livsvärld vill Florin 
leta fram de enskilda in<livi<lerna, - påpeka att kvinnorna även måste ses som handlande 
subjekt, som aktörer. Lärarinneyrket var ju trots allt eftertraktat, respekterat och inte utan 
yrkessto lthet då ju yrket inne fattade en maktposition. Flori n hävdar att för att förs tå utform
ningen av dessa aktörers livsvärld "måste man studera ett helt samhäll e och försöka komma 
fram till vad som påverkade människorna i det."158 Därav studiens fokus på att kartlägga de 
strukturforändringar som påverkade kvinno rs liv under den andra hälften av 1800-talet till 
1900-talets inledande år. 

Feminisering och kvinnor som aktörer 
Florin har arbetat med frågor rörande de generella dragen hos ett yrke som feminiseras, de 
faktorer som gav kvinnor till träde samt hur kvinnornas livsvärld och systernvärld sedan ted
de sig. Hon talar om hur vi "omedvetet (definierar) vissa arbeten som kvinnojobb eller 
mansjobb och tille rkänner dem o lika status."159 Att de avgränsade områden som är kodade 
e ller stämplade som kvinnliga eller manliga är utsatta för förändring ser Florin som uttryck 
för komplicerade yttre orsaker. Hon fö rklarar vad hon avser med fern iniseringsprocess. 
"Den yrkessociala företeelse som innebär att många kvinnor kommer in i ett förut manligt 
yrke brukar ka llas för feminisering, "1 60 Florin bestämmer även dessa yttre orsaker till att 
vara; dels "kvinnans förhållande till reproduktionen" och framförall t "det sociala köns
systemet", vilka gör att kvinnors arbete värderas annorlunda. Florin förklarar; 
"Kapitalismen sägs ibland vara könsblind, men kapitalisterna är förvisso inte det, utan an-

155 Florin 1987. s. 25. 

156 Florin 1987. s. 11 . 

157 Florin 1987. s. 13. 

l:iX Florin 1987, s. 1-1. 

I 59 Florin 1987, s. 33. 

l60 Florin 1987. s. 33. 
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vänder sig av könsystemets värderingar." 161 Florin hävdar alltså att det "föreligger ett 
könsligt dominansförhållandc mellan män och kvinnor."162 

Florin förklarar om männens makt att utestänga kvinnor från politikens, ekonomins och de 
attraktiva yrkenas områden, men även om männens privilegier vad det gäller att skapa ideo
logier. "Den ideologi som lär kvinnor, att en könssegregerad arbetsmarknad och en köns
specifik arbetsdelning är något naturligt, något helt i överensstämmelse med tingens ord
ning, uttrycker ett könsligt relationsförhållande, där mannen är den starkare parten, ... "163 
Den florinska poängen bli r sålunda att den könskulturella traditionen bidrar till köns
strukturernas bibehållande. 

"Ett viktigt tema i kvinnoforskningen har också gällt frågor om hur det sociala könssys
temet återskapas och hur ideologier om kvinnor reproduceras."164 Så fortsätter Florin och 
berättar om den forskn ingsansats som tar hänsyn till förändring, vilken hon, med flera, efter
lyst. Hon använder begreppet socialt kö11ssyste111, vilket hon anser vara en grundläggande 
historisk kategori, lika grundläggande som klassförhållanden och andra sociala, politiska 
och ekonomiska aspekter. Florin hävdar att det är meningslöst att försöka hitta ett enhetligt 
kvinnoförtryck, då "den manliga dominansens former varierat hi storiskt sett."165 

Christina Florin ger här sin beskrivning av klass och kön aspekterna: "För att överhuvud
taget förstå dynamiken i ett socialt system måste både köns- och klassaspekterna finnas i den 
historiska analysens centrum. Samhällets uppdelning i två sociala kön måste problematise
ras, eftersom könssystemet, liksom klassystcmet är en basstruktur". 166 Christina Florin talar 
om en teoretisk allians mellan två olika maktstrukturer - kapitalismen och patriarkatet. 

Christina Florin ger sin bild av feminiseringens konsekvenser för aktörerna, småskolelära
rinnoma; "Att yrket hade övergivits av männen gjorde att det blev ännu lättare att negligera. 
Det rådande sociala könssystcmet anvisade kvinnorna en underordnad plats i samhälls- och 
yrkeshierarkiema. I alla offentliga sammanhang var det män, som fonnulerade de vi llkor 
som dessa småskolelärarinnor skulle leva undcr ... "167 Vem vann då egentligen kampen om 
katedern i folkskolan? Efter flera, allt striktare, riksdagsbeslut kom en skarp skiljelinje att gå 
kollegor emellan: Lön efter kön. Ideologin om folkskolelärarens överlägsenhet gentemot 
folkskolelärarinnans gav en ökande löneskillnad in på det nya århundradet. "Så hade ett 
självständigt kvinnoyrke sakta förvandlats ti ll och anvisats en underordnad position i jämfö
relse med männen."168 

Från mejerska till mejerist 
Även Lena Sommestad är i sin avhandling, liksom Florin, intresserad av könsarbetsdelning 
och processer inom en yrkeskår. Utgångspunkten för avhandli ngen är en långtgående pro-

l6I Florin I 987, s . 33. 

l62 Florin I 987, s . 33. 

l63 Florin 1987, s. 34. 

1<>4 Florin 1987. s. 20. 

l65 Florin 1987, s . 21. 

l66 Florin 1987, s. 21. 

1<>7 Florin 1987, s. 130. 

168 Florin 1987, s . 173 . 
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blematisering av den "naturl ighet" varmed ett yrke självklart betraktas som antingen kvinn
ligt eller man ligt. Könsarbetsdelningen, Sommestads namn på fenomenet, måste ses som en 
historisk konstruktion utformad som svar på olika könsmaktsprocesser. Men till skillnad 
från Christina Florins avhandling gäller det inte feminiseringsprocesser, utan mejeriyrkets 
maskuliniseringsprocess. 

Lena Sommestad skriver i inledningen; "Genom att analysera orsakerna till att ett tradi
tionellt kvinnoyrke, mejeriyrket, togs över av män, kommer jag att visa hur ett enskilt arbe
tes genus är intimt förknippat med såväl samhälleliga maktförhållanden som med den över
gripande ekonomiska, tekni ska, politiska och kulturella utvecklingen - i detta fall övergång
en från ett förindustriellt, agrart och ruralt präglat samhäll e ti ll ett urbaniser:it industrisam
hälle."169 Här möter vi ytterligare en arbetslivshistorisk avhandling med en genushistorisk 
prägel, dock den första i denna uppsats som använder sig av begreppet genus . 

Kön och genus; på olika nivåe r 
I avhandlingen gör Sommestad en viktig cl istinktion mellan genus och kön. Hon förklarar att 
hon använder begreppet kön som referens till 111ä11 och kvi1111or, samt begreppet genus "för 
att referera till manligt och kvinnligt som 111e11i11gsskapa11de kategorier."170 Sommestad för
klarar: "Exempel på användningen av könsbegreppet är kö11sarbetsdel11i11g och könssegrege
rad undervisning. Referensen kön ska förstås i historisk bemärkelse. Kön framträder konkret 
på olika sätt i olika samhällen och under olika historiska perioder." Sommestad hävdar att 
genus går utöver de manifestationer av kön som vi kan iaktta i form av manhga och kvinnli
ga individer. Hela tillvaron kan tolkas i genus, i motsatsparen maskulint/femi nint och man
ligt/kvinnligt och det gäller då att granska hur genusdikotomin strukturerar meningsskapan
det. 111 

Avhandlingen omfattar perioden 1850- 1950, med fokus på mellankrigstiden. Sommestad 
har belyst undersökningen om mejeriyrkets maskuliniseringsprocess med hjälp av tre teman; 
den ekonomiska och tekniska omvandlingen, den kulturella innebörden av ett yrkes genus
byte och de politiska aktörerna. Den tes som Sommestad på ett övergripande plan driver är 
att; "Arbeten blir manl iga eller kvinnliga som ett resultat av en historisk, kulture ll process; 
de kodas som manliga eller kvinnliga av de människor som - i en specifik historisk situation 
- tolkar deras innehåll." 172 Sommestad förklarar att i de fl esta livsmedelsindustrier klev 
männen in i och tog ledningen, - men ingenstans maskuliniserades ett tidigare feminint yrke 
så fullständigt som inom mejeribranschen . Detta betecknar avhandlingsförfattare n som 
unikt. 

Under de hundra år som mejeriyrket förvandlades från ett kvinnligt kompetensområde till 
ett manligt kom först de ledande positionerna som mejeriägare, företagsledare, ingenjörer 
och vetenskapsmän att besättas av män, sedan tog männen efterhand även över det praktiska 
mejeriarbetet. Detta skedde inte, som Somrnestad visar, på grund av en enskild orsaksför
klaring, utan, maskuliniseringen ska förstås som ett resu ltat av en historisk process. Ramen 

1 ~9 Lena Sommestad, Frå11111ejerska till mejerist. En studie lll ' mejen)Tkers 111askuli11iseri11g.1process. Lund, 1992. s. 13. 

170 Sommestad 1992. s. 23. 

171 Sommestad 1992. s. 23. 

112 Sommestad 1992. s. 14. 
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för processen utgörs av industri aliseringen som fick effekter på hur man kulturellt kom att 
omto lka mejeriarbete som masku lint och politiska beslut om mejeriutbildningar för män och 
kvinnor. 173 

Arbete efter kön som en historisk process 
Sommestad påpekar det intressanta i att denna maskuliniseringsprocess, till skillnad från 
feminiseringsprocesser, inte ägde någon självklar ekonomisk rationalitet. Mäns löner har 
a ll tid varit högre än kvinnors, så andra förde lar måste män ha ansetts besitta. Sommestad 
besk.river hur mäns större samhälle liga prestige och deras självklara plats i det offentliga 
ekonomiska livet gav dem fördelar. Mejerskorna hade (länge haft) den fysiska styrkan och 
yrkesmässiga kompetensen a tt klara samma maskinella arbete som de manliga kollegorna. 
Samtidigt hade mejerskekåren uttunnats ti ll anta let och med minskande status för mejerskor 
satsade företagen på de manliga framtida mejeristerna. 1930 var saken avgjord; mejeriyrket 
blev manligt. 

Könsarbetsdelningens förändringar över tid , skriver Sommestad , har studerats utifrån två 
olika förklaringsmodelle r. Dels den mer begränsade förklaringsansatsen som ser arbetsdel
ningen som ett rationellt svar på sociala och biologiska skillnader mellan män och kvinnor. 
Där förklaras arbetsgivarnas val av män med deras speciella kompetens och fysiska styrka, 
och deras val av kv innor med kvinnors lägre löner. Kvinnors val av okvalificerade, lågbetal
da arbeten förklaras med att kvinnor hellre vill vara hemma med familjen istället för att ar
beta och så vidare. Denna förklaringsmodell utgår i från att det är möjligt att klassa ett yrke 
som manligt eller kvinnligt utifrån arbetets innehåll. Fysiskt krävande arbeten blir manliga 
och okvalificerade arbeten kvinnliga. 

Den andra förklarin gsmodellen, vilken Sommestads avhandling bygger på, använder kön 
eller genus som en självständig förklari ngskatego1i. Här analyseras inte könsarbetsdelningen 
som något optimalt ekonomiskt-rationellt, utan könsarbetsdelningen är resul tatet av politiska 
och kulturella processer. Här problematiseras o likheterna mellan könen, såsom oli ka löneni
våer, fysisk styrka och kompetens utifrån dels ett konfliktperspektiv, dels ett synsätt som 
granskar de bakomliggande ideologierna. Den här förklaringsmodellen implicerar att arbeten 
könsfördelas, inte utifrån arbete ts innehåll, utan för att passa in i en större samhällelig kon
text. Sommestad beskriver hur denna förklaringsmodell vunnit mark och namnger flera ar
be tslivshistoriker såsom Gro Hagemann, U lla Wikander ( f ö Sommestads handledare) och 
Chri stina F lorin. 

"Min egen utgångspunkt är att kön/genus inte bör studeras som ett system, utan som en 
h istoriskt föränderlig och motsättningsfylld process."174 Sommestad anser att för att förstå 
be tydelsen av kön/ genus måste man studera de konkreta samhälleliga förhållandena samti
digt som man analyserar hur föreställningar av genus skapas som nom1er och symboler. Det 
handlar om dels en empi ri sk förankring parad med en undersökning om bakomliggande 
ideolog ier. Hon ansluter sig i avhandlingen till , (den hirdmanska) , iden om att genus konsti
tueras av både en könsl ig hierarki , det manligas överordning, och en ständigt återskapad di
kotomi, en uppdelning i manligt och kvinnligt. 

173 Sonunestad I 992, s. 256. 
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Män i mörker 
Eva Blomberg fokuserar på en grupp som skulle kunna beskrivas som de som "förlorade" ur 
ett mer k lassiskt historiskt perspektiv. Men "förlorare" som ändå haft en stor inverkan på 
utfonnningen av de slutliga lösningarna. Det handlar här om syndikalisterna inom den 
svenska g ruvindustrin. Eva Blombcrg vill med avhandlingen visa på de syndikalistiska 
strömningarnas uppgång och fall, (i Sverige handlade det om en mer långsamma nedgång
speriod.) Hon vill visa hur den syndikalistiska politiken ut formades i re lation till andra ar
betsmarknadspol itiska grupper, såsom arbetsgivarna och reforn1isterna.175 Eva Blomberg 
beskriver gruvindustrin s omorganisering under perioden 1910-1940. Hon beskriver gruvar
betets natur samt den maskuliniseringsprocess som nedvärderade kvi nnligt gruvarbete och 
som år 1900 fick kvinnligt gruvarbete förbjudet. Gruvarbete blev ett enkönat arbete. De 
kvinnor som arbetade ovan jord vid gruvorna var även de underordnade män. Blomberg be
skriver hur de manliga gruvarbetarna antingen organiserade sig inom syndikalist- organisa
tionen SAC eller inom reformistorganisationen Svenska Gruvindustriarbetarförbundet, eller 
Gruv'. De faktorer som avgjorde valet organisationerna emellan var civilstånd och rörlighet. 
Framförallt så var det de unga, ogifta och rö rliga arbetarna med osäkra livs- och arbetsför
hållanden, som anslöt sig till SAC, det var de som hade störst behov av snabba och drastiska 
förändringar, snarare än långa förhandlingar. 176 

Gruvföretagen skapade enkönade arbetsplatser med en fam iljepolitik som ti llrättalade 
underordnade platser för kvinnorna i gruvarbetarhemmen. Detta skedde med hjälp av bland 
annat familjeförsörjarlöner för männen. Det område som syndikalisterna kom att bitvis 
kvarhålla var det lokala gruvpoli tiken. För att bibehålla detta nischade område blev m etoden 
att strikt rikta in sig på man liga arbetares behov och intressen och på så sätt bibehålla den 
maskulina präg lingen. Gruvsyndikalisternas status var avhängig hur väl de lyckades upp
rätthålla organisationens maskulina genus i det i övrigt patriarkalt strukturerade gruvsamhäl
lena. Därför fick inga kvinnor medlemskap i organisationerna. Risken fanns att de annars 
skulle sjunka i status gentemot de fackliga organisationerna som inte heller tillät några 
kvi nnliga medlemmar. Det var en fråga om profi lering och identitet. 177 

Dessa identitetsskapande processer som Blomberg går igenom är organisationernas, arbe
tarnas och lokalsamhällenas identiteter samt den maskulina identiteten överhuvudtaget. 
Många debatter pågick inom den syndikalistiska organisationen, det gällde att skapa en kol
lektiv identitet som ändå avskärn1ade sig ifrån den reformistiska. Från bö1jan, skriver Blom
berg, innefattade den maskulina identiteten för syndikalisterna; våld, kamp och erövring av 
kvinnor. Dock skedde en g radvis förändring i denna manliga identitetsprocess, vilket blev 
speciellt tydl igt i dess förhållande ti ll kvinnor. Från att ha strävat efter respekt och erkän-

l 75 Reformister var de personer som \'ar medlenm1ar i den fackliga rörelsen, LO (Landsorganisationen), samt branschför
bunden. En syndikalist. allt enligt Blombergs definition, är då följaktligen en person organiserad som medlem i SAC 
(Sveriges Arbetares Cenrralorganisation). Det som skilde de bägge organisationerna åt idemässigt var inte s lutmålet, det 
socialistiska samhället, utan vägen dit. Refomlistema arbetade med lbgsiktigheten for ögonen; "fackligt arbete skulle 
skola och medvetandegöra arbetarna, och det väsentligaste arbetet skulle utföras i regering och riksdag, genom SAP." 
Syndikalisterna, däremot, ansåg det primära vara att föra en ekonomisk kamp emot arbetsgivarna. Det som gällde var 
klasskampen i nuet och för framtiden. Decentralisering, beskriver Dlomberg, var något av de olika syndikalistiska rörelser
n2s kännetecken, - vilket ytterligare skilde dem ifrån den alltmer cenrraliserade fackliga kampen. Blomberg 1995, s. 16 

176 Blomberg 1995, s. 428-432 . 

177 Blomberg 1995, s. 428-432. 

52 



nande via dominerande över kvinnor och våldsamma aktioner gentemot arbetsgivare och 
reformister, gick man emot en maskulinitet som istället krävde respekt för sin betoning på 
utbildning, discipli n, nykterhet, kontrollerade sexualitet och äktenskapets helgd.178 

Makt och manlighet i sa mspel 
Avhandlingen handlar, som titeln anger, om män. Detta är ju egentligen inte något speciellt 
nyskapande, - men Blomberg har på e tt helt nytt sätt problematserat kring män och manlig 
identitet. Författaren beskriver sin ambition; att använda ett fem inistiskt perspekti v på gruv
branschens till 98% manliga aktörer. Med detta avser hon att fokusera på genusrelationerna 
utifrån ett maktperspektiv. 179 

Eva Blombergs avsikt är, skriver hon, att analysera de olika sätt som genus skapar mening 
åt organisationens medlemmar, både inom och utom arbetet. Genusbegreppet använder för
fattaren på "en övergripande abstrakt nivå", medan begreppet kön används "på den mer 
konkreta nivån". 180 Blomberg inskriver sig själv i den genushistoriska tradition som lägger 
stor vikt viu hur "makl och manlighet samspelar", samt "att analysera genusstrukturer och 
dess betydelse för aktörema."181 Så kommer Blomberg in på den, för den genushistoriska 
diskursens så nödvändiga, diskussionen om Yvonne Hirdmans genussystemsteori . 

Blomberg anser att den genusformerande processen måste analyseras i sin historiska 
kontext, i samspelet mellan diskurs och social praktik. Hon menar att det är viktigt att analy
sera själva förändringen vilket gör att hon inte utgår i från genussystem teorin då (även) hon 
uppfattar systemkaraktären som alltför tvingande på den historiska verkligheten. Blomberg 
pekar på att Hirdman själv föreslår att begreppet kan användas såsom ett praktiskt samlings
begrepp för könens ordning, utan den systemtvingande karaktären. Därför använder Blom
berg, skriver hon, flera olika begrepp såsom genusprocess och genusstruktur. 182 

Blomberg använder sig framförallt av begreppen manlighet och maskulinitet. Om man
lighet skriver Blomberg att den kan "avläsas" i direkta handlingar, medan maskuliniteten är 
"en tolkning av manlighetens innebörd".183 Hon vänder sig emot bilden av maskuliniteten 
som svårfångad och anser snarare att maskuliniteten är en " ide, något som genomsyrar det 
manliga agerandet och tänkandet, den är en logik bo1iom manligheten. "184 Blomberg skriver 
att den historiska mannens agerande går att belägga empiriskt men att den maskulina logi
ken är ett hypotetiskt resonemang om manligt agerande och manlighet och vad de syftar till. 
Poängen är att analysera manlighetens innehåll , de manliga självbilderna och förebilderna, 
samt studera dem i ett hi storiskt sammanhang. 185 

178 Blomberg 1995, s. 428-432. 

179 Blomberg 1995, s. 31. 

180 Blomberg 1995, s. 32. 

181 Blomberg1995. s. 32. 

182 Blomberg 1995. s. 32. 

183 Blombcrg 1995, s. 32. 
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Maskuliniseringsprocesser 
Med maskuliniseringsprocess avser Blomberg "förändringar i genusarbetsdelningen", i det 
här fa llet hur gruvarbetaryrket b lev ensidigt manligt definierat. Avhandl ingsförfattaren be
skriver det kvinnliga gruvarbetet, både under och ovan jord, som vanl igt i Sverige, (främst 
före 1900-talet,) liksom i andra länder. Dock är det problematiskt när det gäller statistiken då 
barns och kvinnors arbete ofta klumpades ihop i de officiella registren. 186 

Eva Blomberg tar upp de maskuliniseringsprocesser som Lena Sommestad avhandlat vad 
det gäll er mejeriindustrin 1850-1950. Blomberg bifaller det sommestadska synsättet vad det 
gäller att se omvandlingen av ett yrke från kvinnligt till manligt som en historisk process 
som samspelar med andra faktorer och där den samhälleliga omvandlingen utgör ett ram
verk. Kvinnligt gruvarbete definierades som omoraliskt, men menar Blomberg det var inte 
pga omsorg om kvinnors hälsa, utan en arbetsmarknadspolitisk och konkurensbegränsande 
åtgärd. Gruvarbetet var, och är, tätt förknippat med den "manliga råstyrkan". Gruvarbetet 
var manligt och arbetarnas manliga identitet gällde det att upprätthålla både i och utanför 
arbetet. Detta ger Blomberg exempel på genom olika visor och minnesanteckningar. 187 

Blomberg beskriver hur genusarbetsdelningen mellan män och kvinnor var strikt genom
förd. 

Eva Blomberg tar som utgångspunkt i s in undersökning att facket och den socialistiska 
ideologin överhuvudtaget hade en stor betydelse för individerna. Den påverkade deras själv
känsla, värdighet och identi tet, skriver hon. Processuellt skapades en kollektiv manlig identi
tet inom gruvorganisationerna som syftade till att avgränsa emot icke-anslutna såsom kvin
nor i a llmänhet, oorganiserade män och arbetsgivare. Men framförallt ser Blomberg det in
dividuella identitetsskapandet som en viktig värdemätare i relationen till det manliga kol
lektivet. Blomberg hävdar att syndikalisternas lokala samorganisation (LS) kunde bibehålla 
sin ställning "med hjälp av de kollektiva manliga identiteterna och dessas maskulina logik". 
Det var mycket tack vare den inre manliga "hegemonin" och den kollektiva manliga identi
teten som Blomberg hävdar att syndikalistorganisationerna kunde överleva så länge i Sveri
ge.188 

Författaren separerar begreppen manlig het och maskulinitet, men talar om dem bägge 
som sociala konstruktioner och inte som egenskaper eller som biologi. Det är i första hand 
manligheten; den manliga ident iteten, som analyseras utifrån "ett historiskt perspektiv och 
sett utifrån ett maktrelati onsperspektiv" . Maskulinitet, förklarar Blomberg, ses däremot som 
en överordnad analytisk kategori; - som en logik. 189 

Blomberg poängterar både manligheten och maskulinitetens föränderliga natur, samt att 
de bägge inte alltid korresponderar. I avhandlingen talar Blomberg om en manlighetens elier 
maskulinite tens kris, som kommer till uttryck när visionen av maskuliniteten inte stämmer 
med de konkreta manliga uttrycken. Blomberg analyserar en maskulinitetens identitetska
pande process i fyra beståndsdelar, dels den organisatoriska identiteten, dels arbetaridenti te
ten , dels den lokala identite ten, dels den manliga identiteten.1 90 från en ansvarslös - en ung-

186 Blomberg 1995, s. 47. 

187 Blomberg 1995, s. 71. 

188 Blomberg 1995, s. 300ff. 

18'1 Blomberg 1995. s. 302. 

190 Blomberg beskriver den organisatoriska identiteten som olika för refom1istcr och syndikalister. Syndikalisterna 
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karlstyp - och till en äldre vuxen typ förknippad med hushållsansvar och försörjningsplik
ter.191 

Blomberg hävdar art den manliga identiteten till en början skilde sig mycket mellan re
formister och syndikalister. Den reformistiska manligheten inrymde "fredlighet, vilja, möj
lighet att säga ifrån, 'slå näven i bordet' men också pålitlighet, respektabilitet och förhand-

lingsvilja." 192 Den syndikalistiska manliga identiteten genomgick stora förändringar, skri
ver Blomberg. Från att ha innefattat våld, kamp och handling blev den mer inriktad på den 
individuella respekt som åtnjuts av en modern man, med fn.t, äktenskap, " lagom många 
barn" och familjeförsötjarlön. Blomberg visar hur denna manliga identitctsförändring spe
ciellt blir tydlig i ljuset av den förändrade kvinnosynen inom de lokala (syndikalistiska) 
samorganisationerna. "Syndikalisterna övergav kvinnoerövringen och började istället längta 
efter hus, frn och begränsad barnaskara."193 

Diskusssion och jämförelser 
Mina frågeställningar gällde vilka begrepp de använde och hur, men även vad deras be
greppsanvändning "avslöjade" om vilka variabler, perspektiv och problem de arbetade med. 
Detta skulle då kunna sägas ge oss en bild av deras position i den spännande kvinno- och 
genushistoriska tcoriutvecklingen. I tabellen nedan har jag renodlat resul taten som be
greppundersökningen gav när jag jämförde begreppsapparaterna som Carlsson, Florin, 
Sommestad och Florin använde sig av. Tanken är att ge en tydlig bild av begreppsanvänd
ningen i de fyra avhandlingarna med avseende på de tre begreppskategoriema som jag in
ledningsvis stipulerade; centrala grundbegrepp, könsmaktsbegrepp och bipolära könsbe
grepp. Risken att tabellen skulle ge bilden av en förenklad och torftig begreppsanvändning 
hoppas jag att j ag eliminerat vid genomgången i tidigare kapitel. Om inte annat så kan tabel
len ses som skelettet som jag nu i diskussionen kommer att ge ytterl igare kött och blod. 

debatterade och diskuterade och ville skilja sig (identitetsmässigt) ifrån reformisterna som erövrade språket, lärde sig 
skriva protokoll crc. Kvinnorna fick sig tilldelat mer rollen som "biståndsarbetare". De fick koka kaffe och bidra eko
nomiskt, till exempel via syföreningarna. 13lomberg anser dock att vad det gällde arbetaridentiteten skilde det sig inte 
mellan refonnister och syndikalister. Arbetaridentiteten innefattade an vara en organiserad man, självmedveten, klass
medvctcn och ounalat medveten om sin kön. Den lokala identiteten handlade (för både syndikalister och reformister), 
som Blomberg beskriver. om rätten att höra till orten, att vara förankrad 1 bygden. Se Blomberg 1995, kapitel 12. 

191 Blom berg 1995, s. 342 . 

192 Blomberg 1995, s. 345. 

193 Blomberg 1995, s. 345. 
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Figur 1. Uppdelning av begreppsanvändningen ur de fyra avhandlingarna. 

Carlsson Florin Sommestad Blom berg 

C entrala -kön & klass -kön. (i viss mån -genus -genus 

grundbcgrepp även klass) 
-kvinnosyn & -feminiserings- -maskul in iserings- -manlighet & mas-
hinnopolitik process process kulinitct 

Bipolära biologiskt/socialt socialt/biologiskt genus. genus. 
könsbegrepp kön. kön, hinnligt & manligt manligt. kvinnligt 

kYinnor & män kvinnligt & manligt maskulint & 
feminint 

Könsmakts- reproduktion & socialt könssystem ( ol ika)genussystem genusformerande 
begrepp produktion processer ur makt-

(patriarkal (genusstrukturer & perspektiv 
kapitalism) genusprocesser) 

De fyra avhandlingar som analyserats har f'att ganska stor uppmärksamhet inom historie
ämnet, speciellt mycket har de betytt för den kvinno- och genushistoriska forskningen i 
Skandinavien under 1980- och 90-talen. Detta har jag märkt i de fyra avhandlingarna som 
ingått i denna undersökning. De har refererat, i stötTe eller mindre bemärkelse, till varandra i 
kronologisk ordning. Christina Florin refererar till Christina Carlssons avhandling, Lena 
Sommestad t ill Florins, samt Eva Blomberg till Sommestad. Detta är kanske inte så under
ligt då det ändå finns ett begränsat antal kvinno- och genushistoriska avhandlingar från 
1980- och 1990-talen som behandlar perioden runt sekelskiftet 1900. Utan att påstå att dessa 
fyra avhandlingar är de mest betydelsefulla under perioden så tror jag ändå att vi kan följa 
mycket av utvecklingen från kvinnohistoria till genushi storia via dem. 

Christina Carlssons avhandling är den av de fyra som skiljer ut sig mest, v ilket gör att den 
här tar lite större plats. Carlssons avhandling är den mest marxisti skt och socialh istoriskt 
inspirerade avhandlingen. Lena Sommestads och Eva Blombergs avhandlingar har mycket 
gemensamt vad det gäller genusteoretiska ställningstaganden, medan Christina Florins av
handling står, så att säga, med ett ben i den mer historiematerialistiska och socialhistoriska 
kvinnohistoriska diskursen och det andra benet på väg in i en ny genushi storisk diskurs med 
strukturella (och småningom även poststrukturella) tendenser. 

Carlsson i jämförelse 
Christina Carlssons avhandli ng förhåller sig till och använder sig av begrepp som; "klass", 
"kön" och "patriark". Eller rättare sagt "patriarkalisk", vilken är hennes beteckning på den 
socialdemokratiska politiken såsom den fördes decennierna runt sekelskiftct.194 Hos Carls-

i9~ Christina Carlsson diskuterar patriarkatsbegreppet såsom Heidi Hanmann definierat det. Carlsson anser att Hart
mann. med patriarkatsbegreppet för ögonen, visar på nera bra sätt som den manliga dominansen kommer till uttryck. 
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son är respekten stor in för kvinnor som historiska aktörer. Carlsson v isar att de hade alter
nativa handl ingsplaner, men att de negligerades av sina manliga partikamrater. Kort kan 
Carlssons begreppsanvändning beskrivas som; aktörsi nriktad och tvåsystems-ansatsande 
(klass och kön}. Trots a tt just kön är en viktig dimension för Carlsson så ser hon inte kön 
som en självständig förklaringskategori . Könsdimensionen är inte, i Carlssons ögon från 
1986, separerbar ifrån andra dimensioner, framförallt då klass. 

Carlsson tar som utgångspunkt när hon diskuterar kring könsbegreppet den biologiska 
(och sociala) könsskillnaden, kvinnors sexualitet och barnafödande ses som en å tråvärd eko
nomisk resurs, - det som hon kallar reproduktion. Carlsson ser reproduktionen som den stora 
o rsaksförklaringen till det ojämstä llda köns förhållandet. Hon diskuterar inte könsförhållan
den som en maktfråga vilket lätt får (den essentialistiska) konsekvensen att kvinnor, inte 
män, ses som reproduktiva varelser livet ut. Christina Carlsson lämnar med andra ord både 
könsmaktsförhållandena och de bipolära könsbegreppen i stort sett oproblematiserade. 

Christina Carlsson framhåller i analysen vi kten av att in te efterå t tillskriva olika grupper 
en ime hegemoni, utan att allas olika och skiftande intressen och behov gav en betydligt mer 
komplicerad historisk väv. I avhandlingen förhå ll er sig hon redan ( innan Yvonne Hirdrnan 
lanserat sin genussystemsteori) till Hirdman vad det gäller synen på kvinnor som historiska 
aktörer. (Carlsson anser a tt de socialdemokratiskt engagerade kvinnorna inte var enbart sär
a11s ideologiskt inspirerade, att det inte bara var till exempel Ellen Keys ideer om kvinnornas 
plats i samhället som styrde dem i deras agerande, vilket Yvonne Hirdman hävdat.1 95) Utan 
att vara alltför konspiratorisk, kan man nog säga att här ser vi en av 1980-talets kvinno- och 
genusteoretiskt mest intressanta spricka; den mellan Hirdmans mer strukturella och Carls
sons mer aktörs- och individinspirerade hållning till den historiska analysen.196 

Liksom de övriga avhandlingsförfattarna är Christina Carlsson inspirerad av den bakom
liggande ideologin som gav vid hand den "kvinnosyn", som kom till uttryck i den socialde
mokratiska politiken på ett mycket tvetydigt sätt i ord och handling. Även Lena Sommestad, 
i sin avhandling, uppmärksammar di skrepansen mellan uttalad ideologi och sedan praktise
rad politik. Carlssons avhandlings titel belyser det framförallt kvinnoh istoriska perspektivet 
i det socialhistoriska projektet. Det handlar såväl om synen på kvinnor som de 
(socialdemokratiska) kv innorna som politiska aktörer. Carlssons undersökning v isar inte 
bara på de t " eländiga" i kvinnosynen, utan visar även på att kvinnornas egen "värdiga", men 
ojämna kamp. Hon re laterar sig alltså ti ll kvinnohistoria både som så kallad eländesbe
skrivning och värdighets forskning . 

Genom att använda prefixet kvinno-, som i Kvinnosyn och kvinnopolitik. anger hon att det 
handlar om att lyfta fram , som en speciell grupp, - kvinnorna. I ljuset av Sommestads och 
Blombergs avhandlingar ter sig detta synsätt kanske för oss som en (teoretiskt motsägelse
full) form av marginalisering i sig. Frågan, som Carlsson själv väckte i s in kritik av Hird
man, om man kan se (socialdemokrati ska) kvinnor som en homogen g rupp med enhetliga 

:vten Carlsson huvudinvändning är dock att kvinnorna själva blir osynliga i analysen. Carlsson hävdar an dcna gör 
förklaringen till knr.nornas underordning "ohistorisk och abstrakt" . (Carlsson 1986, s. 28.) Tonvikten i en hartmannsk 
analys, blir. enligt Carlson. på "patriarkala intressen och de manliga arbetarnas agcrande."(Carlsson 1986, s. 51.) 
195 Christina Carlsson, Kv11111osp1 och ki•i11110poli1ik, Lund 1986, s . 259. 
196 Diskussionen om aktörs- och/eller strukturperspekti v förekommer narurligtvis inom hela historieämnet. Ändå vågar 
jag nog påstå att den debanen tau en speciellt utrynune inom den kvinno- och genushistoriska diskursen. 
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erfarenheter och värderingar blir ändå en av Carlssons egna grundförutsättningar. Carlssons 
projekt är att visa på kvinnorna, lägga till dem och deras individuella strategier till historie
skrivningen. Det blir i mångt och mycket en korrigerad socialhistoria med kvinnor som till
lägg. Det ta las a ldrig uttryckligen om 111a11spolitik och 111a 11ssyn i Christina Carlssons av
handling - det är liksom sj älvevident och oprob lematiserat. Likaså problematiseras inte vad 
"kön" eller " reproduktion" betyder för män. Könsbegreppet, eller snarare begreppet 
"könsskillnad" beskrivs utifrån kvinnor, biologi och ekonomi. 

Carlsson lutar sig tung t mot den äldre feminist iska uppdelningen i biologiskt och socialt 
kön, fönnodli gen helt nödvändigt (1986) för att kunna påvisa särbehandling efter kön samt 
för att legi timera könsperspekti vet. Carlsson definierar könsski llnaden som kvinnors 
(ekonomiskt åtråvärda) förmåga att föda barn, vilket på det hela taget lätt ger intrycket att 
kön definieras som kvinnligt överhuvudtaget. Män är de "normala" politiska människorna, 
medan att i undersökningen ta med kvinno r innebär att till föra "kön" till analysen. 

Tvåsystcmsansatsen är typisk för det kvinnohistoriska projektet från första hälften av 
l 980-talet. Carlssons avhandling, men även Florins (nästan pliktskyldiga) genomgång av de 
då väsentliga dimensionerna klass och kön är sas symptomatiska. 197 Följden b lir lätt a tt när 
det handlar om kön som centra l variabel så handlar det om kvinnor. Könsperspektiv är ju 
uttryckligen hos Carlsson detsamma som kvinnoperspekti v.1 98 

Kön och genus - med (självständig) rätt att förklara 
Kön är för Florin , i motsats till Carlsson, en självständig empirisk förk laringskategori. 
Klassdimensionen får inte samma utrymme hos Florin , som hos Carlsson, men ändå mer 
utrymme än vad kritiker senare ansåg vara nödvändigt. 199 "Klassdimens ionen" blir bara en 
av flera ekonom iska, tekniska, politiska och kulturella aspekter i de två senare mer post
strukturalistiska avhandlingarna. Den samhälleliga omvandlingen till ett industrie llt och ur
bant samhälle blir ramverket som ringar in genusprocesserna. 

Det kan nog påpekas a tt i jämförelse med Carlssons text som kan vara svår, otydlig och 
komplicerad,200 -så är istället de tre följande avhandlingarna betydlig t mer tydliga och lätt-

197 Symptomatiska är egentligen en lite missvisande adjektiv. Jag avser egentligen bara att beskriva diskursen. inte att 
anklaga förfanarna for an "inte veta bättre". Jag vill inte avse att läsa den kvinno- och genusvetenskapliga historien 
baklänges, for att "prata med" prof. Göran B. Nilsson. 

198 Christina Carlsson, Kri1111osy11 och hi1111opolitik, Lund 1986, s. 9ff. l.Jnderrubriken i fråga heter 
"Kvinnoperspektivet. En begreppsdiskussion ". 

199 Monika Edgren och Marion Leffler recenserade Kampen om katedem i 1-l äften fö r kri tiska studier 1988:3. De disku
terade då Florins klassbegrepp som de ansåg an hon inte definierat tillräckligt. (Dena är ocks3 näsran den enda mer 
negativa kri1ik som de ger detta annars så "imponerande arbetet" med den '"pedagogiska framställningen".) De ställer 
sig frågande till om den klasskonflikt som Florin delvis målar upp, som mellan medelklassens lärarinnor och lärarna 
från framföra llt bondehem, verkligen var nödvändig. De skriver: "Florin hade klarat sig väl utan organiserad kapital
ism. Feminiserings- och professonaliscringsteorierna bär långt och är fu llt tillräckliga för avhandlingens problemss1äll
ning och syften. Men invändningarna fö rändrar inte helhetsintrycket: detta är en mycket intressant och välskriven bok 
och ett viktigt bidrag till den kvinnohistoriska forskningen.•· Monika Edgren och Marion Leffler "Kampen om kate
dern" I: Häften för kritiska studier 1988:3, s. 93. 
200 Carlsson ter sig för mig ibland lite svårtydd. (för an jag socialiserats in i den genushistoriska diskursen'?) i sina vidare rekom
mendationer vad gäller re01i och begrepp för klass och kön, -för hos Carlsson rör det sig ju nödvändigtvis om bägge dimensioner
na, om en tvåsystems-ansalS. 'Vad som behövs är en ny ryp av teoti, som betraktar såväl klass- som könsaspekten som samhälls
sirukturcrande principer. "200 Så skriver hon i slutet av det första kapitlet, medan hon redan i inledningen i det samma slaiver om 
könsaspclnen att "målsättningen (måste) begränsas till an punk·tvis skapa nya perspektiv." 
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förståelighet. Textmässig lättillgänglighet, avskaffandet av ett akademiskt tillkrånglat språk 
var ett tidigt vetenskapsfeministiskt mål. Florins avhandling kan nog speciellt sägas vara ett 
bra exempel på en denna textmässiga större lättillgäng lighet. Det akademiska språket är av
dramatiserat och inte så krång ligt, vilket gör att man inte behöver ha flera akademiska poäng 
för att få behållning av den florinska avhandlingen. 

Christina Florin har själv efteråt beskrivit sin avhandling som en socialhistorisk akt, i 
vilken hon ville göra historiematerialistiska teorier "mer könsrelevanta".201 Florin är intres
serad av den ideologi som ligger bakom de processer som feminiserade och professionalise
rade läraryrket 1860 - 1906. Mycket av den begrepps flora som Florin använder syns i föl
jande citat; "Samhällets uppdelning i två sociala kön måste problematiseras, eftersom köns
systemet, liksom klassystemet är en basstruktur."202 Florin disputerade samma år som 
Yvonne Hirdman publicerade s in uppmärksammade a1tikel där hon presenterar sin genus
systemsteori. Den strukturalistiska ambitionen är genomgående hos bägge författarna och 
bägge ser till det systematiserande draget i förhåll andet mellan makt och kön. De talar bägge 
om någon form av system. Florin talar om ett socialt könssystem, vil ket Hirdman istället valt 
att utveckla och kalla "genussystem". Både Florin och Hirdman talar om att orsakerna till 
det ojämställda systemet är onåbara. Det finns ( eg. fann s203l med andra ord likheter dem 
emellan som jag nog skulle vilja ka lla diskursbundna. 

Den svenska kvinnohistoriska diskursen från 1980-talet innehöll dels en strävan att ti llfö
ra kön, speciellt kvinnokön, till (social-)h istorieskrivningen, dels en mer separatistisk strä
van att förklara och systematisera kring kön som självständig förklaringsgrund.204 I Yvonne 
Hirdmans artikel från 1988 skriver hon om "tankefigurernas makt", om makten som de 
gamla aristoteliska könsdikotomierna alltjämt har på samhället och individerna. På ett be
tydligt mindre omfattande plan, på en mindre arena, i den svenska kvinnohistoriska diskur
sen, har ändå kanske just Yvonne Hirdmans genussystem kommit att b li lite av en egen 
mäktig tankefigur. Detta visas ju inte minst av Christina Ericssons val av fyra teoretiska 
problem i inledningen till antologin Genus i historisk forskning, däribland genussystemteo
rin. "De är valda helt enkelt för att de tillhör dem man som historiker inte kan gå nmt - på 
något sätt måste en historiker som sysslar med genusanalys förhålla sig ti Il just de här pro
blemen."205 Genussystemteorin måste man s a s förhålla sig till på något sätt, vilket både 
Sommestad och Blom berg visar prov på. 

I utvecklingen från "kvinnohistoria" till "genushistoria", via den hirdmanska genussys
temteorin, gick tendensen snarare mot fl erdimensionella förklaringsansatser med genusana
lys i fokus. (Genusanalys behöver här inte betyda att man innefattar även systemteori.) Ut
vecklingen kan beskrivas som från patriarkatsteori som stor berättelse, kvinnors osynliggö-

20l Christina Florin ''Genusperspektiv på historia "', I: Ge1111sperspektiv i fonk11inge11 , Ds 1996:26, Stockholm, s. 63. 

202 Florin 1986, s. 21. 

203 Idag skulle nog Christina Florin snarare kunna inskrivas i en poststrukturalistisk tradition. Om att använda genuspers
pd.'tiv i historisk forskning, sh iver Oui stina Florin 1992. Flonn beskriver där sm egen utveckling från strukturalistisk kvinno
forskning till mer postsaukturalisnsk genusforskning. Man skulle kunna säga att Omstina Florins utveckling nästan personifierar 
den begrepps- och teoriutveckling som pågått under drygt en decennium nu. Christina Florin, "Genusperspektiv på historia", 
1: Ge1111sperspek1iviforskni11ge11. Ds 1996:26, Stockholm. 
204 Man kan nog inte riktigt tala om någon Grand Theory, snarare mer utav en mindre omfattande Grand Story-tendens 
inom kvinnoforskningen. 

205 Christina Ericsson. Ge1111s i /11s1oriskforsk11i11g, Lund 1993, s. 7 
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rande, mansmaktens orsak och verkan, - v ia systemteori och framförall t genus som relatio
nellt skapad mening-, ti ll mer poststrukturella ansatser med genusprocesser på flera nivåer. 

1996 beskrev Christina Florin själv hur hon i sitt avhandl ingsarbete genomgått några av 
de faser som ämnet genomgått så att säga från kvinnohistoria till genushistoria. Hon skriver 
att hon först ville skri va en värdighetshistoria, där kvinnor som aktörer " tas fram ur den 
historiska glörnskan."206 Hon beskrev de noJTländska srnåskolelärarinnomas gärningar. " Här 
fanns elände och värdighet i en skön blandning."207 Ho n var, liksom Carlsson, inspi rerad av 
historiematerialistiska teorier vilka hon ville göra "könsrelevanta". Hon beskriver sig själv. 
"Här var jag a lltså tydligt inne i min socialhistoriska fas."208 

Det är int ressant att stanna lite vid hur Carlsson skilje r sig ifrån Florin (även Sommestad 
och Blomberg) vad det gäller deras syn på kön och förändring. Framförall t då kanske hur 
författarna förhåller sig till den traditionella uppdelningen i ett biologiskt och e tt social t kön. 
Carlssons inställning till kön är (som s ina socialdemokratiska aktörer) mer outtalat essentia
listisk och h istoriskt oföränderlig. Florin är mer socialkonstruktivistisk med intresset inställt 
på könsförhållandenas inbördes historiska förändring. Florin lutar sig, om än inte lika tungt 
som Carlsson, mot den teoretiska uppdelningen i ett biologiskt och ett socialt kön. Lena 
Sommestad, liksom till viss mån Eva Blomberg, är fokuserad på genus och könsarbetsdel
ningen som historiskt föränderliga entiteter. De skriver bägge två om genusprocesser. Som
mestads och Blombergs begreppsanvändning när det gäller kön och genus är speciellt in
tressant. Kön, hos båda, representerar de historiskt föränderl iga, men oproblematiserade 
tecknen för "män" och "kv innor" medan genus står för problematisering och mer abstrakta 
teorier om relationellt skapad men ing på olika nivåer. Vid en första anblick kan denna upp
delning te sig som en "nyöversättning" av det gamla begreppspare t social och biologiskt kön 
- men så är inte riktigt fa lle t. Genus är, som Hirdman låtit oss förstå, så mycket mer än en 
översättning av engelskans gender till socialt kön. I själva verket ä r genus alltihop. Genus 
innefattar iden dels om kroppen, biologin, som ändå alltid redan socialt konstruerad, dels om 
vår kunskap om "kvinnligt" och "manligt" som relationellt skapad mening, dels om överper
sonliga logiker som "maskulinitet" eller "femininitet". Eller som Lena Sommestad uttryckte 
det; " hela tillvaron kan tolkas i genus". Självklart blir då även genus ett i alla variabler ge
nomgånde sätt att läsa maktförhållanden. Men - utan att alltid ta för givet att " män" alltid 
har mer makt än "kvinnor". Det är ju framförallt detta systematiska drag hos Yvonne Hird
mans genussystemsteori som kritiserats i de två senare avhandlingarna. Man kanske skulle 
kunna beskriva den poststrukturella genusdiskursen, lite putslustigt, som en relativ iserad 
totalisering. 

I texten använder sig Christina Florin av dubbelbegreppen män och kvinnor på ett kon
kret, oproblematiserat, empiriskt g rundat sätt som påminner om Sommestads och Blombergs 
mycket mer uttryckliga tillvägagångssätt. Den stora ski llnaden mellan Florin och Sommes
tad och Blomberg är att de båda senare på ett tydligare samt mycket medvete t "post
h irdmanskt" sätt redogör för s in begreppsanvändning - i god poststrukturell anda. De ser 
"kön" som historiskt föränderligt, som referens till kvinnor och män. Genusbegreppet an-

20u Christina Florin "Genusperspektiv på historia", I: Ge11usperspek1il• iforsk11i11ge11. Os 1996:26. Stockholm, s. 59-72. 

207 Florin 1996. s. 62. 

203 Florin 1996. s 63. (Kursiveringen är författarens egen.) 
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vänder de på en högre teoretisk abstraktionsnivå för att referera till "manligt och kvinnligt 
som meningsskapande kategorier."209 

Christina Carlsson kritiserar (främst den Hartmannska) patriarkatsteorin för att vara ahis
torisk, abstrakt samt (min tillspetsning) "aktörs-fientlig". Ungefär samma kritik får syste
mutformningen som Hirdmans genusteori har, av både Sommestad och Blomberg. Den mer 
poststrukturella vinklingen visar sig i både Sommestads och Blombergs begreppsanvänd
ning. Inte minst syns det i deras intresse för begrepp som genus och genusprocesser samt 
deras diskussioner om genusbegreppets olika abstraktionsnivåer. Det är utan tvekan så att 
Yvonne Hirdmans genussystemteori, precis som redaktören till antologin Genus i historisk 
forskning Christina Ericsson skrivit, tvingat fram teoretiska ställningstaganden. Gro Hage
mann polariserade ju Christina Carlsson, med aktörsbetoningen, emot Yvonne Hirdmans 
struktur- och systembetoning. Yvonne Hirdmans genussystemslansering utgör, skulle jag 
vilja påstå, en nödvändig brygga, kanske snarare än en "skiljelinje", mellan 1980-talets 
kvinnohistoriska (här representerade av Carlsson och Florin) och 1990-talets genushisto
riska (här Sommestad och Blomberg) diskurser. 

Genus efter Hirdman 
Västerländska teorier representeras oftast av historiska personer som till exempel Marx eller 
Hegel. Poststrukturalistiska teorier är, s a s mot sin egen anda, ofta inget undantag. Bland 
dessa stora 1900-tals ikoner märks till exempel Habermas, Foucault, Lacan och Derrida. 
Och även om feministisk teori utgör ett mycket viktigt inslag i bland annat de postmoderna 
tankegångarna - så är oftast inte feminism representerat av en enda person. Som ett litet un
dantag ifrån denna goda regel skulle man kanske ändå kunna sätta Yvonne Hirdman. Åt
minstone när det gäller den svenska fem inistiska arenan för humaniora. 

Lena Sommestad har anammat genusbegrepp - men i en modifierad och mer öppen form. 
Sommestad, liksom Blomberg, ställer sig båda kritiska till systembegreppets användbarhet i 
historieanalysen. Yvonne Hirdmans genussystemteori beskrivs som alltför universialistisk 
och totaliserande. Eva Blomberg är väl den som kommer närmast (även tidsmässigt) det 
norska tankebidraget från 1994 av Gro Hagemann - att uppfatta genus, inte bara som anting
en system eller identitet, utan även som diskurs. Eva Blomberg skriver att "de genusforme
rande processerna måste analyseras i sin historiska kontext, i samspelet mellan diskurs och 
social praktik."210 

Till berättelsen om den svenska genushistoriska diskursens utveckling hör att Sommestad 
senare har utvecklat en mer omfattande kritik av Hirdmans genussystemsteori än hon ger 
uttryck för i avhandlingen. Till exempel i Häften for kritiska studier 1195 där Sommestad 
har skrivit en artikel "Kvinnor, industrialisering och välfärd". Hon diskuterar i artikeln både 
välfärdspolitik och genusteori och anger en teoretisk färdriktning " komparation som histo
risk metod; mot en empirisk analys av genussystem". I sin jämförelse mellan välfärdsmodel
lerna i Sverige och USA, pekar Sommestad på det fruktbara i att sätta fokus på att det kan 
finnas olika sorters genussystem. Poängen i Sommestads resonemang är det empiriskt för
ankrade perspektivet med sikte på de historiskt föränderliga processerna, vi lket belyser de 
skiftande levnadsvillkoren för män och kvinnor. Den främsta kritiken som Sommestad, i 

209 Lena Somrnestad, Från mejerska till mejerist. Uppsala 1992, s. 22. 

210 Eva Blombcrg, Miin i mörker, 1995, s . 32 . 
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artikeln, riktar mot Yvonne I-lirdman gäller systembegreppets begränsningar samt den uni
versalistiska och ahistoriska karaktären en alltid gällande genussystemteori lätt får. Det är 
det universella uttrycket teorin får som gör att Sommestad kallar den en återvändsgränd. 
Lena Sommestad pläderar istället för en mer komparativ och empirisk kvinnoforskning.211 

Sommestad använder s ig av genus som en självständig förklaringskategori, som ett re
sultat av kulturella och politiska processer. Hon beskriver sin kritiska ståndpunkt i artikeln 
vad det gäller att undersöka genus som system, (tänk på I-lirdmans genussystem). Sommes
tad föredrar att se genus och kön som en "historiskt föränderl ig och motsättningsfylld pro
cess"212. Den kritik som Sommestad 1995 riktar mot den hirdmanska genussystemsteorin, är 
dock inte lika tydlig i avhandlingen från 1992.213 

Att "socialt kön" för Florin liksom "genus" för Sommestad och Blomberg utgör en 
självständig kategori för analys är betydelsefullt. Att fånga genuss trukturerna och genuspro
cesserna samtidigt som även de historiska aktörerna görs synliga är viktigt i de tre avhand
lingarna, även om Florin inte använder sig av begreppet genus. De gamla eländes- eller 
värdighetsbeskrivningama av kvinnors liv har ersatts av en processanalys fokuserad på ge
nus som relationellt skapad mening. Att vara "man" innebär också att ha ett kön . Manlighet 
skapas i relation till kvinnlighet. Maskulinitet och femininitet som en övergripande logik, en 
högsta abstraktionsnivå för genus - all t detta möter vi framföra llt hos Eva Blomberg. Carls
sons analys av socialdemokratiska politikers kvinnosyn och kvinnopol itik skiljer sig rätt 
mycket ifrån den nästan decenniet senare blombergska avhandlingen. I Blombergs avhand
ling är manlighet och maskulinitet problematiserat och tänkta som begrepp skapade i rela
tion till kvinnlighet och fem inini tet. Det feministiska perspektivet, som Blomberg tillskriver 
sig, fokuserar på hur makt och manlighet samspelar. 

Christina Carlssons kritik av (den hartmannska) patriarkatsteorin liknar mycket Sommes
tads och Blombergs kritik av genussystemsteorins systemkaraktär. De anser att teorierna är 
universialistiska, ahistoriska och alltför tvingande på den historiska analysen. Utifrån detta 
skulle vi kunna sluta oss till att tendensen inom ämnet går mot att högre krav ställs på hur 
kön och genus används i historiska analyser. Det är inte en stor, allomfattande, allt förkla
rande teori som efterlyses utan ett fint, men funktionsdugligt instrument som fungerar på 
flera nivåer i den historiska analysen som genushistoriker av idag vill ha. Ett genusperspek
tiv efterlyses och vidareutvecklas som införlivar och går tvärs igenom andra variabler som 
till exempel etnicitet och ålder. 

Som KVTs många genusbegreppskritiker från 1980-talet befarat, har begreppet genus 
kommit att få lite olika betydelser. Men detta är inte alls nödvändigtvis av ondo. Istället för 
att försöka bestämma begreppen och ideemas "eviga" meningsinnehåll kan man inse att de 
är till för att signifiera, - att ha en historia som Joan W. Scott uttryckt det. Om begreppens 
instabilitet, eller egentligen, om "Instabiliteten i den femin istiska teoribildningens analytiska 

21 1 Lena Somrnestad, "Kvinnor, indus trialisering och välfärd. Argurr.ent för en komparativ genusforskning". 1: Häften 
f ör kritiska studier 1995: l , s. 16-29. 

2 12 Sommestad 1995, s. 16-29. 

2 l 3 Somrnestad kritiserar 1-lirdmans genussystems teori för att vara ahistorisk och universalistisk. Sommestad anser att 
det är mer historiskt korrekt att tala om flera olika genussystem och hon betonar systemens förändrande dynamiker, 
snarare än 1-lirdman som tolkats som betydligt mer pess imistisk inför förändringar i systemet. Sommestad kritiserar 
1-lirdman för att "underskatta betydelsen av kvinnors ökande inflytande i politiken''. Somrnestad l 995, s. 23. 
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kategorier", som en nödvändig förutsättning i den fem inistiska kunskapsprocessen har 
postmodernistiskt inspirerade Sandra Harding skrivit. Harding pekar på det problematiska i 
att byta ut den gamla vetenskapens "männi ska"(= man) mot en lika generaliserad "kvinna". 
!stället anser hon att vi borde acceptera en teoretisk instabilitet. Allt och alla låter sig ald1ig 
klämmas in i begrepp, kategorier eller teorier. Hennes resonemang är lätt överförbart till 
våran begreppsdiskussion.214 

Det vi kan sluta oss till är att det är av yttersta vikt att definiera hur man idag i den histo
riska analysen använder begreppet genus. Det finns metoder för att undvika att man inte 
förstår vilken nivå begreppen används på; så kallad "genderfootnoting".215 Genusbegreppet 
är så gott som allmänt vede11aget idag 1998, men användningen av genus som teori och be
grepp är, och kommer förhoppn ingsvis förbli , dynamisk och utvecklas ytterligare. Jag hop
pas här ändå ha lyckats ge en bild av den utveckling som ämnet genomgått; Från kvinnohis
toria ti ll genushistoria! 

Slutordat? 
Knappast. Vidare utmaningar ligger kanske i att problematisera dessa påstådda nivåer där 
genus kommer till uttryck. Kan man verkligen bara tala om tre nivåer av genus? Att manlig
het och makt korresponderar, kan man kanske hålla med om, men gör de det a ll tid? Visst 
behövs det ytterligare forskning om hur manlighet kommit till uttryck i historien! Är teoreti
serande i sig ett maskuliniserat maktuttryck? Kan genus överskridas? Hur förhåller sig sex
ualitetsbegrepp, som i homo-, hetero-, bi- och trans-, till genus? Kan något inte vara impreg
nerat av genus? Och så vidare. I "postmodemismens" kölvatten har ett nytt intresse för 
mångfald och variation utvecklats. Nya spännande utmaningar väntar för den som är intres
serad av genus och kön. Det är bara att antingen vänta och hoppas eller - varför inte själv ge 
sig i kast med frågorna?! 

Idag, 1998, skulle det nog räknas som en stor brist i en historisk avhandling om det där 
saknades ett relevant genusperspektiv. Utan tvekan är begreppet genus här för att stanna, 
kvinnohistoria har blivit mer som en del av genushistoria, bredvid bl a intresset för 
"manshistorien". Den här "utvecklingen" från kvinnohistorisk forskning till genushistorisk 
forskning har jag i denna uppsats valt att presentera genom den forskning som fokuserat på 
ideologi och arbetslivshistoria från tiden runt sekelskiftet 1900. En annan intressant kvinno
och genushistorisk diskussion som det finns para I I eller till är debatten run t analyserna av 
1600-talets kvinnor och män.216 

214 Sandra Harding, "Instabiliteten i den femin istiska teoribildningens analytiska kategorier" I: KVT 1987:2-3, s. 4-22. 

215 Karin Widerbergs tips i KVT I 992:4. 

216 l l11S1orisk tidskrift har bland annat deba11erats om kön och genus ur äldrehistoriskt perspektiv . Gudrun Andersson 
har i ett debattinlägg (HT 1997:3, "Kvinnans underordning: axiom eller öppen fråga'?) ifrågasan Maria Sjöbergs anikel 
frå n HT året innan "Hade JOrden en kön? Något om genuskonstruktion i det tidigmoderna Sverige". Sjöberg responde
rar på Anderssons kritik i sa nuna nummer (HT 1997:3) samt även i Häften for kritiska srudier I 998: I "Varför blundar 
äldrehistoriker för maktrelauonen mellan könen?". I denna debatt diskuteras frågor som vi känner igen; aktör ställs mot 
struktur, genusteori mot genuskritik. Sjöberg framför även en oro över an diskussionsklima1e1 skulle ha hårdnat vad 
gäller feministi ska frågor under 1990-talet i den senare artikeln i Häften. 
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