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Förord 

År 1999 utsågs Margaretha Fahlgren till dekanus för Historisk-filosofiska 
fakulteten, som första kvinna någonsin i fakultetens historia. När hon nu efter 
nio år avgår, för nya uppgifter som vicerektor, vill hennes vänner, kollegor 
och doktorander hylla hennes betydelsefulla gärning med denna vänbok. 

Margaretha har under sin tid som dekanus initierat och verkställt en rad 
stora förändringar. Den mest påtagliga är flytten till Engelska parken, som 
skapat ett sammanhållet campus för fakultetens institutioner och därigenom 
också en grogrund för ett intensifierat tvärvetenskapligt samarbete. Dessutom 
har studenternas vardag avsevärt förbättrats tack vare tillgången på grupprum 
och datorplatser och inte minst den stimulerande studiemiljö som Karin 
Boye-biblioteket erbjuder. Ett stort antal medlemmar i fakultetens lärarkår har 
likaså nyrekryterats under Margarethas dekantid. 

Som professor i litteraturvetenskap med speciell inriktning på genusfrågor 
har Margaretha lämnat viktiga bidrag till detta forskningsfält; bland annat 
har hon skrivit om kvinnliga självbiografier, om populärlitteratur och om 
Strindbergs och Marika Stiernstedts författarskap. Likaså har hon handlett en 
lång rad doktorander och värnat om frågor som rör jämställdhet inom akade-
min, dels genom att ta initiativ till ledarskapsutbildning för kvinnliga forskare, 
dels genom att stå bakom flera mentorsprojekt som involverat såväl kvinnliga 
som manliga doktorander. 

Parallellt med sitt uppdrag som dekanus har Margaretha även varit föreståndare 
för det nybildade Centrum för genusvetenskap, som 2006 var en av tre vinnare 
i Vetenskapsrådets utlysning ”Centers of Gender Excellence”. Under Margarethas 
ledning har Centrum idag utvecklats till en livaktig internationell forsknings-
miljö som sammanför genusforskare från skilda discipliner och flera länder. 

I denna vänbok till Margaretha Fahlgren har vi samlat bidrag som repre-
senterar de olika områden inom vilka Margaretha varit verksam: fakultetsöver-
gripande ärenden (där flytten till Engelska parken tilldrar sig särskilt intresse), 
fakultetens institutioner, Centrum för genusvetenskap och forskarutbildningen. 
Tillsammans speglar de bredden i Margarethas framgångsrika gärning. När 
vi nu överlämnar denna skrift i hennes händer är det med ett stort och varmt 
tack för hennes insatser under de gångna åren. 

Uppsala i april 2008 

Eva Heggestad       Karin Johannisson       Kerstin Rydbeck       Maria Ågren 





 

1. Engelska parken 
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Rolf Torstendahl 

Med och mot strömmen 
Hierarkisering och platta organisationer i universitetsvärlden 
 
 
Framgångsrika banker skryter numera med sina platta organisationer. Inom 
industrin har man under ett par decennier sökt utforma modeller för platta 
organisationer för att öka effektiviteten. Inom universitetsvärlden går trenden 
– om det finns en trend – åt andra hållet. Förr, dvs. fortfarande under slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet, var universitetens särmärke deras platta 
beslutsstruktur. Den offentliga sektorns förvaltningsorgan var redan då strikt 
hierarkiska och byråkratiska, och successivt började även den privata sektorn 
tillägna sig administrativa organisationer, som kom att dela ämbetsverkens 
organisationsstruktur.1 Sakta blev emellertid byråkratins maktsystem giltigt 
också i universitetsvärlden, och positionen som ledare för en organisatorisk 
enhet blev därmed viktig. Dekanusrollen, som både Margaretha Fahlgren 
och jag prövat på, är en sådan maktfunktion. 

Vad som hände i universitetsvärlden när den började tillägna sig det byrå-
kratiska maktmönstret är vad denna artikel handlar om. 

Professorer och professioner 
Låt oss se litet på hur universitetsorganisationen såg ut före och omkring 
sekelskiftet 1900. Jag kommer i det följande att ta en del exempel från Upp-
sala universitet, men i allt väsentligt var organisationen densamma vid Lunds 
universitet. Universitetsstatuterna gällde till en början bara dem. 

För hundra år sedan var antalet professorer ytterst begränsat. 1908 års kata-
log för Uppsala universitet tar upp 8 professorer i teologiska, 6 i juridiska, 17 i 
humanistiska sektionen av filosofiska fakulteten, och 11 i den naturveten-
skapliga sektionen av samma fakultet. Under 1900-talets första decennium 
och en tid dessförinnan, var fakulteterna i realiteten suveräna i allt som hade 
med forskning och undervisning att göra. Universitetsorganisationen var 
framför allt en ram, som staten behövde för att kunna kanalisera pengar till 
den utbildning som gavs vid universitetet. Ämbetsmannautbildningen var 
viktig. De studerande som var teologer, jurister och medicinare hade sina 
poster väntande inom statens egna eller av staten omhuldade organisationer 
som domstols- och åklagarväsende, kyrka och sjukhus. På de privatpraktise-
rande juristerna väntade advokatskrået, och en hel del medicinare blev privat-
praktiserande läkare. Båda dessa professioner var erkända och legitimerade 
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av staten. Universitetet var ett professionernas barnbördshus, och inom de tre 
”högre” fakulteterna tydde inget vid denna tid på att det skulle bli något annat. 

Den filosofiska fakulteten var en mera brokig samling av lärdomsföreträdare 
av skilda slag och inom skilda specialiteter. Brokigheten hade att göra med att 
denna fakultet uppkommit som en förskola till de ”högre”, dvs. professionella 
studierna. Någon egen profession företrädde inte lärarna vid den filosofiska 
fakulteten. Ingen tänkte då tanken, att lärare vid läroverken och än mindre vid 
folkskolor och småskolor skulle kunna ses som yrkesföreträdare av samma 
speciella slag som advokater och läkare. För fakultetens form var detta viktigt. 

Professorerna hade goda möjligheter att ägna sitt liv åt universitetet. Den som 
en gång blivit professor – och i det följande beaktar jag i första hand professorerna 
i den filosofiska fakulteten – hade fullt upp att göra, om han (det fanns inga 
kvinnor ännu vid universitetet) det ville. Fakulteterna var nämligen universi-
tetets egentliga styrorgan för allt som rörde vetenskap och undervisning. 

Professorerna hade ett mycket betydande inflytande över universitetets 
beslut, direkt och indirekt. De skulle välja rektor och de ingick automatiskt i 
det större konsistoriet, som var den högsta beslutsförsamlingen inom univer-
sitetet. Det kunde de lätt fortsätta att göra fram till andra världskriget, för 
tillväxten av professorer var ytterst begränsad. I 1938 års katalog för Uppsala 
universitet är det framför allt de båda sektionerna av den filosofiska fakulteten 
som växt till i jämförelse med 1908. Humanisterna hade nu 24 professurer och 
naturvetarna hade 19 professurer. Helt egalitär var församlingen av professorer 
dock inte, trots att de hade likvärdiga röster. Fullmaktsåldern spelade en roll. 

Jag skall i det följande behandla universitetsstrukturen utifrån de förordningar 
som reglerade verksamheten och med belysning i vissa fall från utredningar. 
Förordningarna är huvudsaken, men man måste komma ihåg, att de utsattes 
för förändringar under sin formella giltighetstid. Eftersom det är svårt att 
adekvat redovisa alla förändringar som berör organisationsstrukturen, har jag 
valt att nästan enbart använda de förordningstexter som utgör sammanhäng-
ande nyheter och som sedan hänvisas till som en ny förordning med eget 
nummer i Svensk författningssamling. Efter 1977 finns både högskolelag och 
högskoleförordning som ersätter de tidigare universitetsförordningarna.2 

Kansler – person, verk och generaldirektör 
De universitetsstatuter som utfärdades 1852, 1876 och 1916 gäller universi-
teten i Uppsala och Lund. Här finns därför en gemensam nivå, representerad 
av kansler för rikets universitet. Han skulle ha ”överinseende” över universiteten 
och kunde utfärda reglementen, som skulle efterkommas vid förvaltningen 
av universitetens vetenskapliga inrättningar och egendom. Den förvaltnings-
rättsliga aspekten är alltså dominerande för kanslerns åligganden. 

Kanslern skulle ha en sekreterare, som 1852 och 1876 utnämndes av honom 
själv men 1916 av KM:t, vilket innebar att denne var en ämbetsman. Mer 
sägs inte, men naturligtvis hade denne sekreterare minst ett par medhjälpare av 
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lägre dignitet. I 1956 års universitetsstatuter har kanslerns uppgifter vuxit till 
att utfärda föreskrifter som erfordras utöver statuterna ”för att reglera under-
visnings-, examinations- och förvaltningsverksamheten vid universiteten”. 
Kanslerssekreteraren utnämns fortfarande av KM:t och han förutsätts nu före-
stå en kanslersexpedition. Man kan säga att den förändringen är liten, men 
den markerar början på något nytt. 

I 1964 års ”stadga för universiteten och vissa högskolor” fastslår paragraf 3: 
”Universitetskanslersämbetet är central myndighet för universiteten.” Vad 
detta innebär framgår bl.a. av paragraf 7, som fastlägger att universitetens sty-
relser, konsistorierna, hade att årligen äska pengar till sin verksamhet från 
universitetskanslersämbetet och dessutom hade att utfärda föreskrifter för 
verksamheten vid respektive universitet ”utöver vad som föreskrivits av 
Kungl. Maj:t eller universitetskanslersämbetet”. Instruktionen för kanslers-
ämbetet finns inte längre som en del av universitetsstatuterna (nu stadga). 
Markeringen är tydlig. Det finns här en överordnad myndighet, UKÄ, som 
under sig har universiteten och kan föreskriva vad dessa skall göra. 

Tretton år senare var det dags igen för en ny reform. I den högskolelag, 
som då utgjorde det generella ramverket fastslogs: ”För högskolan skall fin-
nas centrala förvaltningsmyndigheter enligt föreskrifter som regeringen 
meddelar.”3 I högskoleförordningen anges att Universitets- och högskoleäm-
betet är den centrala myndigheten inom utbildningsdepartementets område 
för statlig högskoleutbildning och Skolöverstyrelsen för kommunal sådan.4 
Dessutom fanns det ett universitet, Lantbruksuniversitetet, som inte låg under 
utbildningsdepartementet utan ”direkt under regeringen”. De överordnade myn-
digheterna hade vuxit till sig i antal och storlek. Men övergången från UKÄ 
till UHÄ markerar också en minskad regleringsfunktion i den överordnade 
instansen. Den hade blivit mer av kontrollorgan än regleringsorgan. 

I den riktningen har ytterligare steg tagits senare. Särskilda verksinstruktioner, 
som har aktualiserats av centrala organisationsomläggningar och verksamhets-
förändringar, gäller sedan 1964 för det kanslersämbete, som då fanns, och 
dess olika efterföljare. En kansler finns fortfarande men har nu blivit chef 
(generaldirektör) för ett centralt ämbetsverk, Högskoleverket. Verket skall 
kontrollera hur universiteten och högskolorna följer gällande regler och allmänt 
föreslå förbättringar och förändringar inom området. Däremot har kanslern 
inte längre något direkt inflytande över ett enskilt universitet i form av direk-
tiv som skall verkställas eller nedskärningar av anslagsframställningar. 

Den universitetsinterna hierarkin 
Professorsvälde genom fakulteterna var den traditionella ordningen för univer-
sitetens interna styrelse sedan lång tid tillbaka. I 1852 års statuter för universiteten 
i Uppsala och Lund skulle ”rektorsembetet omvexla varje år mellan universi-
tetets ordinarie professorer efter fullmaktsålder, utan afseende på den fakultet 
de tillhöra”.5 Redan före sekelskiftet hade en ändring inträffat. Nya statuter 
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utfärdades 1876, kontrasignerade av ecklesiastikministern F.F. Carlson, och 
där fick rektor en ny ställning. Han skulle väljas av större akademiska konsi-
storiet på två år, och han kunde omväljas.6 I Uppsala togs denna rättighet 
omedelbart i anspråk, och Carl Yngve Sahlins rektorat varade i 13 år, 1876–89. 
Statuterna förutsåg snarast, att professorerna skulle försöka undandra sig tjänsten 
som rektor, men så blev det alltså inte. Rektor framträdde nu som något mer 
än en bland professorerna. Förut hade rektoratet mest varit en börda, som man 
var tvungen att ta på sig. Någon storstilad maktfunktion hade dock inte rektor. 

Inom universitetet som helhet fanns enligt 1916 års statuter rektor och 
prorektor samt tre slags beslutande kollektiva organ, den akademiska för-
samlingen, det större akademiska konsistoriet och det mindre akademiska 
konsistoriet. Rektor skulle utses bland professorer som hade minst tre års 
tjänstetid. Perioden var tre år och han valdes av den akademiska församlingen, 
som bestod av samtliga professorer. Med stadgandet att rektor skulle ha tre-
årsförordnande hade hans position formellt stärkts. Att rektor skulle vara ord-
förande i det större och mindre konsistoriet angavs redan i 1876 års statuter 
(33 §) men det gav honom inget stort inflytande över universitetets liv. 1945 
års universitetsberedning menade att det var av vikt att rektor skulle få ökade 
befogenheter för att han skulle kunna leda administrationen och förenkla för-
valtningsapparaten.7 1956 års statuter följde utredningens förslag och rektors 
ställning har konsoliderats och möjligen ökat något i utredningens anda.8 

I Ragnar Edenmans universitetsstadga 1964 sägs (3 §), att det finns ett 
rektorsämbete vid varje universitet, som förestås av en rektor. När man tidigare 
hade använt termen i universitetsstatuterna, avsåg den ämbetet som rektor, 
dvs. rektorsuppdraget. Nu har det blivit en myndighet. Detta utvecklas (18–
30 §§) så att rektorsämbetets ärenden ”avgöras av rektor i närvaro av förvalt-
ningschefen”, som också kan anteckna avvikande mening till protokollet. 
”Rektor är såsom konsistoriets ordförande universitetets främste företrädare” 
och om han har förfall inträder prorektor. Rektor väljs för fyra år av en för-
samling, där samtliga vid universitetet anställda ordinarie lärare och överbib-
liotekarien har rösträtt. Valbar är den som ”med hänsyn till vetenskapliga och 
pedagogiska kvalifikationer finnes härtill skickad”, vilket betyder att en rektor 
inte längre behövde vara professor och inte heller anställd vid universitetet. 
Rektor kan omväljas men han kan inte väljas längre än för en period till dess 
att han uppnår 67 års ålder. Förvaltningschefen ”är under konsistoriet chef 
för den för universitetets olika verksamhetsgrenar gemensamma förvalt-
ningsorganisationen (universitetets centrala förvaltning)” och hans uppgifter 
behandlas också under rubriken rektorsämbetet. 

Rektorsämbetet finns förvisso som ämbete också i den borgerliga rege-
ringens högskolelag och högskoleförordning 1977, framlagda av Jan-Erik Wik-
ström. I lagen sägs: ”Verksamheten vid högskolan skall ledas av lokala styrelser, 
rektorsämbeten, linjenämnder, fakultetsnämnder, sektionsnämnder samt styrelser 
för institutioner och andra arbetsenheter.”9 Rektorsämbetets roll är betydligt 
nedtonad även om det ägnas ett långt kapitel i högskoleförordningen (kap. 11). 
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Detta beror på två saker. Dels har ett antal organ med beslutsfunktioner kommit 
till (delvis redan 1964), där rektor inte är med och inte är ordförande. Han har 
blivit mer av ”verkschef” för ett ämbetsverk och han själv befinner sig på 
distans från många av de inom verksamheten fattade besluten och universitetets 
vardagliga undervisande och forskande uppgifter. Dels har högskolan fått ett 
nytt styrsystem, där inte bara centrala organ är överordnade den enskilda 
högskolan, utan universitetet ingår tillsammans med andra högskolor i en 
högskoleregion med en särskild styrelse. 

I högskolelagen 1992 och högskoleförordningen 1993 nämns inte ordet 
rektorsämbete utan universitetet är ett verk som andra verk (med vissa undan-
tag), och styrfunktionerna är desamma. Styrelsen skall avgöra vissa uppräk-
nade frågetyper. Andra frågor avgörs av rektor om inte lagen eller styrelsen 
förbjuder det. Rektor förordnas för högst sex år av regeringen och genom en 
successivt utökad mandattid har rektorerna fått längre planeringshorisonter 
och därmed en fastare bas för sitt inflytande. I en ändring som gäller från 
1 januari 2008 sägs att ”Styrelsen för en högskola ska ha det ansvar och de 
uppgifter som följer av 3 § myndighetsförordningen (2007:515)”.10 Myndig-
hetsrollen är alltså inte uppgiven. 

Rektors ställning kan dock inte analyseras utan att man också tar hänsyn 
till konsistorium och/eller styrelse. Den stora förändring i styrelseformen, 
som ofta framhävs i den politiska debatten och i media, är att representanter 
för ”allmänintresset” representerat av politiska församlingar, tillkommit i 
styrelserna. I 1977 års högskolelag står som första kategori av dem som skall 
ingå i styrelsen för en högskoleenhet ”företrädare för allmänna intressen” 
och som andra kategori företrädare för verksamheten. Allmänintressets före-
trädare skulle utgöra omkring en tredjedel av styrelsen, men då skall man 
observera att i de samtidigt införda regionstyrelserna skulle allmänintresset 
representeras av omkring två tredjedelar av antalet ledamöter. Även om region-
styrelserna har försvunnit senare finns allmänintresset även senare kvar. 
Enligt 1993 års förordning skall ”övriga ledamöter” utgöra flertalet och ut-
göras av ”personer med bakgrund i sådan verksamhet som är av betydelse 
för högskolans utbildnings- eller forskningsuppdrag”.11 I den nu gällande 
högskolelagen och högskoleförordningen anges enbart, att styrelsen skall 
bestå av högst 14 ledamöter och att rektor skall ingå. Regeringen utser ordfö-
rande. Förutom rektor och representanter för lärare och studenter utser regeringen 
ledamöterna.12 Några kvalifikationsgrunder för dem som skall utses anges 
inte. Rektor kan alltså utses till ordförande och han ingår alltid i styrelsen, 
men han är där som en del av en myndighetsstruktur, som utgör det ytterst 
bestämmande organet inom universitetet. 

Viktigare för frågan om den hierarkiska utformningen av universitetsvärlden 
är dock rektors ställning i förhållande till styrelsen. Man måste då observera 
att 1916 års statuter inte nämnde någon särskild styrelse för universiteten. 
Inom dem fanns större och mindre konsistorierna, men de gavs ingen specifik 
kompetens att ge direktiv åt rektor. I universitetsstadgan 1964 fastslås att 
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konsistoriet (skillnaden mellan ett större och ett mindre är borta) är universi-
tetets styrelse och rektor dess ordförande. Konsistoriet skall ge föreskrifter 
och anvisningar beträffande universitetet, medan rektorsämbetets och rektors 
uppgift begränsas till att se till verkställigheten inom universitetet. Rektor har 
alltså två skilda hierarkiska positioner, en som ordförande i styrelsen, en annan 
som chef för den verksamhet, som styrelsen bestämmer över. 1977 års hög-
skoleförordning är mycket omfattande. Trots det förblev rektors ställning 
oklar. Där fastslås att rektorsämbetet är en av de myndigheter, som styr hög-
skolan, men detta verkar under styrelsen. Detsamma säger högskolelagen av 
1992, som dock betonar att rektor skall ingå i styrelsen för högskolan.13 I hög-
skoleförordningen av 1993 sägs emellertid att rektor är styrelsens ordföran-
de.14 Förordningen gör också explicit rektor till verkschef och säger att verksför-
ordningen skall tillämpas.15 Efter 1993 har verksförordningen försvunnit. Från 
2008 är läget det, att myndighetsförordningen gäller universiteten med vissa 
undantag och att man med myndighetschef skall förstå rektor.16 De seman-
tiska förändringarna utgör alltså ingen skillnad i sak. 

Med de senaste förändringarna har regeringen alltså gått emot den deltrend, 
som inneburit att rektor förlorat i makt i förhållande till styrelsen alltifrån 
1964. Rektors inflytande är dock knappast av samma karaktär nu som tidigare, 
eftersom en rad nya organ och instanser med beslutsfunktioner av skilda slag 
har tillkommit, där rektor inte har faktisk möjlighet att påverka beslutsfat-
tandet, även om han formellt skulle kunna göra det. Huvudtrenden i föränd-
ringarna är därför oförändrad. Universitetet skiljer sig allt mindre från vilket 
verk och vilken myndighet som helst, och det är därför typiskt, att de senaste 
förordningarna anger att verks- eller myndighetsförordningarna skall gälla 
även för universitetet. Rektors roll som formellt ansvarig för en vittförgrenad 
verksamhet har blivit alltmer betonad. Däremot har universitetens (och hög-
skolornas) funktion som hem för forskningens särpräglade verksamhet, där 
formella positioner måste betyda mindre än kreativitet, helt försvunnit ur 
förordningarna. Verksledaren är inte nödvändigtvis en auktoritet inom forsk-
ningen. Han/hon behöver inte ens vara rekryterad bland professorerna. 
Hans/hennes styrka skall i stället vara att leda en stor organisation och få univer-
sitet och högskolor att leverera det som regering och riksdag beställer från dem. 

Fakulteter och institutioner 
Relationen mellan fakultet och institution var den dominanta hierarkiska 
”maktfrågan” under min tid som dekan vid Uppsala universitet ända fram till det 
att jag efterträddes av Margaretha Fahlgren. Jag har intrycket, att den situationen 
inte har förändrats under hennes långa dekantid. Relationen mellan fakultet 
och institution har dock en komplikation, som ofta förbises. Institutionerna 
står nämligen också i ett förhållande till rektor och rektorsämbetet, och spelas 
det ut av rektor kan fakulteten och dekanus komma på mellanhand. Det är 
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därför viktigt att se hur institutionerna är inordnade i universitetsstrukturens 
formella hierarkiska nätverk. 

Institutioner fanns inte i statuterna från 1852, 1876 eller 1916. I de två senare 
nämns samlingar som sågs som inrättningar vid universitetet (museer etc.). 
Detta är kanske inte så konstigt. Det fanns över huvud taget bara ett fåtal sär-
skilda lokaler för enskilda ämnen, och då var det antingen fråga om laboratorier 
eller om lokaler för samlingar av kultur- och naturföremål. Dessa sågs uppen-
barligen som inrättningar som skulle tjäna undervisningen (vars huvudform 
var föreläsningar) men de var inte en ram för ämnet som akademisk disciplin.  

Ju längre tiden gick desto vanligare blev det uppenbarligen med specifika 
miljöer, där en del av undervisningen ägde rum som demonstrationer eller 
övningar av laborativ eller skriftlig art. Det är intressant att konstatera, att 
1933 års universitetsberedning, som avgav sitt utlåtande 1937, och själv gav titeln 
”Utredning av universitetens verksamhet och organisation” åt sitt utlåtande, 
inte tog upp frågan om institutionernas roll.17 

Lite annorlunda förhåller det sig med den ofta citerade 1945 års universi-
tetsberedning. I sitt sista betänkande från 1951 behandlade utredningen bl.a. 
”institutionsfrågor” enligt titeln på volymen. Ordet är intressant, och det före-
kommer ofta i diskussionerna om inlämnade petita från de olika ämnenas 
företrädare. Än mer frekvent och tydligt används ordet som en term med 
bestämd innebörd av professorer i olika ämnen, när de i skrivelser diskuterar 
sina ämnens behov, och där flyter ämne och institution ofta ihop.18 Men när 
utredningen går över till att diskutera personalfrågor och befordringar nämns 
inte institutioner. Personalen är uppenbart inte knuten till institutioner i utred-
ningens föreställningsvärld. Institutionerna är däremot en ”utväxt” på ämnes-
företrädarens skyldigheter och ansvar, något som tillhör ämnesundervisning-
en och läggs på ämnesföreträdarens axlar. 

Det var inte bara i utredningens föreställningsvärld som institutionerna 
hade svårt att få en fast fot. Uppsala universitets katalog är intressant ur denna 
aspekt. 1952 års katalog var den sista som följde ett äldre mönster, som innebar 
att den var uppställd efter fakulteter, naturligtvis, och därunder efter lärarkate-
gorier med början bland professorer. Här har jag översiktligt gått igenom alla 
fakulteter och fingranskat den humanistiska sektionen beträffande vad som 
sägs om institutioner. I denna katalog anges i de allra flesta fall bara en 
adress för föreläsningar och seminarieövningar och i åtskilliga fall anges 
föreläsningssal i universitetshuset med de vanliga romerska siffrorna. Docenten 
Sven Ulric Palme, som uppehöll halva den ena professuren i historia, har 
angett att han skall hålla sina föreläsningar i föreläsningssalen på ”Historiska 
institutionen, S:t Larsgatan 2”. Docenten Jozef Trypu�ko anger att han skall 
hålla offentliga föreläsningar ”å slaviska institutionen, Thunbergsvägen 3 B”. I 
båda fallen är det lätt att tolka termen institution som det uttryck som vanligen 
användes till vardags för den lokal, som adressen preciserar. 

Följande termins katalog för Uppsala universitet är uppställd efter fakulteter, 
och under fakulteterna ämnena i bokstavsordning och under ämnena befatt-
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ningshavare av olika slag. Efter befattningshavarna nämns åtminstone fjorton 
olika institutioner i den humanistiska sektionen av filosofiska fakulteten under 
de olika ämnena. Några var gemensamma för ett par olika ämnen (psykologi 
och pedagogik, teoretisk och praktisk filosofi, klassisk filologi) och i några 
fall undvek man tydligtvis termen institution och talade hellre om seminariet. 

Det är därför faktiskt egendomligt, att institutionerna knappast finns i 
1956 års statuter. Typiskt nog nämns de inte i det kapitel som heter ”fakulteter, 
sektioner och ämnesgrupper”. Dock dyker det upp något som kallas ”övriga 
institutioner och inrättningar” i det sjunde kapitlet. Där går formuleringen en 
smula längre än den som fanns 1916. Det talas 1956 om ”vetenskaplig institution 
eller inrättning” vars föreståndare kallas prefekt och är den professor, till 
vilkens ämnesområde institutionen eller inrättningen hör (62 §). Kansler eller 
drätselnämnden vid universitetet ska ge närmare bestämmelser om förvalt-
ningen av institutionen. Det är egentligen förbluffande att institutionerna inte 
fått en tydligare plats i förordningen av 1956, eftersom de redan då bevisligen 
fungerade som grundelement i undervisningen och forskningen vid universi-
teten. Deras vagt utformade ställning (kanslers eller drätselnämndens tillsyn 
gäller uppenbarligen i första hand medelsförvaltningen) innebär att institu-
tionerna i övrigt sorterade under både fakultet (ämnesföreträdarna) och rektor 
(tillsynen över universitetet) men oklart på vilket sätt. 

En av oklarheterna upphävdes genom 1964 års förordning. Denna ägnade 
ett helt kapitel åt institutioner och institutionsgrupper, och ämnesinstitutioner 
hölls här för första gången helt isär från ”övriga institutioner och inrättningar” 
av olika slag. Ämnesinstitutionerna skulle ha en ”ordinarie lärare” som prefekt, 
och nu fanns det inte bara professorer utan också lektorer som var ordinarie 
lärare. Prefekten skulle utses av konsistoriet, dvs. av styrelsen, där rektor var 
självskriven ordförande. Konsistoriet kunde också förordna en eller två lärare 
att vara studierektorer vid sin institution. Här hade alltså professor i ämnet 
förlorat den dittillsvarande företrädesrätten till ledningen av den till ämnet 
hörande organisationen. Institutionen skulle ha ett institutionskollegium, där 
alla lärare som hörde till institutionen ingick. Detta var bara en rådgivande 
instans till prefekten. Han/hon skulle främja forskning och utarbeta förslag 
till undervisningsplaner tillsammans med ordinarie lärare samt äska anslag från 
fakulteten. Fakultetens skyldigheter var i första hand att slå vakt om under-
visningen genom en utbildningsnämnd för sådana frågor. Fakulteten ”består, 
såsom beslutande myndighet, av samtliga till densamma hörande ordinarie 
lärare”. I realiteten kunde dock många ärenden hänskjutas till en fakultets-
nämnd bestående av dekanus, prodekanus och ytterligare minst tre ledamöter. 
Liksom dekanus skulle dessa ha en mandattid på tre år och väljas av fakulteten. 

1964 blev det alltså äntligen tydligt vad institutioner var för något. Men 
det fortsatte att vara oklart på vilket sätt fakulteter och institutioner förhöll 
sig till varandra. När många fakultetsbeslut hänsköts till en liten nämnd var 
det uppenbart, att många ämnesföreträdare inte skulle kunna påverka sådana 
fakultetsbeslut. När institutionen tidigare helt vilade på professorns axlar och 
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professorn automatiskt satt i beslutsorganet fakulteten, var institutionen i 
realiteten en enhet som styrdes från fakulteten. Ändringarna 1964 öppnade 
naturligtvis för motsättningar mellan fakultet och institution. 

I 1977 års högskolelag sägs uttryckligen, att utvecklingen, forskningen 
och utvecklingsarbetet vid en högskoleenhet skall bedrivas inom institutioner 
”eller andra arbetsenheter” och arbetet där skall ledas av styrelser, inte bara 
prefekter. Grundutbildningen vid högskolan skall ledas av en linjenämnd, 
som skall planera utbildningen och handlägga övriga frågor om vad utbildningen 
skall innehålla. I linjenämnden skall ingå ”företrädare för verksamheten inom 
nämndens verksamhetsområde”.19 Högskoleförordningen från samma år 
preciserar inte förhållandet till institutionerna mer än att linjenämnden kan 
överlämna till ”styrelsen för en institution eller annan arbetsenhet” att avgöra 
sådana ärenden som inte måste prövas av nämnden. Lika litet preciseras 
förhållandet mellan fakultetskollegium och fakultetsnämnd och institution. 
För forskarutbildningen och forskningen vid högskolan skall det finnas fakul-
tetsnämnder och (i delade fakulteter) sektionsnämnder. Fakultetsnämnden 
skall planera forskarutbildningen och handlägga frågor om dess organisation 
och vissa frågor om planering av forskning. Både fakultetskollegiet och nämnden 
har till uppgift att främja sambandet mellan forskning/forskarutbildning och 
grundutbildning, och nämnden skall ”ha inseende över forskarutbildningen 
samt besluta om dess innehåll och organisation”.20 

I 1992 års högskolelag framgår det, att fakultetsnämnden kunde ställa vissa 
krav på institutionerna beträffande forskarutbildningen,21 men i alla andra 
frågor saknas tydliga besked. ”För forskning och forskarutbildning skall det, 
vid högskolor som riksdagen beslutar, finnas fakulteter, var och en för ett 
särskilt vetenskapsområde. För fakultetens uppgifter svarar det eller de organ 
som högskolestyrelsen bestämmer (fakultetsnämnder).” Dessutom sägs: ”Fler-
talet ledamöter i fakultetsnämnderna skall vara vetenskapligt kompetenta lärare 
inom fakulteten.” Professor sägs visserligen vara den främsta lärartjänsten, 
men den gamla maktställningen för professorerna inom fakulteterna är i 
1992 års lag helt borttagen. Visserligen ingår professorerna i fakulteten lik-
som alla som innehar tjänst som kräver doktorsgrad och är verksamma inom 
fakultetens område. Men fakultetsnämnden skall ledas av en dekanus, som 
inte föreskrivs vara professor. Som ledamöter kan väljas också personer som 
inte tillhör fakulteten, men flertalet skall vara vetenskapligt kompetenta lärare 
inom fakulteten.22 Fakulteternas uppgifter framhålls i högskolelagen, men 
det är oklart vad som finns därutöver. Fakultetsnämnden skall nu svara också 
för grundutbildningen vid de universitet och högskolor där det finns en fakul-
tetsnämnd ”om inte högskolestyrelsen inrättar särskilda organ för grund-
utbildningen”.23 I en viktig paragraf säger högskoleförordningen ”Om inte 
annat är föreskrivet, får högskolan i övrigt besluta om sin interna organisation”.24 
De enda inskränkningarna är, att i beslutsorgan för forsknings- och utbildnings-
frågor skall flertalet ledamöter vara lärare vid högskolan, och att i organ för 
utbildningsfrågor skall studentrepresentanter ingå. 
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Bestämmelserna om ledamöter i fakultetsnämnd har sedan mjukats upp. Tre 
kategorier kan ingå, vetenskapligt kompetenta lärare, andra vetenskapligt kom-
petenta personer och andra personer som anses lämpliga, men majoriteten skall 
utgöras av de två första kategorierna.25 Inget hindrar alltså att fakultetsnämnd har 
en stor del vetenskapligt kompetenta ledamöter, som inte är lärare vid fakulteten. 

Den dolda hierarkiseringen 
I det akademiska livet har jag flera gånger mött föreställningen att det mo-
derna svenska universitetet uppkom genom universitetsutredningen av 1945. 
Efter departemental eftertanke resulterade utredningsarbetet i universitetssta-
tuterna av 1956. Det är riktigt i detaljerna men fel i huvudsaken. Det var inte 
mycket som var nytt i 1956 års statuter. De utgör bara en lätt moderniserad 
variant av 1916 års statuter. Fortfarande spelade professorerna genom att ha 
säte i fakulteterna en central roll för styrelsen och ledningen av själva verk-
samheten vid universiteten. Nej, genombrottet för ”det moderna universitetet” 
kom med Edenmans ”stadga” från 1964. Då fick institutionerna sin ställning 
fixerad. Det står klart från förordningens ramverk, att det vetenskapliga livet 
kan utspela sig helt inom institutionens ram. Fakulteterna fick en mer undan-
skymd roll än tidigare. 

Men ”det moderna universitetet” fick också en mycket mer formaliserad 
struktur än universiteten tidigare haft. Rektors uppdrag blev ett uppdrag 
inom ett särskilt rektorsämbete, som var ett delmoment inom högskolan. 1977 
klargjordes att rektorsämbetet omfattade inte bara rektor utan också förvalt-
ningschefen, som var en chef för sig men symboliskt underordnad rektor, 
”universitetets främste företrädare”. Styrelsen blev den högsta styrande instansen. 
Rektor var länge självskriven som ordförande, men är det inte längre. 

Den formalisering och byråkratisering (myndighetstänkandet), som finns i 
förordningarna av 1964 och 1977 tycks utgöra kulmen på en utveckling som 
börjat redan 1876 och 1916, då rektor fick en särställning som ledare vid sidan 
av fakulteterna. Det kan vid en flyktig läsning tyckas som om denna trend 
skulle ha brutits i 1993 års mer kortfattade framställning. Vid närmare analys 
finner man, att detta är minst sagt tveksamt. 

Man behöver inte göra många djupdykningar i universitetens och högsko-
lornas webbplatser för att finna att organisationsstrukturen i nuläget är långt 
mer mångfasetterad och långt mer skiktad än vad högskoleförordningen gör 
nödvändigt. Det är inte bara på basplanet, som högskolor och universitet 
visat uppfinningsrikedom vad beträffar nya strukturelement. Också överordnade 
organ har skapats. Vissa universitet har inrättat ”högskolor” eller ”akademier” 
inom sin organisation – Linköping, Göteborg och Lund är exempel. I Uppsala 
finns vicerektorer med ansvarsområden, som intar en mellanställning med en 
fot i universitetsledningen och en i fakultetssamordning. Universitet och 
högskolor har alltså försökt nyttiggöra för sig den flexibilitet i organisations-
strukturen, som först 1993 års högskoleförordning har skapat. Men detta 
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innebär, paradoxalt nog, att man inom universiteten tagit den hierarkiska och 
byråkratiska ordning, som de föregående decennierna skapat, som en given 
utgångspunkt för sina organisatoriska nydaningar. 

För några dagar sedan hörde jag en professor i etnologi uttala i radion, att 
universiteten naturligtvis var mycket mer hierarkiska förr. Uttalandet gjordes 
mer i förbigående, som en självklarhet. För mig är det dock inte alls någon 
självklarhet att det var så. Jag förmodar att vederbörande tänkte på det stora 
personliga avstånd som rådde mellan professorer och studenter, ja egentligen 
mellan professorer och alla andra som på ett eller annat sätt hade sin gärning 
vid universitetet. Så var det alldeles klart fram till 1960-talets mitt, men 
snabbt skedde då, i du-reformens kölvatten, en radikal förändring. Personre-
lationerna blev långt mer egalitära än de varit. 

Man ska dock inte därav dra slutsatsen att denna ”demokratisering” av 
personrelationerna inom universitetet innebar att hierarkier bröts upp. Politiker 
har senare gjort stort nummer av att ”professorsväldet” bröts, och det är riktigt. 
Men just när detta inträffade byggde man upp en långt mer byråkratisk och 
hierarkisk organisation vid universiteten, än den som tidigare funnits. Profes-
sorernas maktställning i egalitär samverkan med varandra har efterträtts av en 
byråkratiserad hierarki av det slag som finns inom varje statligt verk eller 
myndighet. De förr kollektivt styrande professorerna kan nu finnas med som 
enstaka ”representanter för verksamheten” i styrorgan, som domineras av andra. 

Kontentan av den förändringsprocess som jag här försökt beskriva var att 
man formaliserade strukturerna inom och kring universiteten. Det som tidi-
gare varit en nästan helt platt organisation med professorerna i fakulteterna 
som högsta beslutsorgan i de flesta frågor, som inte var regeringsärenden, 
blev successivt en välreglerad myndighetsstruktur med förvaltningar inte 
bara för ekonomiska resurser utan för personal och undervisning i minst lika 
hög grad. Kanslersämbetet blev ett verk, rektor blev en myndighet inom 
universitetet och småningom en verkschef för myndigheten universitetet. 
Myndigheten bestod inte längre bara av fakulteter utan inte minst av institu-
tioner. De levde ett eget organisatoriskt liv som bara delvis var beroende av 
fakulteterna. Dessa förlorade sin karaktär av gemensamt organ för alla lärare 
(dvs. professorer) när dessa blev fler och nya lärarkategorier kom till. Fakul-
tetsmötena blev till kollegier, som egentligen bara blev valförsamlingar för att 
utse fakultetsnämnder/fakultetsstyrelser. Inom varje fakultet utkristalliserades 
en mindre maktelit och ordföranden, dekanus, blev en centralpunkt för en 
myndighets maktstruktur. Denna myndighet var dock kringgärdad av andra, 
rektorsämbetet å ena sidan och den centrala förvaltningen å den andra. Det 
finns skäl att understryka, att den byråkratiserande utvecklingen har främjats 
av olika regeringar oberoende av partifärg. För politikerna har uppenbarligen 
effektivitet i styrning varit det ledande målet. 

Problemet med den här utvecklingen är inte att professorerna har förlorat 
makt som kollektiv. Det har de dock i både fakultet och institution. De egalitära 
relationerna – med du-tilltal och förnamn – kan förleda en betraktare eller en 
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deltagare att tro, att universitetet är platt till sin struktur. Det är lika fel som 
när man trodde att Bror Rexeds du-reform i Socialstyrelsen skulle innebära 
att över- och underordningen upphävdes. Tvärtom har den samtidiga transfor-
mationen från en informell läroanstalt till en myndighetsorganisation (där myn-
dighetsförordningen gäller) inneburit en byråkratisering av relationerna mellan 
de organisatoriska delarna. Hierarkisk är denna struktur också genom att vissa 
organ kan kräva redovisning från andra som inte har någon reciprok rättighet. 
Och planering, medelstilldelning och redovisning utgör kärnpunkter i all byråkrati. 

Med sin utveckling har universiteten gått rakt mot strömmen i organisa-
tionsvärlden under tiden från 1980-talet. Strömmen är visserligen inte lätt att 
fixera. Det finns mycket tomt tal i både offentlig och privat sektor om avbyrå-
kratisering och platta organisationer utan entydig ledningsfunktion. Men det 
finns också en saklig grund. Förändringarna i många organisationer har fak-
tiskt inneburit att man brutit upp gamla hierarkiska byråkratier genom att 
skapa genvägar och ta bort mellaninstanser. I universitetsvärlden – inte bara 
i Sverige men ändå inte överallt – har motsatsen ägt rum. Det finns bara ett 
skäl för att universiteten på detta sätt gått mot strömmen. Statsmakterna, som 
i Sverige och åtskilliga andra länder i stort sett ensamma svarat för kostna-
derna för universitetsväsendet, har haft en uttalad önskan att kunna förändra, 
omplanera och resultatvärdera universitetens ”produktion”. Den naturliga formen 
– för Skabersjö, Edenman, Wikström och Unckel, liksom för Tham och alla 
de andra politiker som under mellanperioderna förändrat i högskoleförord-
ningarna – har varit myndighetsformen, den hierarkiska byråkratin. Därmed har 
universitetet blivit en myndighet medan vetenskapen lever ett annat liv enligt 
andra och platta, professionella, villkor. 
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Sven-Erik Brodd 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 
ur ett fakultetsperspektiv 
 
 
När Margaretha Fahlgren tillträdde som dekan 1999 var Historisk-filosofiska 
fakulteten ett år gammal. Den hade bildats genom ett beslut i konsistoriet 
den 12 oktober 1998 som innebar att Humanistiska fakultetens två sektioner, 
den historisk-filosofiska och den språkvetenskapliga, blivit självständiga 
fakulteter. De hade sedan 1950-talet letts av varsin sektionsdekan.1 Huma-
nistiska fakulteten hade på 1950-talet upprättats som en fortsättning på Filo-
sofiska fakulteten och ur den historisk-filosofiska sektionen skapades 1964 
Samhällsvetenskapliga fakulteten.2 De här fakulteterna skulle tillsammans 
med Teologiska fakulteten från 1477 och Juridiska fakulteten, som kanske är 
lika gammal, komma att föras samman till Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet. 

Vetenskapsomården och dekaner 
1998 inrättades vid det konsistoriesammanträde som nämndes ovan också tre 
vetenskapsområden, för medicin och farmaci, för teknik och naturvetenskap 
och för humaniora och samhällsvetenskap.3 Varje vetenskapsområde leds av 
en områdesnämnd med en vicerektor som ordförande. För vetenskapsområ-
det för medicin och farmaci finns det en enda fakultetsnämnd men med två 
tydliga fakulteter, en för medicin och en för farmaci, med var sin dekan. Teknisk-
naturvetenskapliga vetenskapsområdet är tillika fakultet och ordnat såsom 
humanistiska fakulteten var före 1998, nämligen genom en indelning i ett antal 
sektioner (Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Fysiska sektionen, Teknis-
ka sektionen, Kemiska sektionen, Biologiska sektionen, Geovetenskapliga sektio-
nen), var och en under ledning av en sektionsdekan. Dekanbegreppet är för när-
varande, som framgår, inte entydigt vid Uppsala universitet. 

De här olika fakultetsstrukturernas förhållande till vetenskapsområdet 
som princip och praktik har varit föremål för återkommande debatt där många 
berörda haft en eller flera ståndpunkter. När man talat om problem med det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets fem (det har varit sex 
som vi ska se) relativt självständiga fakultetsnämnder så har man utgått från 
linjeorganisationen som ett ideal. Frågan gäller hur styrningen och det finansiella 
flödet ska kunna regleras uppifrån och ner i verksamheten så effektivt och elegant 
som möjligt. Däremot har, vad jag kunnat se, hittills inga krav på fakultetsre-
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duktion kommit ”underifrån”. Detta har någon gång tolkats så att ”verksam-
heten” skulle vara förändringsobenägen och egentligen inte förstå sitt eget bästa. 

Margaretha Fahlgrens tid som dekan sammanfaller i stort med existensen 
av vetenskapsområdena. När hon avgår som chef för Historisk-filosofiska 
fakulteten har hon avverkat flera områdesnämnder och dekankollegorna har 
kommit och gått, utom möjligen jag själv. Så här har det sett ut: 

 

Historisk-filoso-
fiska fakulteten 
 
 
1999–2002 
Margaretha 
Fahlgren 
 
 
 
2002–2005 
Margaretha 
Fahlgren 
 
 
 
2005–2008 
Margaretha 
Fahlgren 
 

Teologiska 
fakulteten 
 
 
1999–2000 
Carl Reinhold 
Bråkenhielm 
2000–2002 
Sven-Erik Brodd 
 
2002–2005 
Sven-Erik Brodd 
 
 
 
 
2005–2008 
Sven-Erik Brodd 
 
 

Juridiska fakul-
teten 
 
 
1999–2002 
Åke Saldeen 
 
 
 
 
2002–2004 
Åke Saldeen 
2004–2005 
Maarit Jänterä-
Jareborg 
 
2005–2008 
Maarit Jänterä-
Jareborg 
 

Samhällsveten-
skapliga fakul-
teten 
 
1999–2002 
Outi Lundén 
 
 
 
 
2002–2005 
Jan Södersten 
 
 
 
 
2005–2008 
Berit Hagekull 
 
 

Språkvetenskap-
liga fakulteten 
 
 
1999–2002 
Rolf Lundén 
 
 
 
 
2002–2005 
Anna Sågvall 
Hein 
 
 
 
2005–2008 
Anna Sågvall 
Hein 
 

Som framgår av ”dekantabellen” har antalet kvinnor i dekankollegiet blivit allt 
påtagligare under åren. Vilken betydelse det haft för vetenskapsområdet bör 
någon annan utreda, men någon självklarhet kan väl påpekas. Symbolvärdet 
av att fyra av fem dekaner varit kvinnor är viktigt. Margaretha Fahlgren och 
två av hennes kollegor är dessutom de första kvinnorna som varit dekaner 
inom sina fakulteter. Samtidigt kan jag inte föreställa mig att de valts till 
dekaner för att de är kvinnor. Det som på mig har gjort ett förblivande intryck 
är den självklart höga kompetens som kommit vetenskapsområdet till del 
samtidigt som jag måste säga, och jag vill säga att jag skulle skriva det även 
om de var män, att det är kraftfulla personer vi talar om. 

En ytterligt kort kommentar och kanske ett komplement till dekanlistan är 
att under en period ingick ytterligare en fakultet i vetenskapsområdet, nämligen 
den utbildningsvetenskapliga under ledning av Mats Thelander. 1998 hade 
han varit ledare för Lärarutbildningsområdets utbildnings- och forsknings-
nämnd, vilken från 1 juli 2001 blev Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Den 
tillhörde fram till 2003 det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskaps-
området. Thelander blev alltså den nya fakultetens första dekan. 
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Två vicerektorer som leder vetenskapsområdet har Margaretha Fahlgren 
också haft, den förste var Leif Lewin (1998–2005) och därefter Lars Mag-
nusson (2005–2008). Det är vicerektorerna som på delegation av rektor efter 
förslag av fakulteterna tillsätter dekaner och prodekaner inom vetenskaps-
området. Rektor utnämner vicerektor efter förslag av vetenskapsområdets 
fakulteter (särskild valförsamling). 

Vetenskapsområdets dagliga praktik 
Vad gör då ett vetenskapsområde som omfattar fem i lagens mening själv-
ständiga fakulteter och två biblioteksnämnder? Jag har gått igenom protokollen 
genom åren för att se vad man uträttar i praktiken. Det viktigaste kan nog sägas 
vara den gemensamma ekonomin som är ett resultat av att de s.k. fakultets-
anslagen avskaffats. Det är vetenskapsområdets uppgift att fördela statsmedlen 
mellan de olika fakulteterna. Vetenskapsområdet har hand om frågor rörande 
anslagsfördelning, lokaler och bibliotek, fördelning av grundutbildningsplatser 
och för området avsatta s.k. strategiska medel. Allt ligger i linjeorganisationen. 
När det gäller ansvar för byggnationer har ju som bekant Margaretha Fahl-
gren bland annat lett projekteringen och genomförandet av Campus Engelska 
parken. När t.ex. rektor väljer att låta området inkomma med synpunkter och 
ge remissvar, som också ligger i linjen, tar matrisorganisationen över och 
svaret bygger på fakultetsnämndernas uppfattningar. 

Vetenskapsområdet har också en verksamhet som byggs ”underifrån” genom 
initiativ från fakulteterna och dekanerna. Här kan nämnas Engelska parkens 
informationsteknologiska centrum (EPARIT) och Forum for Advanced Stu-
dies in Arts, Languages and Theology (SALT) som båda utvecklats inom 
Campus Engelska parken. Andra initiativ som byggde på gemensamma behov 
var anställandet av forskningssekreterare, med uppgift att stödja forskarna i 
deras arbete med ansökningar och forskningsanslag, samt en informatör, 
gemensam för fakulteterna. 

Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att vetenskapsområdets uppgift 
har varit att företräda fakulteterna genom vicerektor i universitetsledningen 
och att hålla ihop fakulteterna och understödja olika former för samarbete 
dem emellan. Här spelar vicerektor en viktig roll och samtidigt har han haft 
att gå en balansgång mellan egna initiativ och dekanernas. Genomgången av 
protokollen visar att vicerektorns initiativ, med några lysande undantag, varit 
mindre beständiga än dekanernas, jag tror helt enkelt därför att de senare 
emanerat ur den s.k. verksamheten. 

Vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap med fem olika fakul-
tetsnämnder och fem olika dekaner ska vicerektor alltså ska få att dra åt 
samma håll. När Leif Lewin var vicerektor infördes informella överläggningar 
mellan vicerektor, områdesnämndens vice ordförande, dekanerna och kansli-
chefen och samtidigt fördes parallella samtal inför områdesnämndens sam-
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manträden med representanter för studenter och doktorander. Detta fortsattes 
sedan av hans efterträdare, Lars Magnusson. Lewin skriver om ”dekanmötena”: 

I Hesslersalen högst upp på Skytteanums vind förberedde vi de stora frågorna 
[…]. Det var ett beredningsorgan utifrån den realistiska föreställningen att 
inom vårt vetenskapsområde var fakulteterna de centrala aktörerna på samma 
sätt som nationalstaterna inom EU eller FN.4 

Under mina år som dekan har de här överläggningarna i allmänhet varit väldigt 
konstruktiva även om det stundom hettat till. 

Förutom dekanerna finns det i områdesnämnden en annan grupp som har 
helt avgörande betydelse, nämligen studenterna och doktoranderna. Om vice-
rektor har sin förankring i universitetsledningen och dekanerna i fakulteterna 
så har student- och doktorandrepresentanter som grupp förankring både i 
fakultet och i det vidare universitetet genom sina olika organ. Ser jag tillbaka 
på tiden i områdesnämnden så tycker jag att ur dekansynpunkt den största 
svagheten ligger i att kontakterna med doktorander och studenter vid sidan 
av nämndsammanträdena uteslutande gått genom vicerektor. Här skulle det 
nog ha varit intressant om dekanerna funnit former för samtal med dem på 
ett oformellt sätt där man kunnat utbyta idéer och tankar inte bara i förhål-
lande till ärendelistan till nästkommande sammanträde. 

Den humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämndens stora fördel är, 
som jag antytt, att det ges en möjlighet att stärka samarbetet mellan fakulteterna 
inom området samtidigt som området och dess vicerektor kan företräda fakul-
teternas intresse inom universitetsorganisationen. Ett viktigt element i detta 
är områdeskansliet.5 För dekanerna är det en nödvändig förutsättning för 
deras arbete att kunna arbeta med väl fungerande kanslier. När de olika fakul-
tetskanslierna förts samman till ett områdesgemensamt kansli fick utbildnings-
ledarna, var och en knuten till en särskild fakultet, en viktig funktion som 
inte alls finns vid alla lärosäten. De utgör på daglig basis förbindelselänken 
mellan de olika fakulteterna inom området och mellan verksamheten och 
universitetsledningen. I viss mening håller de samman vetenskapsområdet. 
Men det krävs då av kanslichefen, under den tid som här behandlats först 
Hans Svensson och därefter Bengt Gustafsson, att han eller hon håller ihop 
kansliet. Och detta har skett med stor framgång. Utbildningsledarna har, 
medan dekanerna kommit och gått, skaffat sig kunskap, erfarenhet och per-
sonlig kompetens som är helt imponerande. Kansliet informerar dekanerna, 
tar fram beslutsunderlag, skriver nödvändiga yttranden och mycket annat. 
Samarbetet mellan utbildningsledarna och övriga anställda gör beredningarna 
säkra och nyanserade. Samtidigt sitter kansliet inbäddat i den lokala lednings-
organisationen vilket gör att informationsflödet mellan denna och oss i verk-
samheten blir mycket produktivt och rationellt. 
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Striden om fakulteterna 
Nu har, som nämnts ovan, vetenskapsområdets uppbyggnad kritiserats i olika 
omgångar och ofta har ledningens synpunkter korsats med verksamhetens. 
Redan vid tillkomsten av vetenskapsområdena 1999 hade detta stått klart. Första 
incitamentet att försöka bli av med fakulteterna, inklusive de som tillkommit 
genom beslut 1998 ikraftträtt 1999, var den s.k. BASTU-processen. Efter-
som rektor då upptäckt att det förekom samarbete mellan fakulteterna inom 
området beslutades i oktober 2001 om en utredning, för att ”förutsättningslöst 
[...] utreda vetenskapsområdets organisation”.6 Redan innan rektors förslag 
hade tagits av konsistoriet hade det diskuterats av vetenskapsområdesnämn-
den vid ett tvådagarssammanträde på Haga slott utanför Enköping i september. 
Det är enda gången i nämndens historia som man har tillgång till minnesan-
teckningar över vad folk har sagt.7 Alla dekanerna framför kritik mot de om-
dömen som givits av utvärderarna (”missförstånd och felaktigheter”). Alla deka-
nerna yttrar sig mot rektors förslag. Vicerektor Leif Lewin, som ska verkställa 
beslutet och som i annat sammanhang nog tyckt att han saknade den besluts-
fäighet som han ansåg att de andra vicerektorerna hade, är mer positiv. Han 
vill utreda och frågar om inte kanslikostnaderna skulle kunna sänkas vid en 
fakultetssammanslagning. Kanslichefen Hans Svensson menar att det skulle 
vara marginellt och han understöds av sin efterträdare Bengt Gustafsson. Så 
småningom kommer man fram till något som vicerektor skulle använda som 
underlag för utredningen. Hösten och vintern 2001, innan utredningen kommit 
igång, inleddes faktiskt en ganska kraftig kritik mot idén om sammanslag-
ningar. Fram emot jul ledde doktorandombudsmannens kritik mot fakultets-
utredningen till att Bo Sundqvist själv gick i svaromål och hävdade att utred-
ningen inte alls var ett beställningsverk som syftade till en fakultetssamman-
slagning. Den var, menade Sundqvist, helt förutsättningslös och han värjde 
sig även mot Per Löwdins uppfattning att det var ”ett helt hemkört förslag” 
att lägga ner fakulteter.8  

Den 20 februari 2002 hade rektor tillsatt en utredning om humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets framtid. I den satt vicerektor, en 
studentrepresentant, en doktorandrepresentant och dekanerna Rolf Lundén, 
Sven-Erik Brodd och Margaretha Fahlgren.9 Det blev inte någon bra utredning, 
bland annat protesterade Doktorandnämnden vid Uppsala studentkår mot att 
dess representant i utredningen ställde sig positiv till en sammanslagning av 
fakulteter.10 Han ansågs då vara vald som person och inte som representant 
för Doktorandnämnden. Teologdekanen velade fram och tillbaka. Historisk-
filosofiska fakultetens ledningsgrupp, inkluderande också Margaretha Fahlgren, 
inkom med en skrivelse till utredningsgruppen, där alla i utredningen nämndes 
vid namn, utom Margaretha Fahlgren. I skrivelsen ville man upplösa veten-
skapsområdet i tre fakulteter i lagens mening, nämligen den utbildnings-
vetenskapliga, den samhällsvetenskapliga-juridiska och en som skulle omfatta 
teologi, språkvetenskap och vad som föll inom historisk-filosofiska fakulteten.11 
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Vad man väl då inte kanske tänkte på var att i en sådan humanistisk fakultet 
skulle den teologiska institutionen i kraft av sin storlek komma att dominera 
helt. Hur som helst avgav utredningen sin rapport den 7 november 2002 med 
förslaget att slå samman historisk-filosofiska, språkvetenskapliga och teolo-
giska fakulteterna och av dem bilda en humanistisk fakultet, men bibehålla 
juridiska och samhällsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fakulteterna.12 
Jag ska inte gå in på argumenteringen men konstaterar att två av tre dekaner 
reserverade sig mot förslaget, nämligen Margaretha Fahlgren och Sven-Erik 
Brodd. De ansåg inte att förslaget löste problemet med mellannivåer, att 
studentinflytandet drastiskt skulle reduceras, och att frågan om linjeorganisa-
tionens beslutsnivåer inte blev tydligare. Inte minst föreslog reservanterna att 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten, som relaterar till alla universitetets fakul-
teter, skulle ges en egen ställning, något som också har skett. Och remissvaren 
gav reservanterna rätt även om majoriteten av dem var tydligare och gick 
längre i sin kritik av förslaget. 

Universitetets doktorandråd förordade ”att den befintliga fakultetsorgani-
sationen behålls och att eventuella oklarheter klaras upp genom att det lokala 
regelverket förtydligas”.13 Utredningen hade den 23 april 2002 tillsänt alla 
prefekter en förfrågan om de fann vägande skäl att förändra fakultetsorgani-
sationen inom området.14 Svaren blev nog inte de förväntade. Företagsekonomen 
undrar om det inte behövs flera fakulteter och institutionen för handelsrätt 
undrar om man inte ska inrätta en ekonomifakultet. Det talas om demokrati-
förlust och för stora avstånd mellan beslut och verksamhet.15 Hur som helst, 
utredningen gick aldrig ut på remiss. 

En smärre kris inträffade 2003 då det stod klart att det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, som inte samtidigt var fakultets-
nämnd i lagens mening, stod som ett slags mellannivå mellan nämnd och 
universitetsstyrelse och att detta var ifrågasatt. Ett sådant organ, den s.k. 
Sahlgrenska akademin i Göteborg, hade fått avvecklas efter kritik av högskole-
verket. Rektor Bo Sundqvist agerade och ett regeringsbeslut den 3 mars 
2003 löste delvis problemet. Där heter det: ”Regeringen anser det väsentligt 
att nya beslutsstrukturer försöksvis kan prövas inom högskoleverksamheten 
och avser att återkomma i frågan.” I en PM 2003-03-17 skriver vicerektor 
”att vi nu inte behöver känna oss tvingade att omvandla områdesnämnden till 
fakultetsnämnd, åtminstone inte omgående”. Samtidigt hade rektor sänt sig-
naler till verksamheten att han önskade något slags sammanslagning av fa-
kulteterna, endast några år efter att två fakulteter bildats och något år innan 
Utbildningsvetenskapliga fakulteten tillkommit. Samhällsvetenskapliga dok-
torandrådet protesterade och den skarpsynte doktorandombudsmannen skrev 
ett kritiskt inlägg i Ergo.16 

Redan tidigare hade doktorandombudsmannen hävdat att de vetenskapliga 
argumenten för en sammanslagning ersatts av en geografisk, ”Kvarteret Kemi-
kum” (nuvarande Engelska parken), och att ”enligt uppgift sitter rektor, som är 
jonfysiker, och totar ihop ett eget förslag”.17 Något hände i alla fall, och på 
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basis av en föredragning som rektor hade vid ett dekaninternat på Krusen-
berg den 6 februari 2003 och ett PM från prorektor daterat samma dag med 
förslag till delegationsordning, reagerade dekanerna.18 Här framförs som en 
gemensam uppfattning att området inte bör bli en enda fakultetsnämnd men 
om statsmakterna skulle framtvinga en sådan de nuvarande fakultetsnämn-
derna skulle omvandlas till fakultetsstyrelser med långtgående delegation 
från den till fakultetsnämnd omvandlade områdesnämnden.19 Av brevväx-
lingen som följde finner jag att vicerektor kände sig något ”sidsteppad” men 
faktum var ändå att dekanerna var kapabla att agera själva. Det hade inte 
med Leif Lewin att göra men däremot, som jag kan se det av korrespondensen, 
att dekanerna hade fått nog av dirigering från universitetsledningen. 

Respekten för fakulteterna 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet lever i spänningen 
mellan tillskapandet av nya fakulteter och samordning av fakulteternas verk-
samheter. Vetenskapsområdets övergripande ekonomiska ansvar har t.ex. lett till 
att när språkvetenskapliga fakulteten under en period hade ekonomiska svårig-
heter bidrog området till att lösa problemen. Det finns en styrka i detta. Sam-
tidigt är detta ett exempel på att förutsättningen för fakulteternas existens är 
deras förmåga att hantera sina finansiella och andra åtaganden, att göra nöd-
vändiga omstruktureringar och nysatsningar. Margaretha Fahlgren har framfört 
detta i olika sammanhang. För mig är det också så att det område som ur 
universitetsledningssynpunkt kan framstå som mest komplicerat också har det 
mest participativa och demokratiska draget eftersom lärare, doktorander och 
studenter genom institutions-, fakultets- och områdesnämnder har, eller borde 
ha, ett tydligt inflytande. Här bryts linjeorganisationen mot matrisorganisationen. 

Därför var det med stort intresse som vi kunde notera att rektor Bo Sundqvist 
uppdrog åt förre rektorn vid Umeå universitet, Inge-Bert Täljedal, att utvärdera 
den ledningsorganisation som sjösatts 1998.20 Här fanns också ett avsnitt 
som ganska ingående diskuterade områdes- och fakultetsindelningen. Jag ska 
inte närmare gå in på den över 80 sidor långa utredningen men Humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet kommer väl ut och någon organi-
sationsförändring påfordras inte. Här skriver Täljedal: 

Att den humanistisk-samhällsvetenskapliga områdesnämnden inte i större ut-
sträckning tagit över arbetsuppgifter från fakultetsnämnderna beror på att de 
senares särskilda ställning och uppgifter enligt förordning och tradition noga 
har respekterats. Utifrån en bestämd universitetsideologisk tolkningsram för 
min utvärdering – att ett universitet måste ha en viss karaktäristisk balans 
mellan administrativ styrning ”uppifrån” och professionellt kollegial styrning 
”nedifrån” – uppfattar jag denna respekt som någonting positivt: reformen har 
inte kränkt grundläggande akademiska värden.21 
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Jan Lindegren 

Är historisk-filosofiska fakulteten en bra forskningsmiljö? 
 
 
En av fakultetsnämndens viktigaste uppgifter är att upprätthålla kvaliteten i 
forskning och forskarutbildning. Enligt högskolelagen vilar i själva verket 
det yttersta ansvaret för att upprätthålla kvaliteten på fakultetsnämnden. I 
praktiken förehåller det sig naturligtvis annorlunda. Även om många högskole- 
och forskningspolitiker tycks föreställa sig att man med administrativa och 
organisatoriska åtgärder kan skapa goda eller excellenta forskningsmiljöer är 
det en felsyn. Visserligen är det uppenbart att resurser är nödvändiga samt att 
alltför knappa sådana i allmänhet utgör ett betydande hinder för forskning. 
Mot den bakgrunden kan man ställa sig frågan om hur det förhåller sig inom 
historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala. Är den en god forskningsmiljö, en 
bra eller rent av en excellent miljö? Egentligen borde man också ställa frågan 
huruvida fakultetsnämnden på något sätt lyckats administrera fram någon typ 
av förbättringar under Margaretha Fahlgrens nio år som dekan. 

I 

Den sista frågan har dock i huvudsak besvarats redan i ingressen. Det är inte 
särskilt mycket som låter sig administreras fram. Men självfallet har fakultets-
nämnden precis som alla andra organ ägnat sig åt diverse strategiska sats-
ningar. Dessa har emellertid varit mycket begränsade, eftersom de medel som 
finns till förfogande är synnerligen knappa. Som mest har det funnits två 
miljoner per år att använda till dessa satsningar. En gemensam grundtanke kan 
sägas vara att dessa medel använts till att stödja olika former av samarbets-
projekt. Sedan två år tillbaka används de till att stödja igångsättandet av nya 
institutionsövergripande forskningsprojekt. Bakom detta ligger dels forsk-
ningsfinansiärernas skall om ”starka forskningsmiljöer”, dels en övertygelse 
om att ämnes- och institutionsövergripande samarbete samt skapandet av fler 
forskningsgrupper som hålls samman av gemensam tematik i sig är positivt. 

Det betyder emellertid inte att fakultetsnämnden på något sätt anser att 
den grundläggande forskningsstrukturen inom vårt område behöver ändras. 
Våra ämnen utmärks över hela världen av att den stora massan av all forskning 
utförs av ensamforskare. Dessa är emellertid inordnade i nationella och inter-
nationella forskningsgemenskaper på samma sätt som exempelvis är fallet 
med de naturvetenskapliga projektgrupper som står modell för forskningspoli-
tikernas tänkande. Att tro att denna modell är allena saliggörande är en fel-
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syn av enorma mått som i värsta fall kan få katastrofala följder. Men där-
emot vore det tacknämligt med fler lokala forskargrupper på fakulteten. 

II 

Kort sagt. Historisk-filosofiska fakulteten ser alltså ut ungefär som alla mot-
svarande inrättningar i världen. Men hur är forskningsmiljön? Den frågan 
leder naturligtvis över till den förkättrade utvärderingssvängen. 

Utvärderingar står som spön i backen och förefaller att tillväxa exponentiellt i 
antal. Det allvarliga är dessutom att vi på sikt måste räkna med att de kom-
mer att läggas till grund för fördelningen av medel till högskolor och univer-
sitet. I den ständiga fördelningskampens namn finns inget annat alternativ än 
att kapitulera för övermakten och försöka skapa sig en bild av hur det egentli-
gen står till med forskningen vid vår fakultet 

Men hur mäter man forskningens kvalitativa nivå vid ett universitet, ett 
vetenskapsområde eller en fakultet? Är kvantitativa metoder lämpligast eller 
är kanske istället kvalitativa omdömen – av bedömare som lägger ned långt 
kortare tid på att bilda sig en uppfattning om hundratals personers forskning 
än vad som normalt går åt för att bedöma en enskild person i samband med 
våra tjänstetillsättningar – att föredra? Det är frågor som i allra högsta grad 
har aktualiserats genom regeringens Budgetproposition för 2008, utredning-
en Resurser för kvalitet (RUT 2) och KoF 2007. I den följande undersök-
ningen presenterar jag en möjlig väg att gå som ligger i linje med regeringens 
överväganden så som de redovisas i budgetpropositionen men som i RUT 2 inte 
har behandlats på ett seriöst sätt och som i KoF 2007 överhuvud ej beaktas.1 

Jag har således tagit fasta på att Vetenskapsrådet (VR) och dess utdelningar av 
medel bör vara det bästa måttet på den nationella konkurrenskraften och kvali-
teten. Således har VR:s projektdatabas från tillkomsten 2001 och fram t.o.m. 
2007 analyserats med avseende på allt som finns tillgängligt via webben 
rörande beviljade projekt och forskarassistenttjänster inom huvudområdena 
humaniora och samhällsvetenskap (HS), medicin (M) samt naturvetenskap och 
teknik (NT).2 Avsikten har varit att ta reda på från vilka lärosäten de personer 
som fått anslag/tjänster har kommit, inte var de har förlagt sin forskning. Det 
här har inneburit att jag ibland har klassificerat om anslag. Någon gång har jag 
också funnit felaktigheter i databasen vilka korrigerats. Alla anslagsmottagare 
som saknat akronym i projektdatabasen har kontrollerats speciellt. Därutöver 
har jag särskilt undersökt samtliga anslagsmottagare inom det historisk-
filosofiska området via olika typer av webbsidor med mera, utom i de fall jag 
själv känner till förhållandena. Efter artikeln finns en bilaga med tabellerna 2–7. 

III 

Skälet till att antalet projekt lagts till grund för studien är att det inom M och 
NT till stor del fungerar så, att ett anslag från VR innebär detsamma som en 
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kvalitetsstämpel på forskningsprojektet, vilket i sin tur ger mycket bättre 
möjligheter att få pengar till sig själv och sin forskargrupp från andra forsk-
ningsfinansiärer av skilda slag. Primärt är det alltså ofta anslaget i sig och 
inte dess storlek som är viktigast. Uppenbarligen är det också mycket efter-
traktat att få en forskarassistenttjänst av VR inom NT. I den senaste utdel-
ningen var beviljandegraden på dessa tjänster endast 12 procent. Ett enkelt 
stickprov i ett antal anslagsmottagares CV:n visar vidare att ett VR-anslag är 
en viktig merit. För att tala med sociologen Bourdieu, blir man som yngre 
forskare konsekrerad på fältet genom ett anslag. Detta senare gäller också HS-
området även om det delvis fungerar annorlunda här. Ett anslag från VR 
och/eller Riksbankens jubileumsfond (RJ), som i vårt fall har ungefär samma 
status,3 ger emellertid sällan ytterligare pengar. Däremot är konkurrensen om 
dessa anslag mycket hårdare inom HS-området än inom de båda andra om-
rådena. Inklusive RJ-projekten kan man räkna med att i genomsnitt 10 procent 
av HS-ansökningarna beviljas. Detta skall jämföras med de båda andra om-
rådena där beviljandegraden ligger på över 30 procent. 

I RUT 2 diskuteras hur och om externa anslag skall räknas som en kvali-
tetsaspekt. Man stannar för en modell där 20 procent av de s.k. konkurrens-
utsatta fakultetsmedlen skall fördelas med utgångspunkt i hur stora externa 
anslag man fått. Samtidigt sägs att konkurrensen om medel inom det svenska 
forskningssystemet är svag och att man egentligen helst skulle mäta EU-
medel. Totalt sett finns det fog för denna kritik. Tydligt är nämligen att man 
inom vissa forskningsfält har mycket goda finansieringsmöjligheter. Av det 
siffermaterial som ges i RUT 2 kan man se att alla universitet uppnår ungefär 
samma  finansieringsgrad. I själva verket torde skillnaderna mellan de större 
universiteten och forskningshögskolorna i främsta rummet bero på hur de ser 
ut, dvs. deras respektive inriktning mot medicin, teknik, naturvetenskap, 
samhällsvetenskap och humaniora. Generellt sett gäller att den externa finan-
sieringen är en funktion av hur stor andel av verksamheten som upptas av de 
mer ”lättfinansierade” tekniska, naturvetenskapliga och medicinska områdena 
och hur stor ”barlast” av humaniora och samhällsvetenskap man har. Av 
någon anledning har man undvikit att dra denna uppenbara slutsats i RUT 2, 
utan förhållandet lämnas okommenterat och oproblematiserat. 

Men samtidigt borde det stå helt klart att det inom forskningsfinansie-
ringssystemet finns en betydande sektor där konkurrensen om medel är kniv-
skarp. Det gäller ansökningar om projektstöd och forskarassistenttjänster. 
Man kan tycka att en person som exempelvis har arbetat ett betydande antal 
år på RJ bör känna till detta förhållande och därav dra slutsatsen att den egna 
utredningen borde bygga vidare på regeringens allmänt hållna idé om att 
VR:s anslag nog i någon mån bör avspegla just forskningens relativa kvalitet 
i en nationell kontext. Att så inte gjorts är i sig anmärkningsvärt. VR ägnar 
sig nämligen åt en mycket omsorgsfull kvalitetsgranskning av projektanslag 
och forskarassistenttjänster. Det är rimligt att argumentera för att man sam-
mantaget måste kunna se tilldelade projektbidrag och tjänster som en mätare 



 44 

av den kvalitativa nivån på forskningen vid respektive lärosäte och veten-
skapsområde. Den ytterst omfattande processen att dela ut bidrag och tjänster 
– där bevillningarna utgör toppen av ett berg bestående av cirka 1 500 ansök-
ningar inom NT, 1 500 inom HS och 1 200 inom M per år – kan betraktas som 
en sällsynt grundlig årlig utvärdering av den kvalitativa nivån på forskningen 
runt om i Sverige. Att detta synsätt inte anläggs i RUT 2 är uppseendeväck-
ande, men förklarligt med tanke på de resultat man skulle få, om man gjorde så. 

Andra typer av stöd som ges av VR (och RJ) såsom programstöd etc. har ej 
tagits med. Orsaken till det är att dessa inte kan sägas delas ut efter en allmän och 
öppen konkurrens såsom är fallet med projektmedlen. Inom HS-området har ej 
heller en del typer av riktade medel tagits med. Anledningen till detta är att dessa 
medel vanligen har ett antal nog så tydliga geografiska adresslappar. Helt utan-
för studien ligger utbildningsvetenskap, som inte ingår i vare sig HS, NT eller M. 

IV 

Min undersökning visar att det finns mycket stora skillnader mellan lärosätena 
och mellan vetenskapsområdena. Allmänt sett kan man säga att Uppsala, 
Stockholm och Lund framstår som allra starkast. Som god fyra kommer Göte-
borg och därefter är det ett hopp till Linköping och Umeå. Övriga universitet 
och högskolor klarar sig över huvud taget inte i konkurrensen. Av de special-
inriktade forskningsuniversiteten är Karolinska institutet (KI) bäst med Kung-
liga tekniska högskolan (KTH) på andra plats och Chalmers som trea. Fakta-
underlaget rörande Handelshögskolan är svagt, eftersom man inte gör några 
offentliga årsredovisningar av samma slag som övriga större högskolor. Nämnas 
kan emellertid att man under perioden har fått 39 anslag från VR och RJ, att 
exempelvis jämföras med de 81 som enbart Historisk-filosofiska fakulteten i 
Uppsala fått under samma period.4 

Självfallet kan man inte bara mäta antalet anslag som de olika lärosätena 
fått, utan man måste också relatera dessa till deras fasta anslag. Detta har gjorts 
med utgångspunkt från Budgetpropositionen 2007. Det betyder således att 
anslagen har relaterats till den fasta andelen pengar som olika lärosäten har 
inom respektive vetenskapsområde. Regeringen opererar emellertid med fyra 
områden medan vi och (i viss mån) VR arbetar med tre. Problemet gäller det 
tekniska området, som i Uppsala är sammanslaget med det naturvetenskapliga 
men som i exempelvis Lund är åtskilda. I min redovisning följer jag emellertid 
VR:s huvudprincip och slår ihop teknik och naturvetenskap. 

V 

I undersökningen ingår totalt 8 119 anslag/tjänster. Av dessa har 48 procent 
gått till NT, 36 procent till M och 16 procent till HS.5 Inom det medicinska 
området har antalet årliga anslag varit tämligen stabilt och legat på cirka 400 
med undantag för 2002 då det delades ut nära 700. Också inom NT och HS 
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ser man anmärkningsvärda toppar år 2002 även om antalet år 2001 var till 
synes ännu högre för NT. Där har man således gått från 647 anslag 2002 till 
att därefter pendla kring 500. År 2007 delades ut 521 anslag. Inom HS-
området har med undantag för toppnoteringen 2002 antalet projekt/tjänster 
legat kring 150 per år (se vidare tabellerna 2–4). 

När VR bildades fortsatte man som vanligt inom M och HS vid 2001 års 
utdelning. Men inom NT valde man av någon anledning en annan väg. Där 
bestämde man sig uppenbarligen för att fatta nya beslut avseende åtminstone 
en del löpande projektanslag och samtliga forskarassistenttjänster beviljade 
av Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR). Det betyder att antalet nya 
projektstöd som redovisas i databasen är för högt. Man kan tydligt se detta i 
form av att det fattades beslut om inte mindre än 125 forskarassistenttjänster. 
Det visar sig vid närmare undersökning att 46 av dessa var nya och att resten 
beslutades tidigare år av NFR. En studie utgående enbart från Chalmers pekar 
mot att VR delade ut ungefär 500 nya anslag år 2001. 

VI 

De varierande talen pekar emellertid också mot olika utdelningsfilosofier. 
Härvidlag är det särskilt 2002 års praktik som ställer till problem. Då delade 
man frikostigt ut en form av planeringsbidrag som i databasen klassificerats 
som projektstöd. De problem som detta innebär för tolkningen av resultaten 
har jag löst genom att framförallt arbeta med rullande treårstal. Det betyder 
således att jag har slagit samman antalet projekt/anställningar för perioden 
2001–2003, 2002–2004 osv. och sedan räknat ut de olika lärosätenas relativa 
andelar. Dessa har i sin tur relaterats till lärosätenas andelar av den samlade fasta 
fakultetstilldelningen i landet. På så sätt har ett index konstruerats där 100 står 
för att man har samma andel av VR-medlen som man har av fakultetsmedlen. 
Högre tal än 100 betyder att man står sig bättre i konkurrensen och vice versa. 

Antalet VR-projekt/anställningar har relaterats till de uppgifter som åter-
finns i Budgetpropositionen för 2007. Av arbetsekonomiska skäl har jag nöjt 
mig med att utgå enbart från dessa siffror. En fullständig undersökning hade 
knappast medfört några justeringar att tala om. Dels påstås i Budgetproposi-
tionen för 2008 att den relativa fördelningen av medel mellan lärosätena 
tidigare varit oförändrad år från år, dels har jag gjort vissa kontroller i ännu 
äldre propositioner som finns tillgängliga på nätet. Vissa mindre justeringar 
har visserligen gjorts under årens lopp, men i stort sett har de olika lärosäte-
nas andelar legat fast. Hur fördelningen av fakultetsmedlen ser ut mellan 
lärosäten och mellan vetenskapsområden framgår av tabell 1. 

Därutöver har NT-anslaget, efter modell från RUT 2, räknats upp med 88 
miljoner som årligen tillförs Chalmers forskning från den egna stiftelsen. 
HS-beloppet har höjts betydligt, dels med 150 miljoner för Handelshögskolan 
(jfr ovan not 2), dels med 226 miljoner från Östersjöstiftelsen som är predes-
tinerade till Södertörns högskola. 
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Tabell 1. Fördelning av fakultetsmedel i Sverige år 2007 

 NT M HS 
Övriga 22 % 9 % 37 % 
Umeå universitet (UMU) 5 % 12 % 8 % 
Linköpings universitet (LIU) 5 % 6 % 4 % 
Lunds universitet (LU) 13 % 12 % 11 % 
Chalmers tekniska högskola (CTH) 14 % – – 
Göteborgs universitet (GU) 5 % 14 % 12 % 
Stockholms universitet (SU) 11 % – 14 % 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) 13 % – – 
Karolinska institutet (KI) – 32 % – 
Uppsala universitet (UU) 11 % 14 % 13 % 
miljoner kr 3634 1729 2780 

Källor: Budgetpropositionen  2007. Proposition 2006/07:1. Utgiftsområde 16. Utbild-
ning och universitetsforskning. Utgiftsområde 23. Jord och skogsbruk. Fiske med 
anslutande näringar; SOU 2007:81 (RUT 2); Östersjöstiftelsen, Årsredovisning för 
verksamhetsåret 2006, Dnr 39/07, URL: http://www.ostersjostiftelsen.se/default.aspx; 
Handelshögskolans personalförteckning, URL: http://www.hhs.se/personal; Sveriges 
lantbruksuniversitet, Årsredovisning 2006, URL: http://www.slu.se/?id=1111 [samt-
liga 27 november 2007].6 

Slutligen skall framhållas att det endast är högskolor och universitet som har 
tagits med. Utanför ligger konstnärliga högskolor och liknande. Vidare finns 
en rad forskningsinstitut och andra organ, vilkas fasta resurser ej finns med. 
Sammantaget gäller det mycket betydande belopp. 

Innan jag går vidare kan det vara på sin plats att tillbakavisa ett påstående 
som görs i RUT 2. Där hävdas att huvuddelen av fakultetsmedlen går till HS-
området. Det är en sanning med modifikation och den baseras på att NT 
splittrats på två. Det rör sig om ett påstående som eventuellt endast är felaktigt 
men som dessvärre kan misstänkas för att vara en medveten glidning med 
avsikt att verka för en viss omfördelning. 

VII 

I figur 1 nedan jämförs de tre vetenskapsområdena i Uppsala över tid. Index-
serien gäller rullande 3-årsmedeltal. Anledningen till att jag valt att arbeta 
med detta mått är att när man kommer ned på det enskilda lärosätets nivå så 
är de absoluta talen mycket små och det betyder att tillfälliga förändringar 
får ett väldigt stort genomslag. 

Index 100 innebär som sagts att andelen anslag är helt proportionell till 
andelen fakultetsmedel. Det betyder att NT och HS är väsentligt mycket star-
kare i Uppsala än snittet, medan M däremot ligger och pendlar mellan 90 och 
100. Ser man till utvecklingen kan man säga att det tycks som om NT och M 
har tämligen konstanta andelar som förändrar sig endast lite år från år. HS 
har emellertid ökat sin andel en del. 
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Figur 1. Vetenskapsområdenas i Uppsala relativa andel av VR:s (RJ:s) projektstöd 
(rullande 3-årsindex) 
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Källor: bilaga, tabell 5–7.7 

I själva verket kan redan här sägas att HS i Uppsala för närvarande är landets 
mest konkurrenskraftiga vetenskapsområde alla kategorier. Likaså skall sä-
gas att även NT i Uppsala ligger i absolut topp och hela tiden har parkerat 
sig som klar etta inom NT-området i landet. Det gäller inte M som för närva-
rande ligger fyra. 

VIII 

Som framgått klarar sig Uppsala mycket bra för att inte säga sig lysande i 
den nationella konkurrensen. I figur 2 på nästa sida redovisas index för treårs-
perioden 2005–2007 i form av ett stapeldiagram för olika lärosäten och veten-
skapsområden. De som finns med på listan är de 20 främsta. 

En intressant observation man kan göra utifrån figuren är att utfallet knap-
past är det förväntade. Framförallt är det KI:s, KTH:s och Chalmers placer-
ingar som sticker ut. Visserligen framstår både KI och KTH som ytterst kon-
kurrensdugliga forskningsinstitutioner men de är ingalunda så framgångsrika 
som man kan förledas att tro. Men kanske mest intressant är Chalmers pla-
cering. Att denna högt ansedda forskningsinstitution har ett så lågt index är 
anmärkningsvärt. 

Räknar man samman indextalen för de olika universitetsorterna visar det 
sig att Lund hamnar i topp med 416 följt av Uppsala 407, Stockholm 367,8 
Göteborg 318,9 Linköping 268 och Umeå 251. Mot bakgrund av dessa siffror 
och de som presenterats ovan i figur 2 står det tämligen klart att en ”konkur-
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rensutsättning” av fakultetsmedlen baserad på i verklig mening kvalitativa 
mått skulle gynna framförallt Uppsala och Lund. En dylik konkurrens kan 
sägas vara ett syfte med RUT 2 och en modell baserad på i princip samma 
typ av material som jag använt framhålls explicit som lämpligast. Men sedan 
försvinner den kvalitetsbaserade konkurrensen i hanteringen genom att alla 
externa anslag räknas lika och inte ses som utslag av skilda sållningsprocesser. 
När det gäller dessa är tveklöst VR:s projektstöd kopplat till kvalitet på ett 
helt annat och överlägset sätt än andra fördelningsprocesser. 

Figur 2. Topp 20 i Sverige perioden 2005–2007 
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Källor: bilaga, tabell 5–7. 

Sammantaget har således utredningen presenterat ett förslag som inte hand-
lar om kvalitet i det här avseendet.10 Det är inte utan att man kan misstänka 
att i verklig mening kvalitetsbaserade och konkurrensutsatta fakultetsmedel 
skulle innebära att Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg stärks ytterligare 
medan resten av landets universitet och högskolor med undantag för KI och 
KTH skulle gå kräftgång. 

IX 

Men hur står det då till med historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala? Mätt i 
nationell konkurrenskraft är läget ypperligt. Visserligen blir talen så pass 
små att det är vanskligt att använda samma typ av index på fakulteten som 
tidigare använts för hela HS och de andra områdena. Detta kan demonstreras 
genom att några få anslag kan förändra bilden ganska rejält. Ändå kan det 
vara på sin plats att inledningsvis redovisa indextalen, även om de alltså bör 
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tas med en nypa salt. Det visar sig att historisk-filosofiska fakultetens index 
under de senaste åren ligger skyhögt över alla andra som redovisats. 

På grund av att VR år 2002 använde sig av en ytterst komplex utdelnings-
metod, där man delade ut bidrag på ett, två och tre år som löpte antingen från 
2002 eller 2003, har jag inte kunnat presentera meningsfulla indexsiffror för 
annat än för de treårsperioder som avslutas med 2006 respektive 2007. För 
dessa båda år ligger indextalen på 296 respektive 316. Kopplar man dessa 
båda siffror till de procenttal som redovisas i figur 3 kan man misstänka att 
nivån under de två föregående åren bör ha legat kring 250.11 

Det är emellertid svårt att jämföra vår fakultet med andra, eftersom det 
inte finns någon annan historisk-filosofisk fakultet i landet. Därutöver har vi 
en humanistisk variant av antropologi – kulturantropologi – medan man på 
andra håll ägnar sig åt den samhällsvetenskapliga socialantropologin. Men 
det bryr sig varken VR eller RJ om.12 Av dessa skäl har det varit nödvändigt 
att gå ned på de enskilda ämnena och på så sätt konstruera motsvarigheter till 
vår fakultet. Emellertid är det meningslöst att göra det för andra orter än 
Göteborg, Lund och Stockholm – även om Umeå och Linköping också redo-
visas – eftersom man på övriga håll saknar alltför många ämnen. 

Det är heller inte särskilt meningsfullt att räkna anslagen. Talen blir alltför 
små. Istället har jag övergått till pengar och alltså undersökt hur stor del av 
VR/RJ:s projektmedel som gått till våra ämnen i Uppsala jämfört med vad 
man fått i resten av landet. 

Figur 3. Andel projektmedel från VR/RJ (rullande 3-årstal) 
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Vid periodens början hade, som framgår av figur 3, våra ämnen i Lund, Göte-
borg och Stockholm ungefär samma andel av medlen som vi. Uppsala låg på 
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tredje plats efter Göteborg och Stockholm. Därefter har vår fakultet hela 
tiden tagit stora andelar på de andras bekostnad och intressant nog är den nu 
betydligt större än kategorin övriga Sverige. I själva verket visar det sig att 
vi både genom 2006 och 2007 års utdelningar har kommit upp till 27 procent 
av VR:s och RJ:s samlade projektstöd till vårt verksamhetsområde. För när-
varande är det ingen överdrift att säga att mätt med de mått jag har använt, så 
är historisk-filosofiska fakulteten med största säkerhet landets mest fram-
gångsrika alla kategorier. 

Figur 4. Historisk-filosofiska fakulteten i Uppsala och landet 2005–2007 
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Utanför min studie ligger diverse specialriktade medel. Ser man närmare på 
dessa visar sig ett intressant mönster. De har ofta en geografisk adresslapp 
som uppenbarligen är till för att kompensera för bristande allmän konkur-
rensförmåga. Det mest uppseendeväckande fallet av geografisk styrning är 
Östersjöstiftelsen. Denna förfogar över nästan dubbelt så mycket pengar som 
VR och RJ årligen avsätter till projektstöd inom HS-området. 

X 

Sammanfattningsvis kan konstateras att HS-området i Uppsala är otroligt 
framgångsrikt och att det måste betraktas som landets ledande vetenskaps-
område. I än högre grad gäller det historisk-filosofiska fakulteten. Index 316 är 
ett närmast osannolikt tal. Tar man dessutom hänsyn till att mindre än 10 pro-
cent av ansökningarna inom vårt område beviljas blir det än mer osannolikt. 
Konkurrensen är knivskarp. 
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Slutsatsen måste vara att den traditionellt uppbyggda – av ensamforskare 
dominerade – forskningsstrukturen vid vår fakultet är sällsynt framgångsrik 
som forskningsorganisation. Utan att forskningspolitiker eller forskningsfi-
nansiärer har pekat med hela handen har fakulteten som sådan nått en enorm 
framgång. Det måste i sin tur betyda att forskningsmiljön som helhet utan 
vidare bör kunna beskrivas som excellent. 

Men det är kanske inte något som vare sig fakultetsnämnd eller dekan kan 
ta åt sig äran för. Fast kanske ändå i någon liten mån. Då avser jag inte den 
uppgående trenden som sådan – den måste tillskrivas de enskilda forskarna. 
Ser man närmare på siffrorna upptäcker man emellertid en intressant sak. 
Det som utmärker vår fakultet är att det finns många framgångsrika och 
mycket framgångsrika institutioner. Praktiskt taget alla faktiskt. Och det är 
just detta som sammantaget är förklaringen till framgången. Vår främsta 
styrka är således en högkvalitativ humanistisk mångfald. Det är något som 
professor Margaretha Fahlgren och hennes fakultetsnämnder värnat om trots 
diverse allt mer pockande propåer om ökad akademisk enfald, vilket med 
forskningspolitiskt nyspråk kallas för kraftsamling. 

 



 52 

Tabellbilaga 

Tabell 2. Totalt antal projektbidrag och forskarassistentjänster beviljade av VR inom 
Natur- och Teknikvetenskap fördelade på beslutsår och lärosäte 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Övriga 71 61 48 44 59 31 43 
UMU 31 44 20 30 36 22 33 
LIU 47 45 17 28 48 26 33 
LU 136 112 80 92 77 83 98 
CTH 103 73 60 55 49 47 60 
GU 39 38 29 37 22 25 33 
SU 102 65 69 70 62 66 61 
KTH 86 78 53 60 85 65 70 
KI 20 13 12 13 12 11 18 
UU 110 118 77 90 96 74 72 
Antal proj. 745 647 465 519 546 450 521 

Källa: VR:s projektdatabas > avancerad sökning > Beslutande instans: Natur- & 
Teknikvetenskap > Beslutsperiod: år-01-01–år-12-31 > Bidragsform: Projektbi-
drag/Anställning som forskarassistent. 

 
 

Tabell 3. Totalt antal projektbidrag och forskarassistentjänster beviljade av VR inom 
Medicin fördelade på beslutsår och lärosäte 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Övriga 13 17 11 7 2 16 14 
UMU 21 51 35 15 33 36 18 
LIU 15 31 7 15 15 15 19 
LU 69 137 71 61 71 65 72 
        
GU 63 107 73 47 42 70 40 
SU 4 7 4 4 8 2 9 
KTH 0 2 1 0 0 0 0 
KI 160 248 166 112 140 142 136 
UU 50 79 49 52 34 53 48 
Antal proj. 395 679 417 313 345 399 356 

Källa: VR:s projektdatabas > avancerad sökning > Beslutande instans: Medicin > 
Beslutsperiod: år-01-01–år-12-31 > Bidragsform: Projektbidrag/Anställning som 
forskarassistent. 
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Tabell 4. Totalt antal projektbidrag, forskarassistentjänster samt stöd till ledande 
forskare beviljade av VR och RJ inom Humaniora och Samhällsvetenskap fördelade 
på beslutsår och lärosäte 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Övriga 23 79 31 20 24 21 32 
UMU 7 25 8 6 10 9 8 
LIU 8 14 2 10 5 1 5 
LU 16 66 17 21 26 27 19 
CTH 1 1 0 2 0 0 1 
GU 22 78 22 15 21 16 29 
SU 42 69 27 40 30 31 28 
KTH 1 4 1 1 5 1 1 
KI 4 4 2 1 2 3 2 
UU 29 84 22 34 39 30 37 
Antal proj. 153 424 132 150 162 139 162 

Källor: VR:s projektdatabas > avancerad sökning > Beslutande instans: Humaniora 
& Samhällsvetenskap > Finanskälla: Humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning > 
Beslutsperiod: år-01-01–år-12-31 > Bidragsform: Projektbidrag/Anställning som 
forskarassistent/Långsiktigt stöd till ledande forskare; Riksbankens Jubileumsfond > 
beviljade anslag: respektive år. 

 
 

Tabell 5. Rullande 3-årsindex för NT 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      
UMU 98 110 107 111 114 
LIU 116 109 120 133 139 
LU 131 129 121 124 126 
CTH 89 80 75 70 72 
GU 107 120 108 104 99 
SU 112 110 116 115 110 
KTH 92 93 102 110 115 
      
UU 151 161 158 158 147 

Källor: tabell 1 och 2. 
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Tabell 6. Rullande 3-årsindex för M 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      
UMU 58 58 62 64 64 
LIU 55 59 54 66 69 
LU 150 155 153 151 153 
      
GU 117 116 109 108 100 
      
      
KI 120 116 121 116 118 
UU 88 94 93 97 90 

Källor: tabell 1 och 3. 

 
 

Tabell 7. Rullande 3-årsindex för HS 

 2003 2004 2005 2006 2007 
      
UMU 70 69 68 69 73 
LIU 85 93 96 89 60 
LU 122 129 126 144 136 
      
GU 144 136 109 96 119 
SU 139 137 155 159 137 
      
      
UU 141 147 159 169 170 

Källor: tabell 1 och 4. 
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Marianne Lindfors 

Engelska parken – en lyckosam metamorfos 
 
 
Även hus kan nå en punkt då de till slut saknar alla funktioner. Kvar finns de 
vackra fasaderna, den kända miljön, den yttre helheten samt givetvis det 
förflutna. Det skulle kunna vara en summarisk sammanfattning av läget i 
kvarteret Kemikum vid 1980-talets slut. Processen med att försöka återanvända 
de gamla uttjänta husen inleddes i början av 1990-talet av den nye fastig-
hetsägaren Akademiska Hus. Den kom att leda till en omfattande omvand-
ling, som inte bara gällde de gamla byggnaderna, utan som samtidigt innebar 
att en gammal epok avslutades och en ny påbörjades: epoken Engelska parken. 

Bakgrund 
Ungefär samtidigt tog konsistoriet beslut om en ny byggprojektplan för Uppsala 
universitet. År av tillväxt med ett väsentligt ökat antal studenter, program och 
kurser hade tvingat ut verksamheter från framförallt dåvarande Humanistiskt- 
samhällsvetenskapligt centrum, HSC, till olika förhyrningar i bostadshus och 
källarlokaler runt om i Uppsala. 

I det dokument som kom att heta Projektplan 96, vilken togs fram av univer-
sitetets byggnadsavdelning och dess dåvarande byggnadschef Jan Ivar Mattsson, 
ingick bland annat att renodla HSC för ekonomiämnena. I två ombyggnads-
etapper för Kvarteret Kemikum ingick att flytta över verksamheter från HSC 
och äldre universitetsbyggnader i centrala staden till ett enda kvarter. Man 
tänkte sig en första etapp, som omfattade Språkvetenskapliga fakulteten, och 
en andra etapp, som omfattade teologiska och historisk-filosofiska fakulteterna 
samt även delar av Samhällsvetenskapliga fakulteten.  

Arbetet med att ta fram beslutsunderlag gick i en svindlande fart och den 
relativt nybildade byggnadsavdelningen, tillsammans med det lika nybildade 
Akademiska Hus, fick kavla upp ärmarna. Alla beslut finns väl dokumenterade 
för den som vill fördjupa sig i källorna. Här kommer endast ett personligt 
återberättande att ske kring ett förlopp, som engagerade en stor mängd män-
niskor och där vi, som var med, upplevde något utöver det vanliga. I denna 
berättelse kommer inte heller den första etappen att tas upp, förutom i den 
del där de båda etapperna kom att hamna omlott vid inplaceringen, vilket 
visade sig ske ganska snart. 
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Husen man flyttade till 
I juni 1999 lät Akademiska Hus i Uppsala göra en inventering av kvarteret 
Kemikums hus. Uppdraget gick till White Arkitekter AB. De beskriver i sin 
rapport hur universiteten följde det tyska mönstret under 1800-talet när natur-
vetenskapen snabbt utvecklades.1 I Uppsala lämnade man helt enkelt stads-
kärnan och lät uppföra nya byggnader i stadens utkant. Utvecklingen mot ett 
institutionsuniversitet hade inletts. 

Kvarteret Kemikum kom att bli naturvetarnas huvudkvarter och byggdes 
successivt ut med minst en byggnad varje decennium under 1900-talet. Man 
kan se hur husen fått bilda grupperingar med tillhörande gårdar allt eftersom 
de tillkommit. Särskilt karaktärsfull är entrén till Kemikum som ligger i anslut-
ning till det vi idag känner som Engelska parken. Den anlades 1805 och heter 
på stadsplanen Carolinaparken. Det finns flera förklaringar till namnförvir-
ringen. En av de bättre är den som beskriver hur Frälsningsarmén hade två 
grupperingar i Uppsala: en svensk och en engelsk. Båda hade givetvis en 
blåsorkester och den svenska lär ha spelat i valvet vid Skytteanum medan 
den engelska höll till i Carolinaparken. Resten har malisen skött om. Detta 
kan vara en skröna men historien blir inte sämre för det. 

Decennierna kring förrförra sekelskiftet blev kulmen på en tid som inne-
bar snabba samhällsförändringar, vilka påverkade människors tillvaro i 
grunden. Den vetenskapliga utvecklingen var nära sammankopplad med den 
industriella revolution som kom att påverka hela världen. Liksom övriga 
naturvetenskapliga ämnen blev fysiken en produktionsfaktor. Gamla Fysi-
kum genljuder således fortfarande av de vetenskapliga framgångar som Knut 
Ångström och senare hans efterträdare Manne och Kai Siegbahn (båda nobel-
pristagare i fysik) nådde. 

Den första byggnaden som tillkom i kvarteret var Philologicum. Den stod 
klar 1858 för institutionerna för fysik, allmän kemi och åkerbrukskemi samt 
mineralogi och geologi. Intressant att konstatera är att redan tidigt efter att 
fysikerna flyttat in stod det klart att lokalerna var otillräckliga. Kunskapsut-
vecklingen inom naturvetenskapen och tillströmningen av studenter skapade 
stora behov av utrymmen för ny utrustning och plats för pedagogiska reformer 
med seminarieverksamhet i smågrupper. 

Motiveringen för en ny byggnad känns igen och om problemen i huset 
kan läsas i en skrivelse från Knut Ångström 1903: 

[….] vardagens trivialiteter påverkar forskningen högst handgripligt. Vibra-
tioner i trägolven och väggarna då vedhuggning pågår i källaren, spring i portar 
och korridorer samt från stenkörslor ute på landsvägen omöjliggör känsliga 
fysikaliska experiment.2  

Nya Fysikum byggdes således och stod inflyttningsklart 1908. Dessförinnan 
tillkom gamla Kemikum som stod inflyttningsklart 1904. I denna byggnad 
startade Theodor Svedberg sitt arbete med att utveckla ultracentrifugen för 
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att kunna separera proteiner. Arbetet satte synliga spår i huset, vilket kunde 
konstateras när rumsindelningen skulle göras om 2001. Överallt bakom väggar 
som ställts framför de gamla kunde man se mängder av förstärkningar med 
järnbalkar som senare sågats av, och som tillkommit för att inte tegelväggarna 
skulle rasa när rotorerna exploderade av de krafter som utvecklades i ultra-
centrifugen. Av balkar och hål att döma var det ett oändligt antal rotorer som 
prövades utan att bestå proven. 

Därefter utvecklades kvarteret och flera institutionsbyggnader tillkom i rask 
fart. Enorma resurser satsades på naturvetenskaplig forskning och utbildning 
i Sverige efter andra världskriget. Den biokemiska institutionen som bildades 
1946 fick således ett eget hus. Förhoppningsvis kommer kvarterets bygg-
nads- och vetenskapshistoria att skrivas. I detta sammanhang kan endast en 
liten och ofullständig bakgrund ges till den oerhörda tekniska, men även veten-
skapliga transformering som igångsattes i kvarteret genom Projektplan 96. 

Styrgruppen 
Vägen fram till beslutet att genomföra en lokalmässig sammanslagning av 
samtliga institutioner inom historisk-filosofiska fakulteten var kantad av 
svårigheter. Därför var det första och viktiga beslut, som togs av dåvarande 
rektor professor Bo Sundqvist, att låta inrätta en styrgrupp för hela den andra 
etappen. Styrgruppens sammansättning kom att bli avgörande för hur hela 
projektet skulle fortskrida. I denna fanns självklart representanter från alla 
aktuella fakulteter. Det betydde i praktiken hela vetenskapsområdet för huma-
niora och samhällsvetenskap. Likaså var det viktigt att ta del av erfarenheter 
från den första etappen, varför föreståndaren för det i kvarteret befintliga 
prefektrådet inbjöds. Sist men inte minst fanns där representanter för dokto-
rander och studenter. Styrgruppsarbetet förutsatte även administrativ kompetens 
som gavs från områdeskansliet. Alla namn finns väl dokumenterade i styr-
gruppens protokoll.3 

Självklart var valet av styrgruppsordförande avgörande. Man kan fråga 
sig vilka kvaliteter, förutom djupa insikter i forskningens och utbildningens 
villkor, som krävs för att ena, driva och genomföra ett projekt av denna 
magnitud. Här kommer framtiden att utvisa att valet av Margaretha Fahlgren 
kom att bli avgörande. Det behövdes en vision, massor av mod, engage-
mang, arbetslust, envishet, prestigelöshet och humor. Det sista inte minst 
eftersom vårt gemensamma arbete som pågick under nästan sex år blev både 
roligt och inspirerande. Det sägs att vi svenskar är dåliga på att ge spontana 
och uppriktiga erkännande. Vi ringaktar gärna och värderar orden utifrån 
vem som säger dem. Medaljer och priser är vi däremot bra på att utdela. Men 
här och nu skall i alla fall min hyllning till Margaretha Fahlgren framföras! 

Det var främst satsningar på förnyelse inom forskning och undervisning 
som motiverade genomförandet. Bedömningen var ”att universitetet för att 
långsiktigt kunna behålla sin ställning inom humaniora, språk och teologi 



 58 

måste vara konkurrenskraftigt vid rekrytering av studenter och att ett 
verksamt bidrag till detta är att förbättra studenternas studiemiljö” skriver 
Margaretha Fahlgren i beslutsunderlaget 2001. Likaså skriver dekanus för 
teologiska fakulteten, professor Sven-Erik Brodd, att vi ”ser framför oss 
möjligheterna av ett fördjupat tvärvetenskapligt samarbete med forskare från 
andra fakulteter”. Teologiska fakultetens studenter består inte längre främst 
av blivande präster. Som Brodd tillägger ska ”bara mellan 20 och 30 procent 
[…] bli präster eller kyrkoarbetare av något slag”.4 

Man måste förstå att förslaget att tömma de så kallade karaktärsbyggna-
derna i city för att flytta till Kvarteret Kemikum inte var någon ”hit” till att 
börja med. Självklart kan man stå ut med det mesta i form av bristande arbets-
miljö, tillgänglighet och dålig infrastruktur för att få omge sig med en stark 
identitet i det universitetshistoriska sammanhanget. Många var, med rätta, oroliga 
över vad som skulle komma att ske med de ”gamla” husen, som så starkt 
förknippades med universitetets förflutna. Här hade dock tidigare dekanus, 
professor Rolf Torstendahl, tydligt angivit färdriktningen innan han lämnade 
dekanatet. Alla de politiska frågor som kantade projektet hanterades på ett vist 
sätt av styrgruppens ordförande tillsammans med alla de kolleger och prefekter 
som stödde projektet. Vi som projektledare drogs aldrig in i några stridigheter, 
utom i något enstaka fall, vilket visade ett gott handlag i rollfördelningen. 

Processen 
Projektet innebar att ca 20 000 kvm skulle byggas om och att ca 5 000 kvm 
skulle omstruktureras. Ett projekt av denna storleksordning drabbas givetvis 
av svårigheter. Efter ett omfattande programarbete, som upptog ytor och 
rumsförteckningar för varje i projektet ingående enhet, uppstod problem vid 
inplaceringen. Detta hade både jag och min projektledarkollega Margareta 
Öberg insett. Språkvetenskapliga fakulteten som redan var på plats hade 
skapat ett eget språkbibliotek som under inga omständigheter skulle kunna 
rymma hela det bokbestånd som nu skulle flyttas över till kvarteret. 

Processen kring tillkomsten av Karin Boye-biblioteket finns med på annan 
plats i denna skrift och beskrivs där ingående av Kerstin Mickelsson. Debatten 
kring biblioteksfrågan i kvarteret blev intensiv och kom även att beröra universi-
tetsbibliotekets roll i ett större sammanhang. Vi projektledare följde den från 
åskådarplats och var ständigt beredda att skicka in skisser på nya lösningar 
och inplaceringsförslag. Under tiden som debatten pågick stod byggprojektet 
på spåret och ångade för att komma igång. Tidsplanen var lagd och kopp-
lingen mellan tid och pengar får inom universitetsvärlden aldrig ett sådant 
starkt uttryck som i ett byggprojekt. När väl hundra byggnadsarbetare står 
och stampar på platsen finns ingen återvändo. Det fick vi bittert erfara senare 
i projektet i samband med överlämnandet av husen till entreprenören. Den 
pärsen återkommer jag till längre fram i texten. 
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Efter ett otal möten, utredningar och kostnadsberäkningar kom så beskedet 
att språkvetarnas bibliotek skulle slås samman med samtliga inflyttande insti-
tutioners bibliotek och tillsammans bilda ett bruksbibliotek. Inplaceringen 
kom att bli i hus 7, vilket gjorde att den andra etappen nu lokalmässigt var 
inne i den första etappen. Den senare var avslutad både praktiskt och ekono-
miskt. Idag har nog ingen anledning att beklaga beslutet. I och med att biblio-
teksfrågan satt sig hamnade många övriga delar på plats, t.ex. restaurangen som 
nu fick en given placering i de lokaler som språkvetarbiblioteket skulle lämna. 

En andra svårighet för projektet var beslutet att lyfta ut Pedagogiska insti-
tutionen från kvarteret. Byggandet av Pedagogikum med en samlokalisering 
av Institutionen för lärarutbildning och Pedagogiska institutionen kom att 
hamna utanför Projektplan 96 men fick snart visionär karaktär. Därmed för-
lorade den andra etappen ett stort studentunderlag men fick samtidigt ytor över 
för uppehållsrum till studenter. Det skulle komma att drabba projektet eko-
nomiskt längre fram. Till sist fattades bara Centrum för multietnisk forskning 
för att göra historisk-filosofiska fakulteten komplett i kvarteret. De tillhör 
fram till dags dato forskningsgemenskapen vid Gamla Torget. I skrivande 
stund är de emellertid på väg in i kvarteret tillsammans med Institutionen för 
hushållsvetenskap och Avdelningen för textilkunskap. 

Logistiken 
Stor möda lades ned på att binda samman hela kvarteret. Tidigare hade de 
olika byggnaderna varit solitärer, till vilka man var tvungen att gå utomhus i 
regn och rusk. Nu blev det överordnade målet att finna tekniska lösningar, 
som både kunde funktionsanpassa kvarteret och samtidigt rent fysiskt koppla 
ihop det till en sammanhängande enhet. Det mest påtagliga uttrycket för 
denna ambition är tillkomsten av den nya glasentrén mot kyrkogården. Här 
skulle kvarteret få sitt tredje torn: ett från varje sekel. Visionen var en entré 
som framstod som en fyrbåk och som därmed kunde leda folkströmmarna 
rätt, samtidigt som man band ihop hus 2, 3 och 9. På köpet löstes även funk-
tionsanpassningen genom den nya hissen. 

Vi projektledare talade skämtsamt om ”hög spanfaktor”. Här i glastornet 
skulle studenterna kunna sitta på alla plan: läsa, samtala, grupparbeta men 
även umgås med varandra. I anslutning till viktiga samlingsytor utformades 
studentpentryn. Studenterna skulle kunna uppehålla sig i kvarteret på ett helt 
nytt sätt. Mötesplatser var viktiga och samtidigt gavs tillgång till all service 
som biblioteket kunde erbjuda. Intressant nog var studenterna med på tåget 
från första stunden. De insåg snabbt att genom en samlad fysisk närvaro i 
kvarteret skulle deras ämnen få en starkare identitet. Den kritiska massan 
skulle uppnås och undervisning kunna bedrivas i ändamålsenliga lokaler. De 
betraktade projektet som ett framtidsprojekt. 
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Arbetsgrupper 
Även om lokalprogrammen visade att alla skulle få plats fanns ingen detaljerad 
inplacering förrän några månader före inflyttning. Alla specialrum som fanns 
beskrivna i rumsfunktionsprogrammen var givetvis inplacerade, men för 
övrigt återstod för institutionerna själva att placera in sina medarbetare. Det 
viktiga var att skapa generella rum som kunde svara mot större rörlighet 
inom kvarteret över tid. 

Redan från början kändes det avgörande att aktivt blanda in brukarna i 
projektet. Vi tog visserligen på oss ett stort arbete med att samverka med 
många olika arbetsgrupper men de erfarenheter som kom fram blev ovärderliga 
och kunde i de flesta fall integreras i processen. Grupperna upprättades av 
styrgruppen och en ordförande utsågs till varje grupp. Därefter kunde institu-
tionerna anmäla så många representanter som de ansåg behövdes för att både 
bevaka och informera. Frågor som telefoni och data blev grundligt utredda. 
Hittills hade brukarna i de flesta fall en egen dataansvarig och nu uppstod 
frågan hur man skulle kunna samordna dessa för hela kvarteret. Likaså kunde 
vaktmästeri samt post- och kopieringsservice framgångsrikt ordnas. Efter-
som hela kvarteret nu utrustades med ett nytt larm- och passersystem innebar 
det att hanteringen av passerkort måste administreras centralt. Behovet av 
tjänster var således stort. 

Att kvarteret redan hade en fungerande intendenturavdelning var här avgö-
rande. Ganska snart insåg vi emellertid att den behövde få en annan och i 
kvarteret mer central inplacering, helst nära den så kallade huvudentrén dit 
studenter skulle strömma. På så sätt skapades ett studentstråk som löpte genom 
hela kvarteret. Där kunde man röra sig fritt mellan undervisningslokaler, 
seminarierum, uppehållsrum, bibliotek och restaurang. 

Arbetsgruppen för inredning och konstnärlig utsmyckning fick ett svårt 
uppdrag. Vems åsikter ska gälla i fråga om vad som är fult eller inte vid val 
av inredning och färger? Vilka skall få tycka och påverka? Frågorna i gruppen 
var många. Samtidigt visste vi att vi hade god kompetens i Kjell Jensfelt, 
inredningsarkitekt från White, som lyssnade, prövade, föreslog och bildade 
sig en uppfattning. Det var han som hade ansvaret för helheten men arbets-
gruppen kom att vara till stor nytta för honom i hans arbete, som inte enbart 
bestod i att titta på färgskalor och stolar utan fastmer om hur man praktiskt 
ville utforma olika funktioner. 

Frågan om konstnärlig utsmyckning brukar alltid skapa problem. I projektet 
fanns inga direkt avsatta medel för konst och eventuella bidrag från Statens 
konstråd kunde av erfarenhet inte påräknas. Sedan tidigare fanns i kvarteret 
konst som nu kunde få en ny och mer central plats. Detta gällde exempelvis 
Bror Hjorts träskulptur som kom att flyttas till restaurangen i hus 7. I biblio-
teket lyckades vi på ett naturligt sätt, och utan att förstöra vare sig rumsfunk-
tion eller konstverk, bygga in konstnären Uno Wallmans färgsprakande och 
karaktäristiska väggmålning som fanns i hus 9 sedan tidigare. 
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Av en ren slump kom sedan restaurangen att få en spännande och intres-
sant utsmyckning. Från början var styrgruppen och brukarna inte helt nöjda 
med restaurangens utformning. Trots det vackra burspråket som löper utmed 
hela norrsidan tedde sig rummet kalt och öde. Det var lätt att inse att en 
gammal maskinhall från tiden då Teknikum fanns i kvarteret skulle erbjuda 
svåra utmaningar. Uppdraget till oss projektledare var att försöka få fram 
någon form av inredningslösning så att det stora rektangulära rummet skulle 
kännas något intimare. Lösningen växte fram tillsammans med White och 
skulptören Roland Haeberlein. 

Roland Haeberlein har som skulptör ett mycket eget uttryck och arbetar 
till stor del med att återvinna gamla möbler och föremål som han tar isär, 
sågar itu och sätter ihop till egna skulpturer. Roland förstod snabbt verksam-
hetens behov och önskan och kunde med sin djupa och breda insikt om hu-
maniora skapa små tydliga skulpturala uttryck för de vetenskapsområden som 
nu fanns i kvarteret. Styrgruppen konsulterade professorn i konstvetenskap, 
Jan von Bonsdorff, och fick stöd för förslaget till lösning. Konstnären själv 
är lycklig att så många unga människor dagligen samlas kring hans konst. 

Humanistisk teater 
Tidigt stod det klart att hur man än försökte så skulle inte avståndet mellan 
hus 1 och hus 4 kunna överbryggas utan att en ny byggnad infogades och 
försågs med glasspänger. Det började alltså med en idé om en enkel glas-
gång för att kunna uppfylla målet om att kunna gå torrskodd. Parallellt på-
gick ett generellt arbete i arbetsgruppen för pedagogiska rum. Vilka behov 
av nya rum för undervisning kunde man skönja? Fanns det någon modern 
forskning kring hur lärosalar skulle utformas för att fungera i dagens under-
visning? Eller är det den traditionella hörsalen som fortfarande gäller med 
”bussittning” och envägskommunikation? Fanns där andra lösningar runt 
hörnet? I en dynamisk process tillsammans med arkitekter, representanter för 
lärare, styrgruppsordförande och projektledare växte så tanken om ett nytt 
rum, en humanistisk teater, fram. 

Fortfarande saknades en undervisningslokal för cirka hundra personer i kvar-
teret. Kunde man finna en lokallösning som skulle tillföra en ny dimension i 
undervisningen? Tämligen snart framstod utformningen av rummet för det eng-
elska underhuset som en förebild för dialogen. I den broschyr som togs fram 
i arbetsgruppen står bland annat: ”Genom att betona dialog istället för monolog 
skiljer sig den Humanistiska teatern från alla större samlingsplatser vid våra 
universitet. Det humanistiska samtalet är en självklar utgångspunkt, ett samtal 
som inleddes för två tusen år sedan bland tänkare för vilka begreppet theorein, 
att skåda, länkade samman teori och teater.” En liknande utformning av rummet 
finns beskriven för konsistoriets sammanträdeslokal i Gustavianum under 1600-
talet.5 Där satt ledamöterna på rad mitt emot varandra och debatterade. Rudbecks 
anatomiska teater i Gustavianum blev även den en fullödig inspirationskälla. 
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Bild 1. Huvudentrén till Engelska parken, allmänt kallad ”Länken” eftersom den 
samtidigt förenar de olika huskropparna i kvarteret. Ritad av White arkitekter AB. 
Foto: Marianne Lindfors. 

Idén tog form tillsammans med arkitekterna och det som återstod att lösa var 
finansieringen. Frågan har drivits intensivt av Margaretha Fahlgren. Det finns 
ett utarbetat underlag, ett presentationsmaterial som beskriver funktionerna 
och kostnadsberäkning. Förhoppningen är att med hjälp av sponsorer kunna 
uppföra det som med tiden har kommit att kallas den felande länken. Ingen tviv-
lade på att den humanistiska teatern även skulle länka humaniora till samhället 
utanför universitetet. Den skulle komma att ”utgöra ett humanistiskt landmärke”. 

Några udda händelser utefter tidsaxeln 
Som nämnts tidigare kan man inte förvänta sig att ett så komplext byggprojekt 
skulle kunna genomföras utan problem. Trots allt är det en väsentlig skillnad 
mellan att bygga nytt och att anpassa gamla byggnader till nya ändamål. Är husen 
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Bild 2. ”Samlingen” utgör en del av Roland Haeberleins konstverk Kumsiz (2006), 
som illustrerar verksamheten i Engelska parken och finns placerat längs pelarna i 
matsalen. Foto: Margareta Öberg. 

dessutom kulturskyddade så blir det en balansakt på slak lina mellan funk-
tionskrav och estetiska hänsyn. Återställandet av gårdsmiljön mellan hus 2 
och hus 3 kom att bli ett riktigt äventyr. Rivningen av två plan på innergår-
den som tillbyggts gjorde att hus 2 praktiskt taget rämnade. Byggarbetarna 
gick hem när rivningen var klar och när de återkom efter helgen hade en 
enorm spricka längs med hela norra fasaden brett ut sig. De vackra valvbå-
garna i trapphuset hade spruckit hela vägen och norra stengrunden kalvade ut 
efter friläggningen. 

Under cirka två veckor arbetade sjuttio man med att stötta upp huset, fylla 
ut en omfattande hålighet som uppstått i grunden över tid, samt putsa igen 
alla sprickor. Statikernas insats krävdes och man kunde konstatera att den 
norra fasaden på hus 2 hade stått kvar enbart som följd av friktionen mot de 
två tillbyggda planen inne på gården. 
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Byggnadsarbetena i biblioteket kom att drabbas av minst två konkurser. 
Det var för det första upphandlingen av alla hyllsystem som blev en verklig 
rysare eftersom leverantören betalades a conto och efter första delbetalningen 
gick i konkurs. Tack vare en redig konkursförvaltare kunde universitetet gå 
skadeslöst ur den historien och samtidigt säkra hela leveransen. För det 
andra uppstod problem med de magnifika trapporna som förbinder bibliote-
kens alla plan. Till en början hade arkitekterna ritat vanliga raka trappor 
vilka givetvis är enkla att bygga men inte tedde sig som tillräckligt spännande 
i detta sammanhang. Dessutom skulle de ge upphov till mycket damm mellan 
våningarna och störande stegljud. Vi drev istället igenom att trapporna skulle 
vara slutna och mjukt rundade, mer likna en möbel som var ställd i rummet 
utan synlig förankring. För att beskriva stegen försökte vi förmedla en bild 
av hur ett luciatåg sakta skulle kunna skrida fram och liksom rinna nedför 
trapporna. Arkitekterna var med på noterna men den stackars snickaren från 
Norrland räknade bort sig i anbudet och gick i konkurs. Trapporna kom emel-
lertid till slut på plats och står där idag som en installation. 

I samband med överlämnadet av alla byggnader som ingick i den första 
etappen var förutsättningen att husen skulle vara helt tömda. Vid den besikt-
ning som gjordes tillsammans med entreprenören visade det sig att det fanns 
olika uppfattningar om vad ”helt tömda” betyder. De verksamheter som bebott 
hus 2 och 3 hade givetvis tagit med sig allt de behövde, men i vindsutrymmen 
och källare återfanns mängder av prylar som samlats där under minst hundra 
år. Arbetet med att städa ut hundra år av naturvetenskap tog sex veckor och 
kom att fördröja entreprenören, vilket gav extra kostnader. Idag kan man le 
åt eländet och det mesta har blivit roliga historier för oss inblandade. Att gå 
runt i dessa byggnader varje dag för att peka ut och styra upp bortforsling av 
allt från dragskåp till sprutflaskor kändes som att gå i en krigszon, fast tack 
och lov utan bomber. 

Avslutning 
Den andra etappen i ombyggnaden av kvarteret Kemikum är nu avslutad och 
brukarna har bott in sig. Husen med sina nya funktioner har tagits över av 
humanister i 2000-talet. Nu återstår att se hur kvarteret kan bli det avstamp 
för vetenskapsområdet som Margaretha Fahlgren så förhoppningsfullt ut-
tryckte i sin vision inför projektet. Många är de som längtar efter en renässans 
för ett förnyat bildningsideal. Vad som än kommer och hur det än utvecklar 
sig så har Uppsala universitets humanister fått en ny fysisk identitet i Eng-
elska parken. Här kan man citera en student som något förenklat sade att 
”finns man inte på kartan så finns man inte heller i verkligheten”. Alla har 
anledning att rikta ett stort tack till sina dekaner som vågade ta beslutet och 
ett särskilt tack till styrgruppens ordförande Margaretha Fahlgren som hade 
modet att genomdriva det. 
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Kerstin Mickelsson 

Karin Boye-biblioteket – Engelska parkens nav 
 
 
Den 24 september 2004 var det dags för den officiella invigningen av det nya 
biblioteket i Engelska parken, Uppsala universitets nya humanistiska centrum. 
Denna nya enhet inom Uppsala universitetsbibliotek fick, efter intensiva 
diskussioner inom byggprojektets styrgrupp, namnet Karin Boye-biblioteket. 
Styrgruppen och dess ordförande Margaretha Fahlgren – själv litteraturvetare 
– ville genom namnet på biblioteket gärna hedra en kvinna som hade anknyt-
ning till Uppsala universitet. Valet föll således på vår kända lyriker, roman-
författarinna och kulturpolitiska skribent Karin Boye (1900–1941), som 
skrevs in vid Göteborgs nation 1921 och studerade grekiska, nordiska språk 
och litteraturhistoria i Uppsala. 

Redan när styrgruppen för ombyggnadsprojektet inledde sitt planerings-
arbete sommaren 2000, stod det klart att ett nytt bibliotek skulle inrättas i 
kvarteret. Ett antal arbetsgrupper för olika funktioner tillsattes, varav en således 
var biblioteksgruppen. Den bestod av representanter för studenter, doktorander, 
forskare och lärare samt för universitetsbiblioteket. En viktig uppgift för 
gruppen var att försöka formulera för projektledningen vilket slags bibliotek 
inblandade fakulteter och institutioner behövde och önskade. 

När ombyggnadsprojektet startade fanns redan ett bibliotek i kvarteret, 
nämligen Språkbiblioteket som hade inrättats i samband med att den språk-
vetenskapliga verksamheten 1998 flyttade från dåvarande Humanistiskt- sam-
hällsvetenskapligt centrum (HSC) till kvarteret Kemikum, som området då 
fortfarande hette. Språkbiblioteket kom till genom att de flesta språkinstitu-
tioners egna boksamlingar sammanfördes till ett gemensamt bibliotek med 
organisatorisk placering inom Uppsala universitetsbibliotek. 

När det så blev beslutat att även historisk-filosofiska och teologiska fakul-
teternas institutioner liksom Sociologiska institutionen skulle inrymmas i 
kvarteret efter en omfattande tillbyggnad, planerades för ytterligare ett bibliotek. 
Arbetet inom det nya byggprojektet utgick således ursprungligen från att två 
bibliotek skulle finnas i Engelska parken: det redan existerande Språkbiblio-
teket och det nya, planerade biblioteket. 

Två bibliotek blir ett 
Med viss tveksamhet utarbetades planerna för det nya biblioteket, lokalmässigt 
skilt från det redan befintliga Språkbiblioteket. Det senare hade ju inrättats 
endast några år tidigare i en mycket trevlig lokal i nära anslutning till språk-
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institutionerna. Men var det verkligen rimligt med två humanistiskt inriktade 
bibliotek nästan vägg i vägg med varandra? Vore det inte mera rationellt och 
ekonomiskt försvarbart att planera för ett enda, lokalmässigt sammanhållet 
bibliotek? Efter en del diskussioner kom styrgruppen slutligen fram till att svaret 
på den frågan måste bli ja, och i september 2001 fattades det formella beslutet, 
som innebar att det språkvetenskapliga biblioteket skulle avvecklas och de språk-
vetenskapliga institutionernas boksamlingar överföras till det nya biblioteket. 

Efter en del överväganden om var i kvarteret de bästa lokalerna fanns, blev 
beslutet så småningom att lägga det nya, sammanslagna biblioteket i ett av de 
moderna husen (hus 9). Tack vare de bärande väggarnas placering kunde här 
åstadkommas stora fria ytor, vilket var värdefullt med tanke på behovet av ett 
stort antal bokhyllor. Dessutom hamnade biblioteket genom denna placering 
mitt i kvarteret, en fördel eftersom det då blev lätt att nå både för studenterna 
och för personal på de olika institutionerna, och eftersom det blev en symbolisk 
markering av bibliotekets centrala betydelse för verksamheten i kvarteret. 

Beslutet om sammanslagning innebar att det som nu planerades var ett rela-
tivt stort bibliotek. Flertalet av de inflyttande institutionerna var försedda 
med institutionsbibliotek som omfattade förhållandevis stora samlingar av 
monografier och tidskrifter. Projektledningens tanke var att alla dessa skulle 
samlokaliseras till det nya biblioteket, på samma sätt som skett med språkve-
tarnas olika bibliotek några år tidigare. 

Det innebar att den nya bibliotekslokalen måste vara stor nog att rymma 
14 boksamlingar, inklusive Språkbiblioteket. Det skulle dessutom finnas 
utrymme för några års accession. Språkbiblioteket hade den mest omfattande 
samlingen, men även Arkeologibiblioteket, Teologiska institutionens bibliotek 
samt samlingarna inom konstvetenskap, musikvetenskap och historia var 
stora. Också Sociologiska institutionen, som sedan tidigare huserade i en 
annan del av kvarteret Kemikum, önskade att dess forskares och studenters 
behov av biblioteksservice skulle tillgodoses av det nya biblioteket. 

Från projektledningen och andra intressenter hade framkommit att man 
önskade pröva om det var möjligt att behålla något av institutionsbiblioteks-
känslan i den nya biblioteksmiljön. Man menade att de inflyttade boksam-
lingarna inte skulle splittras utan hållas ihop samt att näraliggande ämnen 
skulle placeras intill varandra. Sålunda uppstod tanken att inrätta biblioteket i 
olika våningar i stället för att placera allt på ett enda stort våningsplan. Karin 
Boye-biblioteket är därför uppdelat på fyra våningar. Den översta våningen rym-
mer arkeologi, klassiska språk samt kulturantropologi och etnologi. Våningen 
därunder härbärgerar teologi, filosofi och estetik. Ämnena historia, musikveten-
skap, konstvetenskap samt idé- och lärdomshistoria ligger i entréplanet. För 
språkvetenskap, litteraturvetenskap, sociologi och genusvetenskap inrättades 
den nedersta våningen, i sutterängplan. Mindre använt material och äldre år-
gångar av tidskrifter har fått sin placering i ett magasin i källaren. 

Samtidigt som det således var uppenbart att bibliotekets yta måste vara rela-
tivt stor för att rymma institutionernas alla boksamlingar var instruktionerna 
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från projektledningen att hålla igen på kostnaderna och inte planera för stort. 
Då framkom tanken att inrätta så kallade compactusanläggningar, flyttbara 
hyllor som rymmer åtskilligt större antal hyllmeter per kvadratmeter än van-
liga fristående hyllor. Det finns således sammanlagt ca 5 300 hyllmeter com-
pactushyllor i biblioteket och i magasinet. Bibliotekets sammanlagda yta 
omfattar totalt drygt 3 000 kvadratmeter och här ryms idag totalt ca 12 000 
hyllmeter böcker och tidskrifter. 

Vidare blev det vid biblioteksdiskussionerna angeläget att överväga utform-
ningen av arbetsplatser för de ca 5 000 studenter som man räknade med skulle 
finnas i kvarteret. Det var aldrig aktuellt att skapa stora utrymmen för tysta 
studier i Karin Boye-biblioteket, då det fanns läsesalar för detta ändamål på 
Carolina Rediviva. För övrigt var det självklart att studenternas arbetsplatser 
skulle vara fördelade inom hela campusområdet och således inte bara finnas 
i biblioteket. Här skapades dock tre mindre så kallade tysta läsrum, innehållande 
sammanlagt 46 platser. I bibliotekets övriga lokaler placerades ut bord med 
stolar och fåtöljer på lämpliga ytor, och tanken var att biblioteket härigenom 
skulle ge möjligheter till lågmälda samtal och grupparbeten och således inte 
utgöra en helt traditionell, tyst biblioteksmiljö. Det betonades att man önskade 
sig ett öppet välkomnande bibliotek, en lokal som på ett naturligt sätt hängde 
samman med övriga utrymmen där studenterna rörde sig. Det skulle vara lätt för 
dem att uträtta ett ärende i biblioteket på väg till föreläsningar och seminarier. 

Studenter och forskare får samsas 
Styrgruppen fastställde i januari 2002 riktlinjer för den fortsatta planeringen 
av det nya biblioteket. Det ansågs ha en central funktion i de verksamhetsmål 
som låg till grund för samlokaliseringen av humaniora och teologi. Utvecklingen 
av nya undervisningsformer, som exempelvis problembaserat lärande (PBL), 
gjorde också att studenterna behövde ha litteraturen lätt tillgänglig. Fakulte-
terna planerade vidare för utbyggnaden av magisterkurser, vilket innebar en 
förväntan om att gränsen mellan studenternas och forskarnas bibliotek alltmera 
skulle komma att suddas ut i framtiden. Därför ville man inte göra en skarp 
organisatorisk åtskillnad mellan studenternas och forskarnas bibliotek. Det 
ansågs också som ett prioriterat mål att ge forskare och lärare tillgång till ett 
bibliotek i mycket nära anslutning till institutionslokalerna, liksom att ge 
dem möjlighet att använda önskat material i sina tjänsterum. För de anställda 
skulle biblioteket vara öppet dygnet runt, vilket också infriades genom befint-
ligt låssystem. Eftersom studenternas arbetsplatser fördelades över hela kvarteret 
och forskarna gavs tillgång till biblioteket hela dygnet, var uppfattningen i 
styrgruppen att Karin Boye-bibliotekets officiella öppettider skulle vara något 
begränsade. Vidare sågs det nya biblioteket och Carolinabiblioteket, med 
dess mycket omfattande bok- och tidskriftssamlingar, som en samlad biblioteks-
resurs för humanister och teologer. 
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Ett viktigt verksamhetsskäl för samlokaliseringen till ett bibliotek var att 
det skulle utgöra ett nav för undervisning och forskning. Därför måste, menade 
styrgruppen, biblioteket ha nära samarbete med institutionerna och deras 
verksamhet. Man önskade vidare en flexibel biblioteksservice. Fram till nu 
hade ju de olika biblioteken haft sin lokalisering inom respektive institution, 
vilket underlättat det dagliga samarbetet med institutionens personal och 
studenter. Nu gällde det att åstadkomma ett givande samarbete även i den 
nya miljön. Efter diverse överväganden beslutades inom universitetsbiblioteket 
att det skulle inrättas fem så kallade kontaktbibliotekarier vid Karin Boye-
biblioteket. Var och en skulle ha uppdraget att arbeta för att etablera goda 
kontakter med respektive institution gällande biblioteksfrågor av alla slag. 

Ursprungligen planerades för ca 10 tjänstgörande bibliotekarier i det nya 
biblioteket. Det var självklart att den bibliotekspersonal som redan var anställd 
vid de sammanflyttade biblioteken skulle utgöra kärnan. Således kom personal 
från Arkeologiska biblioteket, Språkbiblioteket, Teologiska institutionens 
bibliotek samt från de historiska och konstvetenskapliga institutionerna. 
Därutöver anslöt några bibliotekarier och en biblioteksassistent från Carolina-
biblioteket. För närvarande är det ca 15 personer som har sin huvudsakliga 
tjänstgöring vid Karin Boye-biblioteket. 

Efter flera års planering under fast ledning av projektgruppen med Margaretha 
Fahlgren i spetsen började institutionernas och därmed bibliotekens inflyttning 
att närma sig. Men först skulle Språkbibliotekets samlingar och personal flytta 
in i det nya, men ännu ej helt färdigbyggda biblioteket. Det blev bråttom då 
hantverkarna väntade på att få påbörja omvandlingen av Språkbibliotekets 
dåvarande lokaler till rum lämpliga för lunchrestaurangverksamhet. 

Flyttlasset går 
I mitten av augusti 2003 påbörjades sålunda flyttningen av böcker och tid-
skrifter till de nya lokaler, som i praktiken fortfarande var en byggarbetsplats. 
Bibliotekspersonalen kunde därmed följa hur de omtalade spiraltrapporna i 
biblioteket tog form. Vi åsåg med stor beundran hur betongtrappan gjöts i ett 
stycke och hur sedan sidorna kläddes med tunn bokfaner. Hela biblioteket är 
för övrigt inrett i träslaget bok, såväl bokhyllorna som Alvar Alto-pallarna. 
Efter inledande tveksamhet godtog vi sedan idén med textil svart matta som 
golvbeläggning. Valet föll på en sådan matta för att uppfylla kravet på en 
dämpad ljudmiljö. Arkitekten, som heter Kjell Jensfelt, hade idén om en biblio-
teksinredning utan storslagen färgsättning, med bokhyllor i ljus bok och 
svart tyg på stolar och fåtöljer. För att uppfylla kravet på känsla av en öppen 
och lättillgänglig bibliotekslokal föreslog han att väggen mot intilliggande 
korridor (stråket) skulle vara av glas. Sist, men inte minst, bör hyllbelysningen 
nämnas. Det vanliga är att belysningen i bibliotekshyllor löses genom en 
horisontell lampa placerad ovanför översta hyllplanet. Nu ville vi undersöka 
om det i stället var möjligt att förse bokhyllorna med vertikal belysning för att 
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tillgodose behovet av ljus även på de nedre hyllplanen. Sagt och gjort, firma 
tillkallades och hur det hela slutade kan ses på plats i biblioteket. 

Nu bedrevs alltså både biblioteks- och byggnadsverksamhet i samma lokaler. 
Halvfärdiga väggar och gröna presenningar skilde oss åt, vilket inte alltid var 
nog för att dämpa radions skvalmusik som hantverkarna önskade lyssna på. 
Men det ordande sig alltid genom det samförstånd som rådde när biblioteks-
personalen i smyg valde att stänga av radion. 

Språkbibliotekets böcker kom raskt på plats, om än i provisoriska hyllor. 
Det blev nödvändigt med ytterligare en flyttrockad när de ordinarie bokhyllorna 
var installerade någon månad senare. Till att börja med innebar byggnadsar-
betet att det var möjligt att hålla öppet endast fyra timmar per dag, men efter 
några månader kunde ordinarie öppettider tillämpas. Dock återstod att införliva 
två nya språksamlingar, nämligen de inom dåvarande Institutionen för klas-
siska språk samt Institutionen för slaviska språk. Dessa institutioner hade 
inte helt och hållet överlämnat sina boksamlingar till dåvarande Språkbiblio-
teket när det inrättades 1998. 

Nu hade projektet nått den tidpunkt då det på allvar var dags att påbörja 
överflyttningen av de samlingar som skulle lämna sina respektive institutioner 
inom de historisk-filosofiska och teologiska fakulteterna. Planeringen inför 
flyttprocessen pågick sedan länge genom kontakter mellan biblioteket och 
institutionerna. Bibliotekspersonal hade tillfälligt arbetat med förberedelser 
på några institutioner och vid andra institutioner fanns det ju sedan länge fast 
anställda bibliotekarier. 

Det hela inleddes med att större delen av tidskrifterna överfördes till biblio-
teket. I samband med detta blev det också möjligt att få en överblick över vilka 
tidskrifter som fanns i samlingarna samt att se över vilka dubbelprenumera-
tioner som kunde avslutas. I en del fall fanns sammantaget prenumerationer 
på ända upp till fem exemplar av samma tidskrift och även när det gällde 
bokbeståndet fanns i många fall dubbletter. Det visade sig också finnas en 
hel del dubbletter i förhållande till samlingarna inom Carolina Rediviva. 

Den riktigt stora flytten inleddes något senare. Först i tur var Arkeologiska 
biblioteket. Därefter flyttades ett institutionsbibliotek per vecka med avslut-
ning strax före midsommar. Det var en hektisk men mycket spännande och rolig 
period. Det hela gick vanligtvis till så att jag vid 8-tiden på måndag morgon 
fanns på plats på dagens institution tillsammans med flyttfirman och någon 
kontaktperson från institutionen. Det gällde att se till att flyttpersonalen lastade 
böckerna på de stora vagnarna i rätt ordning. När de hade fått turordningen klar 
för sig var det i regel inga problem eftersom de var vana bok- och arkivflyttare. 
Någon gång hände det att flyttfirman var försenad, men då förekom det att 
någon omtänksam person på institutionen ordnade med morgonkaffe och 
smörgås. När lastningen var i full gång var det för min del dags att hasta till 
biblioteket för att ta emot den veckans första leverans. Några bibliotek var stora 
nog att kräva hela veckan för överflyttningen, medan andra klarades av på en dag. 
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Bild 1. Karin Boye-bibliotekets trappa sedd från entréplanet. Foto: Margareta Öberg. 

Uppställning, katalogisering och gallring 
Vid midsommartid hade alltså samtliga samlingar kommit på plats och arbetet 
med finjustering i uppställningen samt registrering i bibliotekskatalogen 
kunde påbörjas. En hel del var redan genomfört genom att bibliotekspersonal 
hade arbetat på några institutioner under planeringstiden. Mycket återstod 
dock att göra. Men först behövde bibliotekspersonalen fira semester. I det 
läget visst vi inte vad vi skulle komma att behöva tampas med under hösten 
det året. Till detta återkommer jag strax. 

Det stod redan i ett tidigt skede klart att fler boksamlingar kunde tillföras 
Karin Boye-biblioteket, i samband med inflyttning av ytterligare enheter i 
Engelska Parken. Senast under våren och sommaren 2008 kommer således 
Centrum för multietnisk forskning, Programmet för studier kring Förintelsen 
och folkmord samt delar av Institutionen för hushållsvetenskap att integrera 
sina institutionsbibliotek i Karin Boye-biblioteket. 

Som tidigare nämnts var boksamlingarna som kom från de olika institutionerna 
av mycket olika karaktär vad gäller storlek och, framför allt, uppställningsmässigt. 
Varje samling hade byggts upp isolerat och ställts upp enligt egna system. 
Det hade varit en alltför kostsam insats att med hjälp av retrospektiv katalo-
gisering förändra dessa system och åstadkomma en enda logisk svit. Därför består 
Karin Boye-biblioteket idag av ett flertal avslutade boksamlingar med egna upp-  
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Bild 2. Karin Boye-bibliotekets trappa sedd uppifrån. Foto: Margareta Öberg. 

ställningssystem, medan nyinköpt litteratur till största delen placeras i en ny svit 
enligt en uppställningsprincip som är vanlig i de flesta svenska bibliotek. 

Redan inledningsvis var det uppenbart att vissa delar av samlingarna dubble-
rade varandra och vi som arbetade inom projektet behövde således få vägledning 
beträffande frågan om hantering av dubbletterna. Saken diskuterades i Biblio-
teksnämnd A, vilket utmynnade i att vi hade möjlighet att överväga utmönstring 
av dubbletter. En hel del finns dock kvar i samlingarna då vi bedömde att 
efterfrågan motiverar förekomsten av flera exemplar. Det gäller framför allt 
sådant som studenterna kan förväntas låna. Frågan om utmönstring eller 
gallring visade sig vara känslig, så till vida att man inom institutionerna kunde 
misstänka att biblioteket hade en alltför generös inställning till att ”kasta 
böcker”. Det är emellertid så att bibliotekspersonalen är uppfostrad till att sam-
la snarare än att kasta. Och från bibliotekets sida ville man gärna stämma av 
med forskarna i tveksamma fall. Det löstes genom att böcker föreslagna till 
utmönstring återsänds till institutionen för bedömning. 

Ett nytt säkerhetstänkande 
En annan fråga som väcktes var den om säkerheten beträffande eventuellt 
stöldbegärligt material. Karin Boye-biblioteket planerades ju som ett lätt 
tillgängligt bibliotek med öppna hyllor. Det mesta skulle vara åtkomligt genast 
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utan beställning från magasin. Men det fanns trots allt litteratur som borde 
förvaras i låst utrymme. Det gällde framför allt äldre böcker tryckta både 
före och efter den inom universitetsbiblioteket tillämpade kulturarvsgränsen 
år 1850. Det hade tidigt i planeringen beslutats att det inte skulle planeras för 
någon säkerhetsläsesal i det nya biblioteket, då denna funktion på Carolina 
Rediviva ansågs vara tillräcklig. Så kallat kulturarvsmaterial skulle således 
överföras dit. I Karin Boye-biblioteket inrättades i stället ett låsbart rum för 
förvaring av material som kunde behöva extra skydd. I praktiken förvaras 
där nu värdefulla folianter, medan vanliga monografier trots allt har sin pla-
cering i det öppna biblioteket. 

Apropå säkerhet för boksamlingarna. Jag nämnde tidigare att biblioteks-
personalen skulle ställas inför en stor överraskning efter återkomsten från 
välbehövlig sommarsemester. Det kom signaler om att en forskare i Budapest 
genom ett antikvariat hade köpt ett antal böcker, vilka han misstänkte kunde 
vara stöldgods. Det fanns stämplar som tydde på att böckerna tillhörde Upp-
sala universitet. Snart uppdagades att försäljningen hade förmedlats av en 
internetbokhandel med säte i Uppsala. Några händelser ledde till att en kollega 
med stor säkerhet kunde peka ut personen bakom internetbokhandeln. Vid 
ett besök i Karin Boye-biblioteket hämtades han av polisen och anhölls 
samma dag. Den arbetsinsats som nu krävdes av bibliotekspersonalen, både 
på Karin Boye-biblioteket och på Carolina, hade vi kunnat vara utan. Vi hade 
mängder av trevliga uppgifter att ta oss an. Nu var vi i stället tvungna att 
försöka få ett grepp om hur mycket som var stulet samt att serva polisen med 
utredningsunderlag. I samband med den undersökningen upptäcktes att volymer 
som fanns på plats i hyllorna på de båda biblioteken erbjöds till försäljning 
via internet. Beskrivningen av böckernas skavanker och andra kännetecken 
stämde med våra exemplar. Skulle dessa hämtas när en spekulant dök upp? 
För att göra en lång historia kort kan det nämnas att en hel del volymer åter-
kom till universitetsbiblioteket på olika vägar, men naturligtvis inte allt. 

Ny elektronisk litteratur 
Hittills har tillkomsten av Karin Boye-biblioteket i huvudsak tagit fasta på 
biblioteket som ett konkret, fysiskt rum, med samlingar i fysisk bemärkelse – 
vilket det ju också är. Projektet gick ju ut på att samla de tryckta bok- och 
tidskriftssamlingar som fanns inom institutionerna till en gemensam biblio-
tekslokal. Men tillkomsten av Karin Boye-biblioteket ägde rum i en tid då 
övergången från tryckt till elektronisk litteratur tog fart på allvar även beträffande 
humanistiskt inriktat material. Det gäller hittills i första hand elektroniska 
tidskrifter och referenslitteratur, t.ex. bibliografier, lexika och uppslagsverk, 
och innebär att tidskrifter och referenslitteratur i möjligaste mån förvärvas i 
form av e-media. Detta till trots måste biblioteket fortfarande tillhandahålla 
ett stort antal tryckta tidskrifter då de ännu inte finns att tillgå i elektronisk form. 
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När det gäller monografier har universitetsbiblioteket visserligen den senaste 
tiden förvärvat ett antal kollektioner utgivna i elektronisk form och det är 
helt säkert att den trenden fortsätter. Som exempel kan nämnas köpet av en 
stor samling böcker tryckta på engelska åren 1475–1700. Vidare har nyligen 
inköpts en omfattande monografisamling i en kollektion kallad Oxford Scholar-
ship Online. Den innehåller monografier bl.a. inom sex humanistiska ämnen 
inklusive religionsvetenskap. Nämnas bör också databaser med fulltexter 
inom ämnet latin, till exempel Library of Latin Texts, som nyligen har inför-
livats i universitetsbibliotekets samlingar. Men de tryckta boksamlingarna 
kommer att ha sin givna plats i biblioteket även fortsättningsvis. Det är 
mycket svårt i nuläget att förutspå när och i vilken omfattning den elektroniska 
boken kommer att ersätta den tryckta. Här handlar det säkert om en genera-
tionsfråga. Så långt nu kan överblickas får man i vart fall inom humaniora 
och teologi räkna med att den tryckta boken kommer att bestå. Och det är 
orimligt att tänka sig att tidigare utgiven litteratur kommer att kunna till-
gängliggöras elektroniskt i sin helhet. Även om den konventionella tryckta 
varianten fortfarande är vanligast i fråga om monografier, följer biblioteket noga 
den tekniska utvecklingen för tillgängliggörande av e-böcker. 

I takt med bibliotekets ökade förvärv av e-media minskar behovet av själva 
bibliotekslokalen som förvaringsplats för nytillkommet material. Men någon 
risk för att bibliotekslokalen skulle tömmas på material torde inte finnas, och 
den har sitt berättigande även på annat sätt, t.ex. som mötesplats för studenterna. 
Biblioteket som institution skall utgöra en integrerad del i pågående forsk-
ning och utbildning och är därmed en central förutsättning för verksamheten 
inom universitetet. Minst lika viktigt som det är att samla och tillhandhålla 
information i olika former är arbetet med att tillgängliggöra materialet och att 
lära användarna att utnyttja universitetsbibliotekets resurser på bästa och effekti-
vaste sätt. I likhet med övriga enhetsbibliotek arbetar Karin Boye-biblioteket 
med användarundervisning för olika låntagargrupper. 

Ett bibliotek för alla 
Arbetet med att planera inför det nya bibliotekets tillkomst var en mycket 
givande och intressant tid. Enligt min mening var detta uppdrag som projekt-
ledare den roligaste och mest intressanta uppgift man kan få som bibliotekarie. 
Det var förstås tryggt att veta att det som skulle genomföras var väl förankrat 
inom projektledningen. Samarbete med den samt med projektledarna på Bygg-
nadsavdelningen och med arkitekten var mycket stimulerande. Framförallt 
minns jag också kontakterna med institutionernas företrädare med mycket 
positiva förtecken. Men jag insåg också att institutionernas bibliotek låg forskarna 
och lärarna mycket varmt om hjärtat. Det gällde att gå varsamt fram och söka 
skapa förtroende. Naturligtvis var det inte bibliotekets avsikt att förstöra de 
boksamlingar som genom årtionden hade byggts upp inom institutionerna. 
Det är dock lätt att förstå att det inledningsvis förekom en viss tveksamhet 
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inom en del institutioner. Man var van vid att ha sitt bibliotek placerat intill 
sin arbetsplats. Å andra sidan var det uppenbart att några institutionssamlingar 
inte var särskilt uppdaterade, flera hade inte tillförts ny litteratur sedan mitten 
av 1980-talet. Men det fanns förstås undantag. Och det fanns som sagt en del 
onödiga dubbleringar. Fördelen med den nya biblioteksmiljön är framför allt 
att litteraturen är tillgänglig för samtliga användare, dels genom placeringen 
i en offentlig miljö, dels genom synliggörandet i de elektroniska katalogerna, 
samt att fakulteternas biblioteksbehov kan planeras på ett samordnat sätt. 



 

2. Institutionerna 
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Anna Williams 

”Författarfirman” 
Agnes von Krusenstjerna och David Sprengel 
 
 
Agnes von Krusenstjerna och David Sprengel var ett lag. Deras äktenskaps-
väg byggdes av material som krackelerade men höll. Under nära två decen-
nier arbetade de gemensamt för att främja Agnes von Krusenstjernas förfat-
tarskap, så uppmärksammat och omstritt i den svenska mellankrigstiden. Vid 
flera tillfällen var de på väg att bryta upp från varandra, men äktenskapet 
varade ända fram till Krusenstjernas död den 10 mars 1940. David Sprengel 
sörjde henne djupt det år han hade kvar att leva. 

Agnes von Krusenstjerna (1894–1940) och David Sprengel (1880–1941) träf-
fades våren 1921 när David bett den unga författarinnan om ett bidrag till 
tidskriften Figaro som han redigerade. De ”blev genast förälskade i varandra, 
upplevde en glödande kärleksvår, förlovade sig på sommaren och bestämde 
bröllopet till hösten”, skriver Olof Lagercrantz 1951 i sin doktorsavhandling om 
Krusenstjerna.1 Deras liv tillsammans blev rikt och svårt och bar litterär frukt. 
Krusenstjerna gav ut tre omfattande romansviter, flera novellsamlingar och en 
diktsamling och hon bidrog flitigt med artiklar, kåserier och litterära texter i 
tidningar och tidskrifter. När David Sprengel träffade Agnes var han redan en 
etablerad och ryktbar kritiker; han bistod henne sedermera i författandet men 
fortsatte också sin egen skrivarbana, främst som översättare av fransk litteratur. 

Redan som ung hade Agnes von Krusenstjerna drabbats av psykisk ohälsa 
och en kort tid efter vigseln i september 1921 blev hon återigen sjuk. I november 
kunde hon inte längre vara kvar i hemmet utan togs in på sinnessjukhus i Göte-
borg. Hon återvände inte hem förrän i mars 1922. Efter denna inledande kris 
följde många sjukhusvistelser, både i Sverige och utomlands. Men Agnes och 
David svetsades samman. De satt sida vid sida och skrev, Agnes arbetade med 
sina romaner och David med sina översättningar av Rousseau och Diderot. De 
skrev hemma i Sverige och de reste till Italien, Frankrike, Grekland och Spanien 
för att få arbetsro och miljöombyte. Så kom det att vara under hela deras äkten-
skap, med undantag för de perioder då Agnes var intagen på sjukhus. 

Agnes von Krusenstjernas adliga och litterära börd – hennes mormors far var 
Erik Gustaf Geijer – gav henne tidigt i livet ett självförtroende åtminstone vad 
gällde modet att fatta pennan. Varken hennes bakgrund eller målmedvetenhet 
gick Sprengel förbi när de träffades våren 1921; flera forskare har uppmärk-
sammat hans intresse för adliga och författande kvinnor. Åren 1903–1908 
hade han kontakt med Marika Stiernstedt och de reste tillsammans i Italien 
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1908. Förhållandet förefaller inte ha varit särskilt lyckosamt och Margaretha 
Fahlgren menar i sin bok om Marika Stiernstedt och Ludvig Nordström, 
Spegling i en skärva (1998), att Marika Stiernstedt främst sökte efter litterär 
bekräftelse hos den uppmuntrande Sprengel. Själv beskrev han Marika Stiern-
stedt som en ”klättrerska”.2 

Agnes von Krusenstjerna hade bestämt sig för att bli författare och hon 
romandebuterade tjugotre år gammal 1917 på Bonniers förlag med Ninas 
dagbok. Tidigt under äktenskapet uttrycker David Sprengel sin övertygelse 
att hans hustru är ämnad för en strålande litterär karriär. I ett brev den 21 
mars 1923 till Agnes, som återigen var intagen på sjukhus under en av kri-
serna i äktenskapet, skriver han: 

Det viktigaste för din framtid är att den ordnas så, som det passar bäst för dig 
personligen och som det passar bäst för fortsättandet på den litterära bana, du 
nu börjat på allvar. Jag för min del är ganska säker på att det i bägge afseen-
dena är klokast att vänta med att realisera den eventuella skilsmässan – som 
du dock i torsdags inte tycktes tänka på – tills du åtminstone är färdig med 
nästa Tony-volym och helst hela serien – på hvilken allt för dig hänger. Sedan, 
när du kan stå på egna fötter, komma dina föräldrar och din släktmiljö att lättare 
försona sig därmed; de förra förefaller för tillfället ganska knäckta. Och så 
länge vi, utåt sedt åtminstone, hålla ihop och innan din litterära position helt 
stadgat sig, kan jag skaffa dig mycket bättre villkor hos Bonnier än du själf. 
Det har du väl i alla fall sett! 

För mig är det enda af betydelse, att det går dig godt i lifvet och att du 
kommer vidare i litteraturen.3 

Skriva samman 
Litteraturhistorien uppvisar en rad författarpar som bildat firma och flätat 
samman sina erfarenheter, stilar och skrivarverksamheter. I Spegling i en 
skärva följer Margaretha Fahlgren Marika Stiernstedt och Ludvig Nordström 
som skrev och arbetade ihop under ett nära trettioårigt äktenskap, upplöst 
1936. Deras oskrivna uppfattning av äktenskapets intellektuella roller kallar 
hon ett genusavtal. Ludvig Nordström var den framstående författaren, Marika 
Stiernstedt den som drog in pengarna. Margaretha Fahlgren sammanfattar: 
”Även om Marika Stiernstedt hade fler läsare och periodvis fick bättre kritik 
för sina romaner rådde det aldrig någon tvekan mellan makarna om att Nord-
ströms författarskap hade första prioritet.”4 

Marika Stiernstedts dröm om äktenskapet inbegrep en make som kunde 
dela konstnärslivet på lika villkor. I Ludvig Nordström fann hon en man och 
ett diktargeni att se upp till, och rollerna tycks snart ha gjutits i tidskonven-
tionella formar. Båda var produktiva författare men i förhållandet och i det 
tysta avtalet utnämndes Ludvig Nordström till konstnärsgeniet. Marika Stiern-
stedts popularitet gav henne marknadsframgångar som inte förunnades Ludvig 
Nordström, och det blev alltmer hustruns uppgift att försörja familjen under 
det att Nordström kunde ägna tid åt att ostörd av materiella omsorger utveckla 
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sitt författarskap.5 Deras avtal formulerades av både inre och yttre omstän-
digheter: av individuella erfarenheter, vedertagna sociala uppfattningar och 
inarbetade genusmönster. 

För Agnes von Krusenstjerna och David Sprengel var det annorlunda. 
Visst var de i flera avseenden barn av sin tid, men deras gemenskap utbilda-
des styckevis motströms. Sprengel betraktade sin hustru som en genialisk 
diktarbegåvning och han tog på sig uppgiften att stödja hennes författarverk-
samhet. Han var säkert medveten om att ljus därmed också skulle falla på 
honom. Själv hade han i början av tjugotalet passerat de fyrtio, han hade bakom 
sig en bana som kritiker och kåsör, kantad av förhoppningar, uppmuntran, 
attacker och stridigheter. Med Agnes von Krusenstjerna inledde han ett andra 
skede i sin karriär, i skuggan av sin uppmärksammade hustru. Hans avtryck 
spåras i de skönlitterära texterna, i Krusenstjernas brev till förlagen och i visst 
hänseende i den mytologisering som åtföljt Krusenstjerna – eftermälet gjorde 
henne omväxlande till martyr, geni eller galning. Med sin digra kritikantologi 
Förläggarna, författarna, kritikerna om Agnes von Krusenstjerna och hennes 
senaste arbeten (1935) försökte Sprengel etablera en Krusenstjernabild redan 
under hennes livstid, ämnad att skänka författarinnan en oomtvistad plats på den 
litterära parnassen. David Sprengel höll upp geniet och var inte främmande för 
martyren, men gjorde kanske sin största insats genom att bestrida galningsmyten. 

När det gäller Marika Stiernstedt och Ludvig Nordström, som levde åtskilda 
under många och långvariga resor, är deras brevväxling en källa till förståelsen 
av förhållandet och författarrelationen. Agnes von Krusenstjerna och David 
Sprengel var för det mesta tillsammans, med undantag för de perioder Agnes 
vistades på hospital, men som vi sett går ändå något att utläsa ur de brev som 
bevarats. Konturerna i deras relation träder dessutom fram i den litterära 
debatt som fått namn efter Pahlenromanerna. Bonniers förlag gav ut de tre 
första delarna men avböjde publicering av de fyra sista, som gavs ut på 
Spektrums förlag. Kritiken avvaktade i tysthet tills Karin Boye i januari 1934 
publicerade artikeln ”Då vinden vänder sig” i Social-Demokraten. Pahlenfejden 
gjorde böckerna kända för sin sexuella frispråkighet, och flera av samtidens 
intellektuella fattade pennan i debatten. Somliga försvarade, andra fördömde, 
åter andra försökte nyansera samtalet om vad som var tillåtet att publicera i 
konstens namn. Med kritikantologin blev Krusenstjerna–Sprengel en gång för 
alla även offentligt ett oskiljaktigt författarpar. 

Författarfirman 
Den 13 mars 1946 presenterar litteraturkritikern Stig Ahlgren ”författarfirman 
Agnes von Krusenstjerna–David Sprengel” i Aftontidningen, under rubriken 
”En svensk författarfirma”. Stig Ahlgren var en stor beundrare av Krusenstjerna 
och samma år som hon avled publicerade han den första monografin om 
hennes författarskap, Krusenstjerna-studier (1940). Där skriver han passio-
nerat om hennes livsverk och konstnärskap, som har ”en äventyrets glans, 
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något av den tropiska forskningsresans mystik, som är oerhört fängslande”. 
Han kallar henne rätt och slätt geni, och att hon skulle ha skrivit sina kontro-
versiella böcker av spekulativa skäl avvisar han prompt. Hennes drivkraft 
var sanningslidelsen, hon ville ”vinna mänskligheten för sin sak, sin religion. 
[---] Hon skrev för att hon måste skriva.”6 

I sin artikel i Aftontidningen pekar Ahlgren på den obestridligt avgörande 
betydelse Sprengel hade för Krusenstjernas litterära utveckling. Utan detta 
äktenskap, menar Ahlgren, hade hennes författarskap förblivit ofarligt: 

Hon var inte gift med en postexpedit eller en generaldirektör. Hon var gift 
med en passionerad skribent, som vigde sitt liv åt uppgiften att hugga väg för 
sin hustrus oeuvre, en outtröttlig impressario, kongenial materialsamlare, ly-
hörd kriarättare, raffinerad portalssmyckare, vars förtrogenhet med svenska 
och utländska klassiker kan avläsas på de citatreliefer, som blommar vid 
dörrposten till varje Krusenstjernabok. 

Ett gott stycke av artikeln handlar om David Sprengel och hans intellektuella 
profil. Ovedersägligen var han en inspiratör på djupet och, skriver Ahlgren, 
”att Agnes von Krusenstjernas litterära insats har nya och djärva, ofta pro-
blematiska sidor att tacka David Sprengel för, det bör inte fördöljas av den 
eller dem som en gång ska skriva hennes biografi”. 

Stig Ahlgren diskuterar i synnerhet Sprengels inflytande i romansviten 
Fröknarna von Pahlen (1930–1935) – Olof Lagercrantz har noggrant visat 
hur vissa stycken rentav är direkt författade av honom. Ahlgren citerar ett 
viktigt stycke i efterskriften till sjätte delen av romansviten om fröknarna 
von Pahlen, Bröllop på Ekered. Där citerar Krusenstjerna sin egen dagbok 
från 1934 och klargör David Sprengels roll: 

Under åratal skola kanske små petiga litteraturprofessorer med näsorna i väd-
ret eller trynen som snörvla böka upp vem den och vem den och vem den där 
personen kan vara i mina romaner. Men ni komma bara att finna att, utom 
mitt, ett enda namn står skrivet över mina böckers blad, liksom med en osyn-
lig skrift som i stark belysning kan lockas fram, och det är namnet David 
Sprengel. (s. 504) 

I artikeln ”Hvordan blev jeg Forfatter?” i Berlingske Aftenavis 1939 upprepar 
Krusenstjerna citatet och förklarar inspirationens innebörd. 

”Maaske vil smaa pedantiske Litteratur-Professorer med Næsen i Vejret eller 
med Snøvlende Tryner give sig til at rode efter, hvem den og den og den Person 
kan være i mine Romaner. De vil kun finde, at foruden mit eget Navn er der 
kun et eneste, som staar skrevet over mine Bøgers Blade som med en usynlig 
Skrift, der i stærkt Lys kan kaldes frem, og det er Navnet David Sprengel.” 

Dette betyder ganske simpelt og ligetil, at Mødet med min Mand og Sam-
livet med ham tændte den Inspirationens Gnist i mig, som jeg haaber vil 
brænde, saa længe jeg lever.7 
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Under arbetet med romanserien deltog Krusenstjerna i en enkät i Bonniers 
Litterära Magasin (1932) om författarens förhållande till kritiken, och hon 
inleder sitt svar med att utnämna David Sprengel till sin främsta kritiker. 
Sedan beskriver hon sin arbetsmetod. När boken först endast finns tänkt och 
inte nedskriven diskuterar hon den på idéstadiet med sin man. Det ”blixtljus” 
han förmedlar lyser sedan som inspiration över det fortsatta skrivarbetet. 
”Sällan visar jag något för honom, förrän jag skrivit färdigt, om det inte är 
något särskilt ställe, som jag brinner av begär att få läsa upp och genast få 
höra ett omdöme om.”8 När det gäller konstnärlig stil är han en oumbärlig 
handledare, konstaterar hon, och förmedlar en entydigt positiv bild av sam-
arbetet. Som forskningen visat står det klart att Sprengels direkta medverkan 
tilltog avsevärt i de senare delarna av verket. Att Sprengels ande även svävar 
över enkätsvaret i Bonniers Litterära Magasin får man förmoda, eftersom de 
kritiker Krusenstjerna där håller fram som ideal tillhörde David Sprengels 
förebilder: Oscar Levertin och Georg Brandes. 

Vidare berättar Krusenstjerna i reportaget ”Hemma hos svenskt herrgårdslivs 
diktarinna” i Husmodern 1930 för den beundrande intervjuaren om sitt författande: 

”Hur går det då till, när ni skriver edra böcker?” En svår och näsvis fråga som 
dock blir bemött över förtjänst. 

”Jag [sic], så snart jag får en idé, talar jag om den för min man och vi dis-
kutera den tillsammans. Så tänker vi båda över den och det kan hända att den 
ändrat form, när den nästa gång kommer på tal. När jag är säker på hur jag 
vill ha det, skriver jag. Men ibland talar vi aldrig om vad jag ska skriva. Den 
här boken [Den blå rullgardinen, 1930] kom som en överraskning för min 
man. Han hjälper mig med att läsa korrektur och det är jag honom mycket 
tacksam för. Det är nämligen det tråkigaste och svåraste jag vet.”9 

Stig Ahlgren kallar deras skrivarsamarbete legitimt, dels därför att Agnes von 
Krusenstjerna själv öppet deklarerade makens inflytande, dels därför att arbets-
metoden helt enkelt i högre eller mindre grad tillämpas av de flesta författare: 

Om en skildring berikas genom muntlig diskussion mellan en författare och 
honom eller henne närstående råd- och blodgivare, så som ofta sker, det ger 
brev och memoarer besked om, eller den intresserade anförvanten lånar för-
fattarens penna och egenhändigt ritar några krumelurer i kanten vilka skjutas 
in i handlingen, så kan det komma på ett ut.10 

Störst inflytande har Sprengel haft på Pahlenromanerna, menar Ahlgren. Med 
iver och energi tog han sig för att 

[...] färglägga och förklara det verk som bara det utkommit av trycket skulle 
bli sin tids ryktbaraste sedeskildring i Sverige: Fröknarna von Pahlen. Det var 
det som författarinnan själv syftade på, när hon sade att hans namn kunde 
lockas fram i stark belysning.11 
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I ett brev till Bonniers förlag den 17 december 1934 ger Krusenstjerna sin 
egen bild av det samarbete som säkerligen stötts och blötts i kulturvärlden 
under Pahlenfejden. Återigen lyfter hon fram David Sprengels livsavgörande 
inflytande och hans bistånd under sjukdomsanfallen utomlands. Men hon är 
dessutom noga med att hävda sin självständighet. Hon är inte den som låter 
sig kuvas eller hunsas när det gäller det litterära skapandet: 

Vad mig själv angår ha Ni ju så ofta betygat – och även nu låtit betyga – att Ni 
anse mig vara en särdeles betydande författarinna. Men jag var ingen betydande 
författarinna, när jag gifte mig, och jag vill öppet säga att jag aldrig skulle blivit 
det utan min man. Det kanske Ni också ha förstått. Om Ni, särskilt vad de senare 
delarna av fröknarna von Pahlen beträffar, däremot fått för Er att han påverkat 
mig i en riktning som Ni ogilla, torde detta vara ganska felaktigt av Eder. De 
oändliga ledsamheter som för mig – för Eder i något ringa mått – uppstått 
kring utgivandet av dessa sista volymer ha helt härlett sig därav att Ni varit så 
känsliga – såsom Ni öppet erkänt – för att ”vinden vänt sig” och velat avhålla 
mig från att logiskt fullborda ett logiskt planerat verk. Ni ville ju till och med ha 
mig att avlägsna personer och avklippa flera av de viktigaste motivtrådarna som 
förekommit redan i början av verket. Möter någon trötthet i de allra sista voly-
merna – vilket jag ej tror – skulle det då bero på just dessa ledsamheter som drabbat 
mig och vantrevnaden för mig att utkomma från en obskyr officin. Min man har 
ingen del däri. Han har ständigt varit av ovärderlig nytta för mitt litterära arbete. 

Mänskligt har han varit den ende som hjälpt mig under de särskilda svårig-
heter som skapats för mig genom min ärvda sjuklighet. Alla andra människor 
ha övergivit mig. I år räddade han mig från den vissa döden i Alhambra. Sedan 
tog han på egen risk ut mig från sjukhuset i Malaga. Hade han icke varit skulle 
jag fortfarande suttit kvar där – eller på något ännu värre ställe i Spanien. Och 
endast hans outtröttliga arbete har jag att tacka för att jag kom tillbaka från 
Afrika och lotsades hem den långa vägen ända hit upp. Under allt detta har 
han utsatts för en oavbruten följd av perfida och försåtliga anfall. Den lille advo-
katen vågade till och med antyda både för mig och generalkonsul Dahl att det 
egentligen var min man som gjorde mig sjuk! Efter allt arbete min man ned-
lagt för mig denna tid drev han sin oförsynthet så långt att komma fram med 
förslag att jag skulle förlöpa min man (om min sjukdom eljes hade gjort det 
möjligt)! En gemenhet så utan gräns, en så infam nedrighet trodde jag icke 
fanns. Ja, till slut kommer nog ”föraktets tystnad” att bli för svår även för mig. 

Om Ni tro att jag utan min man skulle vara ett litet beskedligt våp och att det 
egentligen är han som sätter upp mig och gör mig hetsig, ta Ni sannerligen fel. 
Det är väl snarare jag som ofta hetsat upp honom. Om han i nästan hela fyra 
månader fått vaka över mig är det väl klart att hans vaksamhet ibland måst slappna 
och att han då och då uttröttad kunnat falla ihop. Jag önskar blott säga dessa få 
ord, ty när Ni nu förklarat Eder vilja taga mig till nåder igen, vore det största orätt-
färdighet, om Ni i ersättning skulle utse honom såsom syndabock. Därmed för-
felades också det hela, ty jag kan icke vare sig leva eller arbeta utan min man.12 

Leva och arbeta 
Det är omöjligt att säga hur Agnes von Krusenstjernas författarskap skulle ha 
utvecklats utan inflytandet från David Sprengel. I sig hade hon redan tidigt ett 
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självständigt begär att väcka uppmärksamhet och göra uppror. Men littera-
turhistorikern Erik Hjalmar Linder har sannolikt rätt när han förmodar att 
Sprengel därtill underblåste hämndbehovet.13 Under Pahlenfejden och på 
grund av de såriga konflikterna med Krusenstjernas familj var de ju också i 
hög grad hänvisade till varandra i den både påtvingade och självvalda exilen. 
Det gav virke till att bygga utanförskapets identitet och stärka den symbio-
tiska samhörigheten mot omvärlden. 

”Författarfirman” Krusenstjerna–Sprengel var en ömsesidig arbetsgemen-
skap på gott och ont. Agnes von Krusenstjerna var betydelsefull för David 
Sprengel i hans verksamhet som översättare. Hon vädjade till och hotade (säkert 
med Sprengels goda minne och skrivhjälp) deras gemensamma förlag Bonniers 
när arvoden och ersättningar skulle betalas ut för hans översättningsarbeten – 
pengar som skulle hjälpa till att försörja dem båda under ganska kostsamma ut-
landsvistelser. David Sprengel inspirerades av hennes disciplinerade och djärva 
konstnärskap. Och Krusenstjerna underlåter aldrig att framhålla hans betydelse 
för hennes författarverksamhet. För en kritiker som inte bara begabbat och hud-
flängt andra utan själv drabbats av sarkasmens och ironins förödmjukelse hade 
den berömda hustruns offentligt uttalade tacksamhet säkert en läkande verkan. 

David Sprengel var promotor för hustruns framgångar, bistod henne i för-
lagskontakter och medverkade till att sprida kännedom om hennes böcker både i 
Sverige och utomlands. Han hade kontakter i Frankrike och Italien som kom 
hustrun till godo rent professionellt. Sprengels omsorger under hennes svåra 
sjukdomsperioder rörde inte bara hennes privata hälsa och materiella väl utan 
även hennes möjligheter att beredas plats på den litterära parnassen och mark-
naden. Deras hem i Stockholm blev en mötesplats för unga författare vilket 
erbjöd möjligheter till viktiga kontakter – där sågs bland andra den unge poeten 
Johannes Edfelt som kom att bli en personlig vän och så småningom redaktör 
för utgåvan av Krusenstjernas samlade verk (1944–1946). Sprengels inferna-
liska drivkraft och tålamod gav resultat; likaså vittnar förhållandet om hans 
genuina omtanke och hängivenhet. Ivar Lo-Johansson som umgicks med paret i 
författarkretsen på trettiotalet vittnar om att Sprengel i all sin karriärlystnad 

[...] beundrade och älskade sin maka över allt annat på jorden. Han offrade 
sig själv för hennes skull. De bägge kompletterade varann till en grad som jag 
sällan sett ett par makar i ett borgerligt äktenskap göra.14 

Å andra sidan framskymtar i David Sprengels brev till Agnes en dominant 
sida som har drag av pockande omsorg. Förhållandet tärde i perioder på dem 
båda. De minst sagt omfångsrika och oräkneliga brev Krusenstjerna skrev till 
Bonniers förlag om arvoden, honorar och kontrakt bär tydliga spår av Sprengel 
och var inte ägnade att förbättra relationen till förlaget. Allt detta pekar på att 
han drev på sin hustru och valde åt henne att formulera sig eller agera på ett 
sätt som hon inte skulle ha gjort honom förutan. 



 84 

Agnes von Krusenstjerna skrev sina böcker själv men hade hjälp av sin make. 
I trettiotalets Sverige gjorde de upp ett ganska ovanligt kontrakt, präglat av 
Krusenstjernas sociala bakgrund, Sprengels erfarenhet från det litterära fäl-
tets strider och två författartemperament i spänningsladdad förening. Kanske 
sammanfattas samarbetet bäst av Stig Ahlgren: 

Man kan långt fram i Agnes von Krusenstjernas författarskap följa den betydelse 
hennes make haft för själva perspektivet i anläggningen av de större livsskild-
ringarna. Hans vidsträckta litterära orientering och förtjänster som hänsynslös tids-
krönikör kom väl till pass, då mänskoödena skulle sättas in i sitt tidshistoriska 
sammanhang.15 

Den avsaknad av litterär beläsenhet hos Krusenstjerna som Stig Ahlgren 
omnämner stämmer inte, det vittnar bland annat hennes korrespondens om. 
Redan innan hon mötte David Sprengel visar hon vidare i dagboksanteck-
ningar, artiklar och brev att hon av egen kraft drivs av en längtan att skriva 
djärvt och uppseendeväckande. Tidigt förkastar hon konventionella uppfatt-
ningar om erotiken, kyrkan och äktenskapet. Men otvetydigt stärktes förfat-
tarskapets profil och perspektiv genom David Sprengels medverkan. Tvek-
löst var det också avgörande för Krusenstjerna att den man hon valde att 
gifta sig med liksom hon drevs av lusten till hårt litterärt arbete. Smärta och 
uppriktighet delar utrymme i hennes självdeklaration att ”jag kan icke vare 
sig leva eller arbeta utan min man”. 
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Frands Herschend 

Socialkonstruktivistisk begravning 
 
 
När arkeologer genar över Kyrkogården till Engelska parken, så händer det 
att de bekräftar sina intryck av kulturens materiella ordning. Visst, de litar 
alltid på den, men slutar ändå aldrig att belägga den. Kanske kastar de en 
blick på Ellen som dog i februari 1945 och gick in i en som det skulle visa 
sig 12-årig period, då man slutgiltigt konstruerade och definierade hennes 
plats i den offentliga eftervärldens rum. Själva inhuggningen ”Ellen Hans-
son” är så tafatt ditsatt att alla, trots guldskriften, kan se att något fattas: 
pengar eller vilja att betala för eller låta göra något bättre. I sin ensamhet får 
Ellen emellertid hjälp av sitt upphov ”Boberg” som träder in och ger stöd och 
status genom att påpeka att Ellen var född. När Rudolf dör 1957 bestämmer 
sig någon att fullfölja gravvården enligt vad som framstår som dess mening. 
Högst på stenen lyser därefter ”Rudolf Hansson” störst och mest av guld. Han 
ger inskriptionen dess rätta proportioner med en rubrik i lite fetare stil. Ellens 
namn ser spretigare ut nu när Rudolfs hålls ihop av nästan elegant utdragna 
serifer. Allt är färdigt. Ellen har kommit hem mitt bland de fyra årtal som ordnade 
hennes tid mellan upphovet Boberg och honom som kröner allt, också tiden.1 

Självklart gräver arkeologen, gripen av sin obduktionsmetodik, i smyg ut 
graven och förvissar sig om att Boberg saknas och att det yngre skelettet i 
den äldre kistan också formellt sett är en kvinnas. Och just så är det för enkel-
hetens skull. ”Ellen” är och Ellen var med andra ord kvinna, Bobergs dotter 
och Rudolfs maka. ”Ellen Boberg, gift Hansson” var inget alternativ. 

Den balans som den gifta kvinnan finner mellan sin make och sin far, under-
ordnad den förre, är en nymodighet. Går man tusen år tillbaka i tiden, ser 
man att en kvinna i första hand var sin faders dotter, sedan sina bröders syster, 
därnäst sina barns mor och sist sin mans hustru. Hon och han var i själva 
verket varandras komplement snarare än att han ägde henne. Det gav kvinnor, 
åtminstone överklassens kvinnor, ett eget rum, men inte mycket jämlikhet. 
”Född Boberg” är med andra ord ett tusenårseko.2 Går man längre tillbaka i 
tiden till 200-talet e.Kr., så är kvinnan ytterligare skild från mannen. Någon 
jämlikhet eller frihet i vår mening var det naturligtvis inte tal om. 

En gravplats på Sjælland 
Innan vi tittar närmare på den anmärkningsvärda gravplatsen Skovgårde måste 
vi veta lite om Sydskandinavien under tiden 0–200 e.Kr. Perioden präglas av 
två genomgripande reformeringar av jordbruk och samhälle. Med varje reform 
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blir gårdarna större medan rätten att bilda hushåll begränsas. Mellan de gårdar 
som blir kvar, växer skillnaden mellan små och stora, mellan beroende och 
oberoende. Samhällspyramiden blir spetsigare vilket också kommer till ut-
tryck i begravningarna som blir mer och mer vräkiga jordfästegravar. Men 
först och främst blir de färre. Färre och färre människor tas med andra ord 
om hand på ett sådant sätt att det blir någon grav att hitta och det låter sig 
sägas att också rätten att bli begravd blir mer exklusiv. 

Undersöker vi skeletten, så framträder ett samband som går ut på att ju 
större och starkare en människa varit desto fler gravgåvor får hon med sig i 
graven. Det här betyder kanske att stor och stark var ett ideal, men mest betyder 
det att jordbrukets förändringar ledde till att de som hade det bäst ställt åt 
bättre. Både män och kvinnor blir större, men endast mannens livslängd 
ökar. Kvinnor dör i genomsnitt yngre än de gjorde i första årh. e.Kr. Egentligen 
är det antalet kvinnor som dör i 20-årsåldern som ökar och drar ner genom-
snittsåldern. Överlever de 20-årsåldern blir de som vanligt äldst.3 Statistiken 
täcker en period då välmående män, fysiskt och inte minst ekonomiskt, kan 
omge sig med fler kvinnor och barn, så att fler och yngre kvinnor i samhällets 
övre skikt dör i barnsäng. Om det är tal om en hög förbrukning av kvinnor, 
om polygami eller frillosystem, som kanske glider mot polygami, är svårt att 
veta. Det kan också vara fråga om ett visst underskott på gravlagda män 
eftersom krig verkar vara endemiskt i Sydskandinavien kring år 200. Mäns 
genomsnittsålder utanför överklassen, bland dem vi sällan ser i gravar, kan 
alltså också ha sjunkit. 

Vid den här tiden dyker det upp gravplatser som är tematiska i en mer nyan-
serad mening än den att alla gravplatser är installationer på temat Död. Det 
rör sig om platser där t.ex. en kvinna i 25-årsåldern ligger omgiven av barn 
som inte verkar ha fyllt 10 år, eller gravplatser för två generationer där den 
första består av en man och två kvinnor och även nästa av en man och två 
kvinnor, sex rika gravar mitt på en kulle omgivna av lika många sämre utrus-
tade på behörigt avstånd runt omkring. Men det finns också små gravplatser 
där två generationer kopplade till byns stora gård ligger begravda som ett par 
i var sin generation. Och så hittar man Skovgårde.4 Den platsen ligger på södra 
Sjælland vid Udby, 500 meter öster om prästgården där N.F.S. Grundtvig 
föddes. Gravplatsen är från tiden ca 210–280 och den är tudelad: på byns högsta 
kulle ligger en äldre man och en yngre kvinna jämsides begravda i var sin 
grav. På en lite lägre kulle ca 100 meter därifrån ligger 18 gravar i fyra grupper. 
Sannolikt är alla de gravlagda kvinnor, även barnen, som inte går att könsbe-
stämma. Antropologiskt sett sägs en av de äldre individerna vara en man, 
men det är ett välkänt faktum att äldre kvinnor och äldre män, åtminstone när 
det rör sig om skelett, liknar varandra så mycket att det skall till många och 
välbevarade anatomiska drag och relationer för att säkert skilja könen åt. 
Dessutom finns det en generell tendens att bestämma 12 procent för många män 
i skelettanalyser.5 Ser man på de gravgåvor som de gravlagda fått med sig, så är 
det just tal om kvinnors smycken och redskap som följt med de döda i graven. 
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Om det nu är sannolikt, och lite udda, att alla hör till samma socialt kon-
struerade genus, så är det lika anmärkningsvärt att åldersfördelningen mellan 
de begravda är alldeles jämn, så som osteologer bedömer ålder i klasser mel-
lan infans I och senilis. Så brukar det inte vara, tvärtom, små barn begraver 
man endast sällan och i så fall antingen i grupp för sig, i grupp med vuxen 
(man eller kvinna), i grupp bland vuxna, eller i grupp bland vuxna kvinnor. 
Vanligast på gravfält är döda mellan 30 och 35. Liksom barn är gamla män-
niskor ovanliga, men till skillnad mot barn är de aldrig begravda i grupp. I 
Skovgårde begraver man i stället alla kvinnans åldrar från ca tre månader till 
70+. Att gravlägga åldrar, snarare än enskilda kvinnor, leder till att de döda 
inte fått med sig vadsomhelst i graven. 

När man är nyfödd sveps man i ett tyg som hålls ihop av ett spänne. I 
Skovgårde, där rik gravutstyrsel som sagt är typisk, är det ett vackert silver-
spänne. Den som överlever späd ålder får innan hon fyllt 10 en kam, en nål 
och en mugg med sig. Efter 10 följer sländan och ett keramikkärl att skopa 
ur. Det antyder motorisk utveckling och ökad förmåga att fylla en funktion. 
Kring 15 kommer de påkostade smyckena – ett kilo eller så. Här ser vi kvin-
nan som brud eller giftasvuxen – efter den första menstruationen, men fortfa-
rande under ungdomssteriliteten. Kring 20 tillkommer de extra glasen som 
antyder att kvinnan, som nu fött sina första barn, har fått till uppgift att också 
bjuda sina gäster skålen i sitt hem.6 När man väljer att konstruera rollen med 
dyr servis, är det än en gång ett uttryck för att det är de välbärgades roller 
man vill skildra. Hos den döda i 20-årsåldern ligger hennes kam och den mat 
man lagt i graven på en avsats ovanför henne, och det antyder att det finns 
tjänare som förser henne med mat och kammar hennes hår. När kvinnan 
närmar sig 30 flyttar maten ned bredvid henne och det verkar lättast att förstå 
den förändringen som uttryck för steget mellan kvinnan som representerar 
och föder barn och henne som runt 30 fått hand om hushållet snarare än bar-
nafödandet. När kvinnan blir 30+ börjar man plocka bort hennes materiella 
attribut. De vräkiga smyckena försvinner först och sedan följer glasen och 
maten efter. Allt beror naturligtvis på att en kvinna kring 40 har genomfört 
generationsväxlingen och sett en ny fru komma till gården. Sist förlorar den 
gamla sin kam, nålen och koppen. Då är det inget kvar och svepningen hålls 
inte längre ihop av ett vackert spänne, för det finns inget grusat hopp om en 
lysande framtid. Den framtiden var en gång den tid som just varit och därför 
betyder den enkla graven inte att kvinna i den förlorat sin status, tvärtom, en-
kelheten visar blott att hon lyckats med allt, till och med att bli gammal. Trots 
att det kanske förhöll sig så, är det hursomhelst mellan 15 och 35 det händer; 
då blir hon vuxen, blir gift, blir fru, blir mor, blir husfru och toppar sin karriär. 
Det är en livsfarlig tid för många. 
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Gravplatsen som installation 
Att under 60–70 år bygga upp 18 begravningar till ett monument över kvinnans 
åldrar, yttre skal och roller, och binda allt till livet som en linjär sekvens, som 
osökt påminner om ålderstrappan, det tyder på att projektet var allvarligt menat. 
Och det finns mer som tyder på det, t.ex. paret som är begravt på kullen intill. 

Mannen dog i 50-årsåldern ca 40 år efter den första av de 18 kvinnorna, och 
med sig i döden fick han, vad vi kan se, en enkel men exklusiv utstyrsel. Hans 
guldring var tung, hans skor eleganta och hans romerska kärl, ur vilket han 
skopade sitt mjöd, är en enastående pjäs smyckad med en fris som visar oss en 
cirkusscen där en hippocampus med hjälp av sin trogne vattentjur och sin klubba 
kommer en nereid i trångmål till undsättning. I en anständig men attraktiv 
pose betraktar denna vattennymf tumultet från sin schäslongklippa i oberörd 
väntan på sin räddning, och de som vet att alla havets frukter mytologiskt sett är 
just vad hippocampusar och nereider avlar med varandra, förstår att hon väntar 
på sitt virila fabeldjur som skruvats ihop av man och häst och ungefär valstjärt. 

Flickan i graven bredvid dog samtidigt som mannen och trots att hon gjorde 
det i 20-årsåldern, är hennes utstyrsel enkel. Hon faller med andra ord ur 
ramen för den kvinnlighet man annars håller på att bygga upp, men för hennes 
del verkar det kompenseras av att hon är begravd i par med den äldre mannen. 

Utöver dessa 20 gravar finns det bland de 18 på den lägre kullen en grav 
till. Det är för ovanlighetens skull en hästgrav och i den har man begravt en 
8 år gammal hingst. Innan man begravde hästen hade dess högra bakben, 
närmare bestämt högra mellanfotsbenet, brutits av. Det dör inte en häst av, 
men halt blir den. Hästgraven är samtida med gravplatsens första grav. I den 
ligger det en kvinna som dog då hon var mellan 15 och 20 år gammal, en 
brud eller kanske en nygift eller trolovad kvinna. Det är den rikast utstyrda graven 
och på sin dräkt bär hon, bland fyra andra, ett stort och tungt silverspänne. 
På det spännet har någon med runor ristat in följande text: lamo talgida 
”Lamo täljde”, dvs. han som kallades den lame skar runorna i silvret. På den 
här tiden är den som är lam antingen just det eller snarare halt, och tidiga 
runinskrifter just så här upplysande. Det står aldrig något vi tycker är viktigt 
utan oftast bara ett mansnamn. Det finns faktiskt exempel på att någon skrivit 
”kam” på en kam, ifall ägaren skulle ha glömt vad man kallar en sådan sak. 
Nu är det hursomhelst en god gissning att Lamo genom att rista på spännet 
gjorde sig närvarande på det och i kvinnans liv, och vi kan ha rätt att tro att 
det fanns ett beroendeförhållande mellan Lamo och kvinnan. 

För att vara en gravplats där det ligger 18 kvinnor, som tillsammans utgör 
ett kvinnoliv, samt en häst och ett omaka par, allt fördelat på två kullar, så 
faller det i ögonen att vi dessutom påminns om inte mindre är tre haltande 
manliga individer: hingsten, Lamo och hippocampusen (om den någon gång 
skulle gå i land). Det är naturligtvis särskilt anmärkningsvärt att man sanno-
likt gjort den offrade hästen halt i samband med att man fann för gott att 
begrava den några meter bredvid gravfältets första kvinna och sedan bygga 
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upp ett gravfält som i 18 gravar lyckas bilda flock med samma hingst. Det 
ligger därför nära till hands att tro att Lamo är både hingsten och den först 
begravda kvinnans man. När den äldre mannen, som föddes ungefär samtidigt 
som kvinnan i den första graven, någon gång i mitten av 200-talet blir begravd 
i ett dominerande läge med en avbildning av en hippocampus på gravgodset, 
blir han också lätt att uppfatta som just Lamo – viril men haltande. Sedan 
oktober 1943 då graven öppnades har skelettet förkommit och vi kan alltså 
inte närmare undersöka och intressera oss för mannens anatomi. 

Det är mycket som skall stoppas i jorden i Skovgårde, men tanken att offra 
en hingst som representant för en man och hans virilitet behöver inte vara 
utan romerska eller allmänna indoeuropeiska förebilder på 200-talet.7 Det 
finns t.ex. ett ställe i beskrivningen av hästoffret A�vamedha där det figurerar 
en favoritdrottning och en död hingst som representerar hennes man, kungen, 
och den gudomliga alstrande kraften. Den beskrivningen, på sanskrit och 
därför bortom de flestas exotismgräns, är så upprörande att den förr brukade 
citeras översatt till grekiska för att något begränsa den viktorianska läsekretsen 
(hos Dumont i hans verk L’A�vamedha från 1927 är bara ett ord kvar på 
grekiska). Enkelt uttryckt tillbringar kungens favoritdrottning natten med 
den döda hästen under dess vackra täcke för att handgripligt tillgodogöra sig 
dess kraft. Hennes argument sägs vara att om inte hon gör det är det säkert 
någon annan av hennes meddrottningar som gör det. 

Tanken att makt och gudomlighet, oberoende av form, är sexigt är med 
andra ord inte direkt ny och det kan vara värt att komma ihåg att den saxiska 
800-talsdikten om Jesu liv, Hêliand, såg Marias havandeskap som den omedel-
bara följden av att Herrens faktiska kraft kom direkt från ”Himmelängen”, 
den verklighet där Gud håller till, och blev till barnet i hennes sköte. Efter-
som Maria i dikten tillhör Davids israelitiska överklassläkt, och hursomhelst 
betraktar sig som ”folkgudens piga”, så är det endast tvivel på Gabriels ärliga 
uppsåt som till en början bekymrar henne. När Gabriel, som mest framstår som 
en friare, tillfredsställande klargjort att han är Guds man, förklarar Maria sig 
strax villig att stå till tjänst, och precis som friaren sade, blev både förlossningen 
och barnet strålande. Vi lite skeptiska läsare vill ju gärna ha det bekräftat. 

Det är inte heller svårt att se hingstens grav och de övriga 18 som en repre-
sentation av en vanlig avelsordning – en hingst med en flock ston och föl i 
det böljande själländska beteslandskapet.8 Om Lamo till slut dött samtidigt 
med en helt ung kvinna, så att det blev möjligt att bilda par med henne i döden, 
så måste man fråga sig om den unga kvinnan råkade dö, så att hon kunde 
fylla en roll, eller om hon dödades i sin roll på samma sätt som den offrade 
kvinnan i Ibn Fadlans begravningsberättelse.9 

I motsats till de möjliga offren, hingsten och den unga kvinnan, som 
ganska lätt kan förklaras med hänvisning till vad som mycket väl kan ha 
förekommit, så framstår det som udda att bygga upp en plats, ett monument 
och illustrationer till en materiell berättelse under en 70-årsperiod. Vi brukar 
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inte tillskriva den förhistoriska människan en sådan modern framförhållning 
och målmedveten planering, det brukar räcka med grym omänsklighet. 

Installationen som materiell allegori, metafor och topos 
Det är skillnad på att göra en Lamo och en Rudolf. Inte desto mindre ägnade 
sig båda åt att skapa det vi idag kallar en installation där markeringen av 
under- och överordning är central i en materiell social konstruktion. Därför 
skall man inte överdriva skillnaden i det diakrona perspektivet utan peka ut 
den som den synkrona skillnaden mellan originalitet och konvention. Rudolfs 
gravsten, och hela gravvården, är ett tydligt exempel på ett materiellt topos. 
Alla förstår att Rudolf och Ellen kan ha levt helt jämställda liv och ändå valt 
att göra grav och gravstenen till ett konventionellt uttryck, men lika väl kan 
man säga att de levde sin myt och dess topoi. Att namnet Ellen är sämre 
hugget än Rudolf kan inte ens ses som konventionellt, det är på sin höjd ett 
strukturellt faktum eller en, som det skulle visa sig i betraktarens öga, signi-
fikant tillfällighet. Dessutom finns det så mycket avsikt i verkliga livet att vi, 
hur konventionellt det hela än är, skulle bli konfunderade om det inte fanns 
en kvinna och en man under gravstenen. Någon form av sammanhang mellan 
topos och verklighet måste det nämligen alltid finnas. 

När romerska författare skall beskriva dem de kallade germani, en preci-
sering av det äldre konventionella samlingsbegreppet barbarer, så väljer de 
av och till att beskriva germani som inverterade romare i enlighet med ett 
flertal äldre beskrivningar av mer specifikt annorlunda människor. Om Hero-
dotos beskriver egyptier på ett visst sätt, så finner Tacitus eller kanske hans 
förlaga för gott att behålla beskrivningen, men ersätta aegypti med germani. 
Tacitus’ val i rådande toposflora får betraktas som förnuftigt alldenstund 
alternativet till germani, i hans fall en sorts halvromare, inte skulle vara till-
räckligt sant. Han ondgör sig dessutom över barbarer som flirtar med det 
romerska ideal som de per Tacitus’ definition inte kan omfatta. Blandningen 
av konventionella topoi och beskrivningar som strider mot desamma, är i 
själva verket ingången till den kulturhistoriska läsningen av alla tidiga texter, 
Det är därför det arkeologiska materialets förmåga att vara ett oberoende, om 
än långtifrån toposbefriat, korrelat till skriftliga källor är så intressant. För 
det är ju inget tvivel om att många romare förstod varför man kunde se på 
germani som Tacitus gjorde. Att många av dagens kritiska eller välmenande 
beskrivningar av muslimer är exempel på inverterade topoi, hindrar därför 
inte att de betraktas som sanningar också om de skulle vara behäftade med 
en varierande grad av modifikation. Deras brister måste dessutom ställas mot 
det av och till tveksamma värdet av analyser gjorda av en narr på egen hand. 

I Skovgårde är det tydligt att man kan uppfatta begravningarna som mate-
riella metaforer bland de välbeställda. Därför kan man ge installationerna 
etiketter i stil med Flicka, Brud, Fru och så vidare. Samtidigt är det klart att 
man kan ha hämtat sitt lik där man funnit det, varför faktisk social status eller 
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genetiskt kön kan ha varit mindre viktiga variabler än rätt ålder. Möjligtvis 
kunde man använda sig av en man om det var en äldre individ man hade 
behov av, men ett lik i rätt ålder är ett måste och det skall begravas som en 
kvinna i enlighet med någon form av ritual. Det betyder att det finns en uppen-
bar realitet bakom all metaforik och det är just den realitet man har förstått 
att utnyttja i en större berättelse som skulle kunna jämföras med en allegori 
som uppstår när alla begravningar är genomförda och den sista graven 
stängd. Som allegori betraktade är begravningarna emellertid avvikande 
eftersom hela den allegoriska konsekvens, som arkeologen kan gräva ut, 
varit osynlig för de flesta förhistoriska människor, som fått nöja sig med att 
agera och förstå utifrån en traderad muntlig berättelse. De har måst nöja sig 
med övertygelsen att allegorin som dold installation stämde i alla materiella 
metaforiska detaljer: att hästen fanns, att det stod lamo talgida på just hennes 
dräktspänne, att den kvinna som dog i går skulle platsa som seriens 50-åring, 
att vi fortfarande saknar 35-åringen, och så vidare. 

Traditioner, som ser till att materiella topoi smidigt faller in i kulturens 
mera omedvetna lager av struktur och ändamålsenlighet, hjälper naturligtvis 
till att göra detaljerna och väsentliga delar av begravningsmetaforen helt rätt, 
men därtill krävs det en mer abstrakt begreppslig medvetenhet, ett begrepp 
om hur man konstruerar en allegorisk berättelse med en mycket påtaglig 
verklighetsanknytning. Dessutom måste man ha en rumslig och tidsordnande 
kompositionsprincip som relaterar sig till livslängd och landskapsrum. 

Därför förstår man att Skovgårdeberättelsen alltid är bunden till plats, en 
öppen betesmark, och till en syn på fruktbarhet som kan bäras av en avels-
metafor där hingsten och dess ston är centrala. Till en början, innan allt hade 
lagts tillrätta måste det ha funnits en berättelse om individer i en begrav-
ningsföljd, som sakta men säkert övergick till att bli en allegori om ett socialt 
ursprung. När platsen är färdig blir summan av alla döda med andra ord det 
första ledet i en kedja av generationer. På den punkten i traderingen av berät-
telsen konstitueras kvinnan av sin flock av åldrar medan mannen också i 
fortsättningen definieras av sin individualitet och virila kraft. Och trots att 
konstellationen är en tveksam karikatyr, har den inte desto mindre varit efter-
hängsen. Idén att lägga fast ett mänskligt och individbaserat ursprung som 
ständigt kan skrivas in i en ny framtid och som just därför kommer att härleda 
sina blodsband till detta ursprung skulle också visa sig bärande. 

Tekniskt sett är Skovgårdeberättelsen sammansatt av ett antal begrav-
ningar som kan jämföras med de episoder som också präglar senare episka 
dikter vilka avslöjar sig som nedskriven muntlig saga. Man kan t.ex. spinna 
en liten saga kring den första begravningen då hingsten och den unga kvin-
nan med runfibulan begravdes. Men man kan också tänka sig att Skovgårde 
ligger till grund för en eddaliknande dikt där varje begravning sammanfattas 
i en lagom dunkel strof som endast den kan tolka som känner till de större 
sammanhangen. Man kan med andra ord se ett kompositionstekniskt samband 
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mellan den tematiska gravplatsens struktur och de litterära former som först 
uppträder i de äldsta bevarade manuskripten 400 år efter Skovgårde. 

Det finns en realitet och en sanning i berättelsen som i våra ögon är både 
hisklig och naiv. Det hiskliga är hela principen bakom platsen och de enskilda 
vidrigheter man kan tänka sig behövdes för att bygga upp och underbygga 
allt. Man behöver bara föreställa sig kvällspressens reaktion om en av dagens 
religiösa eller kriminella sekter i Sydsverige ansökte hos länsstyrelsen om 
tillstånd, och hos kommunen om bygglov, för att skapa en liknande plats i 
syfte att hedra sitt ursprung. Det naiva å sin sida kommer sig av att de begravda 
är begravda som referenser till en berättelse som, om den betvivlas, skall 
försvaras med ett ”tror du mig inte, kan du öppna en grav och se efter själv”. 
För de flesta av oss är argumentet naivt, eftersom liken inte är belägg; vi ser 
inget bevis för en allmän accepterad social och historisk sanning i en samling 
nedgrävda lik som uppenbart är lagda tillrätta för att passa en fiktion. Det är 
lika naivt att peka på gravöppning som det är att peka på en bok och uppma-
na till läsning för att bevisa en berättelses verklighetsbild. 

Det anmärkningsvärda i Skovgårde är naturligtvis det kraftiga socialkon-
struktivistiska grepp som dess skapare tagit om sitt ämne, sitt material och 
sin samtid. Tillkomstprocessen är så konkret att den utöver ett påtagligt häv-
delsebehov vittnar om en avsevärd lokal makt. Som konstnärlig process är 
dess anspråk så fjärran våra dagars att den inställsamma frågan till den som 
färdigställde allegorin huruvida det kanske finns självupplevda drag i berät-
telsen, sannolikt aldrig lät sig ställas. Genom att låta döden under 70 år bli 
inträdesbiljett till ursprungsberättelsens eviga giltighet gör man det uppenbart 
för alla att de lever enligt den sociala ordning som är nedlagd i just ur-
sprungsberättelsen och dess gestalter. 
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Karin Johannisson 

Den akademiska ledan 
eller: om vetenskap och självförbränning 
 
 
Utbrändhet är knappast ett nytt fenomen. Intensiv mental koncentration har 
alltid uppfattats som förenat med risker: för isolering, leda, självförbränning 
och en särskild djup melankoli. Så här beskrivs tillståndet i början av 1900-
talet av den finländske filosofen Rolf Lagerborg: 

Collaps för allt själslivet; tankens öken, känslans galla, viljans tomma intet. 
Landsflykt från livets verklighet; allt likgiltigt, allt fjärran, såsom efter en vild 
och härjande lidelse. Den stora avspänningen, men icke vilans välgörande; 
fjädern rätar ej ut sig mera. Den stora slöheten, men icke en som vederkvicker, 
som inleder förnyelsen; utan den ödsliga, kvävande, till synes definitiva [...] 
slutet aska, falnande livsmål, sorg utan tårar, total indifferens […] icke me-
lancolia utan acedia.1 

Ökentillstånd 
Fenomenet namngavs redan under senantiken som ak�deia som betyder slö 
likgiltighet, ”att-inte-bry-sig” och som särskilt ansågs drabba eremitmunkar i 
öknen.2 Här levde munkarna i kolonier men avskilda från varandra i egna celler 
eller hyddor – tillräckligt glest för att inte störa varandra, men tillräckligt nära 
för att kunna hålla gudstjänst tillsammans. Det andliga livet var koncentrerat 
på asketiska praktiker. Näringsintaget var begränsat till ett minimum. Dagarna 
präglades av ökenlandskapets dallrande hetta och oändliga ransoner ensamhet. 

Här, under den brinnande solen, kunde demonerna (frestelserna) anfalla 
fritt. Bland dem var ”middagsdemonen” den vidrigaste. Enligt de tidiga kyrko-
fäderna valde den sina offer bland Guds mest hängivna och högg som grymmast 
när solen nådde sin högsta punkt över horisonten. Ingen annan själens frestelse 
ägnar de en så isande inlevelse och en så borrande psykologisk analys. 

Så här beskrivs den på 300-talet av Evagrius Ponticus, en av bröderna i en 
eremitkoloni utanför Alexandria i Egypten: 

Acedians demon, också kallad ”mitt-på-dagen-demonen”, är den mest pinan-
de av alla. Den angriper munken omkring den fjärde timmen och belägrar 
hans själ till den åttonde. Först får den solen att verka trög och orörlig, som 
om dagen hade femtio timmar. Sen får den munken att stirra ut genom fönstret 
och tvingar ut honom ur cellen för att titta på solen och se hur långt den har 
kvar, och om någon av de andra bröderna är i närheten. Den får honom att 
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känna hat till platsen, till själva livet och till sitt eget kall, och får honom att tro 
att han har mist brödernas kärlek och att ingen finns som kan trösta honom […] 
Den får honom att längta till andra platser där han mycket enklare kan finna 
sin livsmening och leva en mindre mödosam och bättre tillvaro. Platsen har 
ingenting att göra med hur man behagar Gud, tjatar demonen. Gud kan till-
bedjas överallt. Till allt detta lägger demonen hågkomster av munkens familj 
och hans tidigare liv, inför den plågades blick håller den upp hela det framtida 
livet, alla det asketiska livets vedermödor […]. 

Och av den samtida Johannes Cassianus: 

[…] till sist är han övertygad om att han inte står ut om han inte lämnar cellen 
och att han, om han stannar kvar, kommer att gå under. Så, mot den femte eller 
sjätte timmen griper dåsighet tag i kroppen och en vild hunger efter mat, som 
om han vore utmattad efter en lång resa eller en svår uppgift, eller hade fastat 
i flera dagar. Hans blick irrar hit och dit, han går ut och in i cellen flera gånger 
och fixerar solen som för att dämpa den; till sist lägger sig som en bedövad 
förvirring över hans själ, likt dimman som omsluter jorden, och lämnar den 
orörlig och tom. 

Kärnan i eremitidén var att öknen erbjöd särskilda möjligheter för den krop-
pens och själens späkning som var förutsättningen för ett liv i Gud. De utvalda 
kallade sig Guds atleter (tävlare). Syftet var att motstå varje begärstillfreds-
ställelse som mat, dryck och sömn, familj, vänskap och samtal med andra, 
men också begäret att undvika smärta. Just därför var acedian en frestelse. 
Den ifrågasatte meningen med allt. Den kände det fysiska jagets alla ömma 
punkter och slog till som hårdast vid middagstid, inte bara för att solen då 
stod som högst och ingen skugga fanns att gömma sig i, utan därför att kroppen 
då var som svagast av fastan. Den fick minuterna att sega sig fram. Den viskade: 
strunta i alltihop och sök frälsning på annat håll. Enda sättet att fly dess dödande 
känsla var att ”antingen prata med någon eller sova”. Men detta var bara till-
fälliga distraktioner som gjorde pinan än värre efteråt. 

Som sinnestillstånd liknar acedian den intensiva ledan. Kännetecknen är 
akut nedstämdhet, rastlöshet, självtvivel, obestämd längtan, frånvaro av glöd 
i de andliga övningarna, misströstan. Själen beskrivs som sönderstucken. Eller 
lika uttorkad och steril som ökenlandskapet omkring sig. Tömd. Likgiltig. 

Lättja 
Långsamt sipprade tillståndet in också i västvärldens klosterliv. Under hela 
medeltiden omtalas det som ett smygande gift i det andliga livet, en smitta 
som tog sig in i munkcellerna och attackerade just dem som avstått från 
världen för ett liv i Gud. 

Acedian var så hotfull därför att den representerade leda vid det andliga 
livet. Den fick munken att antingen försjunka i slö dåsighet eller hat till cellens 
isolering. Den överföll särskilt nybörjaren och drev honom att betvivla sitt 
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uppdrag i Gud. Den invaderade sinnet med dysterhet, monotoni, hätskhet, 
förtvivlan och fick de andliga övningarna att kännas vedervärdiga. Några talade 
om den slapphet, svaghet och vämjelse man kunde känna då man var ensam i 
cellen. Själväckel. Själen som söndertrasad och upplöst i motbjudande slamsor. 

Just från den utgångspunkten skulle acedian upphöjas till en av de centra-
la frestelserna i det kristna livet, en av de så kallade huvud- eller dödssyn-
derna tillsammans med högmod (superbia), girighet (avaritia), liderlighet 
(luxuria), avund (invidia), frosseri (gula), vrede (ira) och missmod (tristitia).  

För var och en av dödssynderna formulerades också en eller flera motsatta 
dygder som samtidigt var syndens botemedel. Acedians motdygder var tre: 
tålmodighet, styrka och glöd. 

Under 1200-talet blev dödssynderna (nu reducerade från åtta till sju) inte 
bara munkarnas angelägenhet utan riktlinjer också för lekmännens moral. 
Acedians innebörd ”faller” från en särskild psykologisk aspekt av eremit- 
eller klosterlivet till något betydligt trivialare och samtidigt moraliskt farligare. 
Tillståndet representerar inte längre andlig utbrändhet, utan snarare avoghet 
eller brottslig aversion mot det gudomliga goda. När de religiösa praktikerna 
samtidigt läggs fast i en växande repertoar av regelböcker sprids kunskapen 
om dödssynderna i allt bredare skikt. Populariserad som lättjans synd kommer 
acedian att stå för lättja mot plikter i största allmänhet: att lära ett hantverk, 
att tjäna sitt bröd, att visa omsorg om andra. Den kan också visa sig som slarv 
med att läsa böner eller att somna i kyrkan. Den blir var mans synd. 

Lärdomens leda 
I sekulariserade sammanhang kunde andlig leda från och med 1600-talet 
kopplas ihop med en särskild yrkesrelaterad melankoli: lärdomssjukan (mor-
bus litteratorum). Fenomenet beskrevs som ett problem i miljön kring de 
växande universiteten, en alltmer prestigefull vetenskaplig verksamhet och 
ny typ av stjärnor som Isaac Newton, Robert Boyle eller Olof Rudbeck kring 
vilka de ambitiösa flockades. Två förutsättningar ansågs producera melankoli 
i dessa lärda miljöer, dels studerkammarens isolering, dels den kroniska 
överkonsumtionen av tankekraft.3 

Som hotbild skulle tillståndet snabbt knytas till hela gruppen vetenskaps-
män, författare och filosofer, studenter, professorer, bokmalar, litteratörer 
och poeter, det vill säga studerandets, tänkandets och reflekterandets alla 
professionella. Medicinen försåg dem med en repertoar av dystra symtom, 
från rinnande ögon (av läsandet), hoptryckta organ (av hängandet över stå-
pulpeten), magproblem (av torftig mathållning) till en särskild misantropisk 
melankoli. En flora av handböcker på temat av ryktbara europeiska läkare som 
Samuel Auguste Tissot och Joseph Henri Réveillé-Parise cirkulerade flitigt från 
och med 1700-talet, också i svensk tappning, och kom i nyupplagor ännu i 
slutet av 1800-talet. Homo litteratus blev också en väletablerad figur inom 
yrkesmedicinen; Linné pekade på matematiker, fysiker och läkare som särskilt 
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drabbade.4 Men typen framstod som alltför inskränkt och förläst, en kam-
marlärd med hypokondrisk och lätt löjlig touche, för att på allvar kopplas 
ihop med den egendomligt brinnande acedian. 1800-talet ökade psykiatriska 
vetande, och inte minst biologiseringen av själen, fick snart hela frågan om de 
intellektuellas särskilda leda att framstå som föråldrad (såvida den inte försvann 
in i en yvig psykopatologisk genidiskurs). 

Modern utbränning 
Med debatten kring sekelskiftet 1900 om psykisk utbrändhet som ett modernt 
kultursyndrom får acedian en intressant renässans. Aldous Huxley intresse-
rade sig för tillståndet, liksom T.S. Eliot och Vilhelm Ekelund. Rolf Lager-
borgs nylansering av begreppet fick betydelse för en hel generation unga 
intellektuella efter första världskriget. Själv var han genom hela sitt liv en 
existentiell patient, frenetiskt upptagen av sin melankolis alla schatteringar. 
Hans självbiografi är en märkligt outnyttjad källa för manligt samtidigt narcis-
sistiskt och genuint plågat självskådande.5 

I ett suggestivt, staccatoartat språk definierar han acedia som det tillstånd 
som drabbar den som för länge suttit instängd och absorberad av ett veten-
skapligt problem. Som sinnestillstånd kan det liknas vid ett slags intensiv 
avsmak, ”allt kväljer en, odrägligt, olidligt”. Känslan är så stark att den kräver 
en eruptiv förlösning: 

Det onda inre tvånget kan leda till en flykt, en plötslig, planlös avresa, utan 
varje samband med det man har för händer […] annars blir allt värre: fåvitska 
lustar, perversa behov, utbrott som i tandvärk, en ångest, ett ursinne snarlika 
det som driver periodsuparen att leva rackare och asketen till självmartering. 
Fjädern har belastats till gränspunkten […] en vacker dag segnar man ned. 
Icke någon önskan, om ej den att aldrig göra något; icke någon längtan, om ej 
efter förintelsen. 

Det är en bild av det stora sammanbrottet, förlorad kontroll. Utbränd hjärna, 
utbränd själ. En särskild, vild leda. Lagerborg understryker att tillståndet inte 
sammanfaller med melankoli. Men heller inte med sin samtids stora kultur-
sjukdom neurasteni. Medan neurastenikern präglas av självupptagenhet och 
hektiska begär, präglas acedikern av själväckel och slapp likgiltighet. Om den 
ena är exalterad, är den andra stum och stel. Det neurasteniska tillståndet visar 
sig i tvära men ytliga växlingar mellan nedstämdhet och upprymdhet och ett 
evigt ”rotande i kroppsliga symtom”. Det botas med vila. Med det acediska 
tillståndet är det tvärtom; det kan bara hävas med stimulans: resande, strapatser, 
äventyr, utmaningar. Acedia och neurasteni förhåller sig till varandra som 
förstoppning till diarré, heter det i en drastisk bild, eller i en annan, som bryskt 
påminner om tillståndets manliga kön, ”som impotens till ständig erektion”. 

Impotens. Oförmåga. Pendling mellan rastlös förtvivlan och slö resignation, 
mellan plågsam sömnlöshet och lika plågsam sömnighet. Aptitlöshet, blytunga 
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rörelser, tröga intorkade funktioner. Samtidigt en kliande känsla som kan 
explodera i flyktliknande resor, eller i öppen ångest och vredesutbrott. Lager-
borg exemplifierar med Sören Kierkegaard och den bottenlösa leda och instäng-
ning i sig själv som denne dokumenterat i sina dagböcker, liksom utbrytnings-
försöken i form av ursinniga, planlösa åkturer i hästdroska ut på landsbygden. 

Acedia framstår i denna version som ett slags galenskap, ett sjukdomslik-
nande sinnestillstånd. Några decennier senare har det också annekterats av 
medicinen. I en essäsamling från 1941 kallar neurofysiologen Ragnar Granit 
(senare nobelpristagare i medicin) tillståndet en ”sinnesrubbning” och en ”sjuk-
domsbeskrivning”, men behåller relationen till intellektuell kraftuttömning i 
första hand hos forskaren.6 Han ger flera exempel på vetenskapsmän som 
under långa perioder drabbats av tystnad och intellektuell oförmåga, och skildrar 
målande tillståndets ”dödsbringande kyla över personligheten”. Självtvivlet 
gnager. Arbetstempot kring böcker och experiment sackar och blir till själlös 
rutin. Allt väsentligt inom det egna forskningsområdet tycks redan gjort av 
andra. Den drabbade drömmer om arbetsuppgifter med lägre ställda krav. 
Att slippa prestera. Att få vara någon annan. Social rädsla kan tillstöta, och 
allmän sjukdomskänsla. Snabbt antar tillståndet en destruktiv form som påverkar 
sömn och aptit och kan glida över i avsmak för hela den egna prestationen. 
Till sist kris, kollaps och fullständig livsleda. Självmord kan framstå som enda 
utväg. (Och här öppnar sig många exempel. Var det detta tillstånd som drev 
Stig Dagerman mot upprepade självmordsförsök eller fick Marc Wallenberg 
att en novemberdag 1971, som av ett infall, skjuta sig för huvudet?) 

Granit skiljer på två former av acedia, den stora och den lilla. Den stora är ett 
sjukdomsliknande tillstånd som orsakas av alltför intensiv koncentration på en 
enskild arbetsuppgift och att man hänsynslöst tärt på sina inre resurser och 
därmed framkallat en motreaktion, ett slags dödläge. Botemedlet är att 
tvinga sig in i andra tankebanor, nya problemfält, andra sysselsättningar. 
Eller välja ett slags intellektuell nirvana: ”undvika varje exciterande själs-
verksamhet, hvarje på något sätt ansträngande eller fantasiretande läsning, 
skrifning och samtal, hvarje spel som väcker lidelsen eller kräver eftertanke”. 
Ledighet kan vara bra, men måste tas ut ”innan den sjuke förlorat den lyckliga 
förmågan att kunna vara ledig”. 

Den lilla acedian, som är den vanligaste formen, bottnar i mindervärdes-
känsla. Medan den stora inte har något med verklighetens fram- eller mot-
gångar att göra, är den lilla kopplad till ”den otillfredsställda ärelystnaden 
som sprider ett pinande gift”. Mot denna form finns bara ett botemedel. Inte 
vila och distraktion, utan tvärtom mer arbete, ”att helt låta sig gå upp i det 
vetenskapliga arbetet så att det blir självändamål och inte ett medel i ambi-
tionens tjänst”. Arbeta alltså för den intellektuella utmaningens skull och inte 
för karriärens! (Här formuleras, i 40-talets moralpedagogiska språk, en arbets-
etik välkänd också för dagens självplågande akademiska kultur.) 

I denna särskillnad mellan den stora och den lilla acedian återskapar Granit 
också en bestämd intellektuell hierarki. Den stora är geniernas självförbränning. 
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Den lilla vardags-acedian är ”de små andarnas kamp mot känslan av miss-
lyckande och den otillfredsställda ärelystnaden”. När han flera decennier senare, 
på 1980-talet, återvänder till acediaproblematiken tycks den både demokrati-
serad och brutaliserad. På varje forskningsinstitut, skriver han i en tillbaka-
blick på sin vetenskapliga karriär, gäller benhårda villkor: vinna eller försvinna. 
Den högpresterande som bränner sin hjärna för hårt cirklar farligt nära dödande 
leda och isolering. Mental utbränning lurar ständigt bakom hörnet.7 

Som ett tillstånd att klassificera i vetenskapliga termer ligger acedian alltså 
och skaver mellan en medicinsk och en psykologisk tolkningsmodell. Båda 
speglar en lång tradition och mytbildning kring den intellektuelles självför-
brännande kreativitet. Som många andra depressionstyper beskrivs den som ett 
sinnestillstånd som kan välja – eller välja bort – sin egen medikalisering. 

Också Granits samtida, pedagogen Wilhelm Sjöstrand, förbinder acedian 
med överförbrukning av mental energi.8 Han påpekar att tillståndet, till skillnad 
från det mer fashionabla överansträngningstemat, inte ägnas särskilt stor 
medial eller medicinsk uppmärksamhet här vid 1900-talets mitt. Återigen 
beskrivs symtomen: dysterhet, en särskilt hätsk leda, förtvivlan, upplevelse 
av det intellektuella arbetet som förgiftat och vedervärdigt. Känslan av 
slapphet och svaghet, själväcklet när man pinar sig ensam vid skrivbordet 
eller i laboratoriet. Fokus ligger på arbetets isolering och monotoni, en askes 
som påminner om eremitens. 

Sjöstrand definierar tillståndet som en neuros, en funktionsstörning i 
nervsystemet. Den är ”sannolikt ingen speciell förnämlig sjukdom hos intel-
lektuella”, påpekar han. Samtidigt tycks den särskilt vanlig just bland aka-
demiker; få av dem ”förneka, att de själva mer eller mindre prövat på sådana 
besvär”. Är den akademiska miljön särskilt neurosprovocerande, måste man 
alltså fråga sig? Ja, svarar Sjöstrand och hänvisar till sexuell frustration och 
ekonomisk otrygghet i kombination med höga prestationskrav och tvångs-
mässiga ambitioner. Studenten pressar sig till det yttersta med oöverstigliga 
uppgifter, professorn å sin sida kämpar med att upprätthålla rollen av allvetare. 
Det är ett förödande och självdestruktivt maskspel. 

Såväl isolationisten som perfektionisten har ett pansar, vilket gång på gång 
måste komma att genombrytas, eftersom det är hopplöst att i en så intellektu-
ellt högvärdig miljö som den akademiska försöka hålla tron på den egna ofel-
barheten uppe inför sig själv och andra […] därmed ligger vägen öppen för 
psykoneurotiska symtom av alla slag. 

Andra vittnesmål från den akademiska studiemiljön upprepar bilden. Poul 
Bjerre beskriver hur han under sin läkarutbildning plågades svårt av det mono-
tona pluggandet, den själlösa undervisningen och professorernas cynism, 
examenshetsen och den sociala torftigheten. I längden verkar sådan press 
”psykiskt lemlästande”.9 
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Misslyckandets acedia och framgångens 
Acediabegreppets renässans i analyser av vetenskapliga karriärer och förfat-
tarskap är intressant. Kan tillståndet till exempel förklara plötsliga tystnader? 
Från den utgångspunkten har det förts in i en modern sociologisk tolknings-
modell. Hans Zetterberg definierar tillståndet som en särskild yrkesrisk 
bland vetenskapsmän som yttrar sig som bortfall av motivation och tillta-
gande främlingskänsla för det egna vetenskapliga arbetet.10 Den ursprungliga 
religiösa innebörden av ”slöhetssynden”, att upphöra att arbeta för sin egen 
frälsning, kan överföras direkt till den akademiska karriären (eller vilken 
annan karriär som helst). 

Symtomen är de gamla och välkända: leda, tomhetskänsla och pinande 
självtvivel. Men orsaken förläggs inte i individen själv, utan i hennes 
psykosociala sammanhang. Acediafenomenet hamnar därmed nära det hyper-
moderna utbrändhetsbegreppet, men också nära Émile Durkheims sociolo-
giska begrepp anomi, definierat som det emotionella tomrum som kan uppstå 
i glappet mellan förväntningar och belöningar.11 

Vetenskapens acedia har, enligt Zetterberg, flera former. Den första är 
misslyckandets acedia. Den drabbar den som väljer mycket framgångsrika 
vetenskapliga förebilder men efterhand inser att de aldrig själva kommer att 
nå de stora prestationerna. Det kan handla om att ha tillbringat åratal med ett 
bestämt vetenskapligt problem som man tvingas ge upp. Att bli refuserad 
eller kritiskt recenserad. Att inte få forskningsmedel eller den tjänst eller 
befordran man varit inställd på. Eller att se lösningen på det egna problemet 
publicerad av någon annan. 

Framgångens acedia är mer svårgripbar. Plötslig eller snabb vetenskaplig 
(eller annan) framgång innebär en drastisk förändring. Individens mentala 
jag omplanteras mot nya förväntningar, sina egna och andras. Uppmärksam-
heten kan förlama förmågan, ett välkänt fenomen hos de högst belönade, till 
exempel nobelpristagare. Plötsligt är det som man inte har några nya tankar 
längre, ingen kreativitet att bekräfta sitt rykte med. Orienteringspunkten har 
förskjutits. Vetenskapshistorien är fylld av acediska exempel. Newton tystnade 
länge efter Principia mathematica. Darwins självtvivel försenade publice-
ringen av evolutionsteorin. Den snillrike Michael Faraday hade långa perioder 
av oförmåga till vetenskapligt arbete. Max Weber, pressad av förväntningar 
från både den akademiska och politiska världen, kunde under flera år varken 
undervisa eller skriva. Matematikern John Forbes Nash försvann in i psykisk 
sjukdom för att återvända flera decennier senare. Fysikern och (sedermera) 
nobelpristagaren Richard Feynman har beskrivit hur han under flera år var 
som förlamad. ”Jag kunde helt enkelt inte komma igång med något problem: 
jag minns hur jag börjar skriva en eller två meningar […] och sen kom jag 
inte längre. Jag var övertygad om […] att jag helt enkelt hade bränt ut mig.”12 
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Men framgångens acedia berör bara ett litet fåtal. För att förstå det stora 
flertalet fall, de som enligt Ragnar Granit hotar varje forskningsinstitution, 
måste ytterligare två acediska typer läggas till. 

Den första är specialiseringens acedia. Den kan bli resultatet om alla belö-
ningar koncentreras till den vetenskapliga rollen på bekostnad av belöningar 
i det sociala och privata livet (familj, vänner, fritid, intressen). Forskaren satsar 
hela sin självbild på lösningen av ett avgränsat problem. Fönstren mot ytter-
världen sluts och blicken snävas in till en smal tunnel. Ett tidigt exempel är 
Linné. ”Då tankarna fästas enbart vid en sak, och man förlorar smaken för 
andra vetenskaper, är början till melancholia […] man börjar då ej lida annat 
sällskap, än dem, som hava tycke för densamma, och kan ej få tankarna där-
ifrån”.13 Darwin beskrev vetenskapens pris som en underlig intellektuell 
instängning, en gradvis förlorad förmåga att njuta av någonting – litteratur, 
konst, musik – utanför den egna tankevärlden. ”Mitt medvetande tycks ha 
blivit ett slags maskin för att mala fram generella lagar ur stora faktasam-
lingar, men varför detta skulle orsaka förtvining av den del av hjärnan på 
vilken de högre smakerna beror, begriper jag inte …”14 

Och just instängningen i det vetenskapliga rummet riskerar att föda ett para-
doxalt självtvivel. Allt man gör tycks redan vara gjort av andra. Den egna 
texten framstår som en hopplös anhopning ord, obegripligt och meningslöst 
klotter på papper. Ett tidigt symtom är olust att meddela resultat, något som 
tidigare har varit viktigt. 

Den andra typen är splittringens acedia, Den kan uppstå i en situation då 
bekräftelsen uteblivit i den vetenskapliga sfären, och individen därför söker 
bekräftelse utanför den. Medan specialiseringens acedia drabbar den som 
flyr världen för vetenskapen, drabbar splittringens acedia den som flyr veten-
skapen för världen. Tillståndet utvecklas långsamt och är på ytan symtomfritt. 
Man tar på sig stora uppdrag. Eller man låter sig uppslukas av uppgifter 
utanför den vetenskapliga världen: industri, journalistik, institutionsbyggande, 
administration eller ledningsuppdrag. Många vetenskapsmän glider omärkligt 
över i denna karriär. De upprätthåller illusionen av att ännu vara vetenskap-
ligt aktiva, skriver på den stora bok som aldrig blir färdig, och odlar i hem-
lighet sin sorg över reträtten. 

Både specialiseringens och splittringens acedia har alltså sin orsak i en 
obalans mellan förväntningar och belöningar. Och här måste en särskild social 
kategori skjutas in i analysen: klass (eller kön, nationalitet, etnicitet). Den 
har störst betydelse för specialiseringens acedia. Den som från början saknar 
socialt och kulturellt kapital måste arbeta för dubbel bekräftelse av omgivningen. 
I princip har hon samma problem som uppkomlingen och riskerar att exkluderas 
om hon inte behärskar de rätta koderna. För att passa in i gemenskapen och 
inte avslöja sitt sociala (könsmässiga, etniska) underläge frestas hon att dra 
sig djupare och djupare in i det vetenskapliga arbete, det enda område där hon 
kan hävda sig och konkurrera på lika villkor. Men där inne, där hela jaget nu 
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har placerats, finns risken att bli avskuren från det sociala sammanhanget, 
världen utanför. Om framgången uteblir hotar fördjupad isolering. 

Ibland kan symtomen utlösas av en livshändelse som sjukdom, död, en 
separation, konflikter i den akademiska miljön. Som sinnesstämning och 
varande-i-världen kan tillståndet vara klassrelaterat i elitistiska akademiska 
miljöer och könsrelaterat i ojämställda. Som känsla byggs det upp av den 
välkända repertoaren av rastlös leda, tomhet, ångest och förlamning. 

Tillståndet tycks leda rakt in i nuets repertoar av utmattningsdiagnoser. 
Men det finns en avgörande skillnad. Den akademiska ledan är inte en sjuk-
dom utan just detta: upplevelse av att vara mentalt tömd. Att själen är tom. 
Symtommässigt är den opålitlig. I essän The other six deadly sins har Dorothy 
Sayers påpekat att acedia kan ta gestalt inte bara i förlamning, utan lika gärna i 
febril verksamhet. Den kan göra oss både till apatiker och till arbetsnarkomaner. 





 103

Eva Heggestad 

Alice + Yngve = Sant? 
Bilden av äktenskapet i Alice Lyttkens brev och memoarer 
 
 
Var går gränsen mellan sanning och dikt? Frågan infinner sig onekligen då 
en självbiografi hamnar på litteraturforskarens bord. Hur mycket kan man 
lita på vad författaren skriver om sitt liv? Drivs hon eller han av sanningslidelse 
eller en önskan om att presentera en förskönad bild av sig själv? Handlar det 
om att anpassa sig till vissa konventioner eller att på ålderns höst finna en 
mening med och legitimera det liv som förflutit? 

Traditionellt har självbiografin betraktats som en historisk subgenre, som 
en sann berättelse om en människas liv. Inom nyare forskning däremot har 
man snarare betonat självbiografins karaktär av fiktion. Som Roland Barthes 
så träffande uttryckt det, kan självbiografin betraktas som ”a novel that dare 
not speak its name”. Vissa forskare har även påtalat likheterna mellan den 
traditionella självbiografin, som har sina rötter i Augustinus Bekännelser och 
alltså fokuserar på den inre världen, och den moderna utvecklings- eller 
bildningsromanen. I bägge fallen handlar det om ”the quest for the self”.1 

Intresset för det självbiografiska skrivandet har varit livligt de senaste decen-
nierna, inte bara internationellt utan även i Sverige, där Margaretha Fahlgren 
är en av pionjärerna med Det underordnade jaget. En studie om kvinnliga 
självbiografier, vilken publicerades 1987. I den undersöker hon ett antal 
självbiografier och självbiografiska romaner skrivna av svenska kvinnor från 
1800-talets begynnelse till det slutande 1900-talet. Gemensamt för dem är 
bland annat den underordnade position som berättarjaget intar, dvs. hon sätter 
inte sig själv i centrum utan döljer sig istället bakom mer överordnade stor-
heter som miljöer och andra personer, exempelvis den äkta mannen. Trots att 
de kvinnor som fattade pennan för att berätta om sina liv uppenbarligen måste 
ha ansett att deras liv hade intresse för en vidare krets, är detta således något 
som sällan framkommer i deras texter. Bland annat motiveras skrivandet ofta 
med att andra uppmuntrat dem eller att de vill ge en bild av svunna tider. Att 
så är fallet kan förklaras med den ambivalens som präglar det kvinnliga 
självbiografiska skrivandet. Å ena sidan gör självbiografin anspråk på att 
skildra ett autentiskt liv, å andra sidan är den en litterär konstruktion, som 
har att förhålla sig till den rådande offentlighet, där kvinnornas ställning 
varit marginaliserad.2 

Margaretha Fahlgrens studie har varit en inspirationskälla i min egen 
forskning om Alice Lyttkens (1897–1991), vars namn främst – och ofta något 
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föraktfullt – förknippas med underhållningsromaner av lättare slag. Dock 
hade Lyttkens en mångskiftande litterär verksamhet, som sträckte sig över 
nära 60 år. På 1930-talet, då hon debuterade, skrev hon flera så kallade 
emancipationsromaner, som tog upp samtidens aktuella kvinnofrågor: Var kvin-
nans uppgift att vara maka och mor eller skulle hon satsa på sin karriär? Innebar 
äktenskapet kärlekens död, eller var det möjligt att satsa på ett modernt kam-
ratäktenskap? Från 1940-talet och under större delen av sitt författarskap 
ägnade hon sig åt att skriva kärleksromaner, som ofta utspelar sig i historisk 
miljö och med vilka hon nådde sina största publikframgångar. Men hon 
skrev också flera historiska verk om den svenska kvinnan och i slutet av sitt 
liv sina memoarer. I dessa beskriver hon sitt liv med maken Yngve Lyttkens 
och barnen, det livliga umgänget med samtidens författarkollegor men också 
det egna författarskapet, förlagskontakterna och kritikerna, vilka ömsom 
risade ömsom rosade hennes verk. Samtidigt ackompagneras detta av de 
många gånger stormiga världshändelserna. 

Oavsett genre löper kärleken mellan man och kvinna som en röd tråd genom 
Alice Lyttkens författarskap och så även i memoarerna, där kärleken till och 
det lyckliga äktenskapet med Yngve Lyttkens är ett återkommande tema. 
Men vilken position intar Alice Lyttkens till sitt självbiografiska skrivande? 
Och hur väl överensstämmer den officiella bilden av hennes äktenskap med 
vad som framkommer i andra källor? 

Det underordnade berättarjaget 
Alice Lyttkens memoarer publicerades 1977–1985 på Bonniers förlag i sex 
delar under den gemensamma huvudtiteln Leva om sitt liv. I förordet till den 
första volymen, Minnen från sekelskiftet till 1920 (1977), skriver hon att hon känt 
sig tveksam till att skriva ner sina hågkomster: ”Inte tycker jag heller att just mitt 
liv kan ha ett allmängiltigt intresse” reserverar hon sig, men tillägger att det 
likväl kan ha ”ett visst kulturhistoriskt värde, inte minst den tidens kvinnosyn och 
uppfostringsmetoder”. Hon talar också om att hon vägletts av visa principer: 
”man ska varken klä ut sig eller av sig”, det vill säga varken förbättra bilden 
av sig själv eller vara indiskret. ”Därtill bör man ständigt vara på sin vakt för att 
hålla sig till sanningen och inte släppa loss fabuleringslusten.” Avslutningsvis 
utrycker hon förhoppningen att hennes minnen kan bli till glädje för ”dem som 
var med på den tiden, kanske också för dem som läser dem som historia”.3 

Samtidigt som förordet demonstrerar den anspråkslösa ställning som Lyttkens 
intar till sitt projekt – det är inte hon själv som är intressant utan hennes minnen 
har främst ett kulturhistoriskt värde – vill hon övertyga läsaren om att det berät-
tarjag som framträder i memoarerna är identiskt med henne själv. Därmed 
söker hon också upprätta en pakt med läsaren, som innebär att det hon berättar 
verkligen har hänt, även om hon själv tycks vara medveten om den sköra 
gränsen mellan fakta och fiktion. ”Det sätt jag har valt att skriva mina minnen 
på formar sig närmast till en självbiografisk roman, bit efter bit av ett männi-
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skoliv”, inleder hon förordet till den andra delen av memoarerna, Tjugotalet – 
omvälvningarnas tid (1978).4 Här väljer hon också att beteckna sin verksam-
het som sitt ”memoarskrivande”, vilket reser ytterligare en fråga. Ska hennes 
minnesteckningar betraktas som memoarer eller som en självbiografi? Enligt 
förlagspresentationen betecknas Leva om sitt liv som memoarer, medan Lyttkens 
själv, förutom att likna sina minnesteckningar vid ”en självbiografisk roman”, 
växlar mellan att se dem som ”minnen” och ”memoarer”. Gränsdragningen 
mellan självbiografi och memoarer är emellertid inte självklar. Medan själv-
biografin anses präglad av större fokus på berättarjagets utvecklingsprocess, 
brukar memoarerna betraktas som en genre som mer tar fasta på yttre händelser.5 
Därvidlag kan Lyttkens Leva om sitt liv ses som en blandform. Å ena sidan 
deklarerar Lyttkens i samma förord att hon vill berätta om det ”som jag tror har 
haft betydelse för vårt äktenskap och min utveckling”.6 Å andra sidan skriver 
hon i förordet till den fjärde delen, Fyrtiotalet – barbariets tid (1980), att hon 
”haft förmånen att träffa åtskilliga ovanliga människor, vilkas porträtt kanske 
kan vara intressanta för eftervärlden” och att det är hennes förhoppning att 
kunna ge sitt ”lilla bidrag till kunskapen om den tiden”.7 På samma gång som 
hon riktar fokus på det egna jaget, lyfter hon fram de ovanliga människor hon 
mött och legitimerar även här sitt skrivande med att det kan ha ett visst histo-
riskt och personhistoriskt intresse, även om hennes bidrag är ringa. 

”Vi var i ordets rätta bemärkelse jämlika” 
När Margaretha Fahlgren diskuterar de kvinnliga självbiografierna finner 
hon bland annat att de konstruerar sina berättelser på ett sätt som innebär att 
de ofta undviker att skildra konflikter; framställningen harmoniseras, inte 
minst när det gäller förhållandet till den äkta maken.8 Läser vi Alice Lyttkens 
memoarer är det uppenbart att detta också gäller hennes skildring av det 
egna äktenskapet. Den svåra och oftast olösliga konflikten mellan kärlek, 
familj och yrkesliv, som är ett bärande tema i flertalet av Lyttkens samtids-
skildringar från 1930-talet men också i hennes senare produktion, lyser nästan 
helt med sin frånvaro när hon skriver om sitt eget liv. Lyttkens är fylld av 
skrivarglädje, även om hon medger att hon i författarskapets begynnelse fick 
lära sig ”hur svårt det är att förena yrke och hushåll”.9 Maken Yngve Lyttkens 
är hennes stora stöd i livet; han uppmuntrar henne i hennes skrivande och 
hjälper henne bland annat i kontakterna med Bonniers då hon försöker få 
sina första böcker förlagda. I den tredje delen av memoarerna, Trettiotalet – 
kastvindarnas tid (1979), där Lyttkens beskriver det begynnande författarskapet, 
är hon också mycket noga med att påpeka att hennes skrivande på intet vis 
inverkade på hennes uppgifter som maka och mor. Hur det gick till när hon 
skrev sin första roman beskriver hon på följande sätt: 

Jag hade en systematisk tidsplan för mitt arbete. På mornarna när barnen gått 
till skolan och Yngve till sitt kontor skötte jag inköp och gjorde de insatser i 
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hushållet som ålåg mig. Sen åt både Yngve och jag lunch tillsammans med 
barnen. Skolfrukostar fanns ju inte på den tiden. När barnen hade återvänt till 
sina respektive skolor och Yngve och jag druckit kaffe och han gått till sitt 
arbete kom de efterlängtade eftermiddagstimmarna, min arbetstid […]. Kväl-
larna var reserverade för Yngve och barnen.10 

Den enda gång som hon tar tillfället i akt att arbeta på kvällstid är när famil-
jen är på skidsemester. Att hon själv stannar hemma beror dock inte på att hon 
vill ha arbetsro, utan förklaras med att hon är en så dålig skidåkare att familjen 
”tröttnade på mina rovor”.11 Dock tycks Lyttkens i skrivandets stund vara 
medveten om att hon riskerar att förlora i trovärdighet: ”Det blir lite av Sör-
gårdsidyll att ideligen orda om hur fint vårt förhållande och familjeliv var. 
Det kan förefalla glättat, men jag kan inte förvanska sanningen. Vi var i ordets 
rätta bemärkelse jämlika, den ena var inte underordnad den andra.”12 

Möjligtvis är det också för att skänka mer trovärdighet åt sin berättelse 
som Lyttkens nämner de problem i den äktenskapliga samvaron som vid ett 
tillfälle uppstår på grund av hennes skrivande. När Lyttkens börjar arbetet 
med romanen ... kommer inte till middagen (1934) blir hon som vanligt helt 
fångad av uppgiften, vilket väcker mannens missnöje. Han klagar över att 
hans hustru kommer så långt ifrån honom när hon skriver, och Lyttkens blir 
orolig för att han tröttnat på henne, ja rent av träffat någon annan. Dock till-
fogar hon att hon redan då måste ha förstått att han aldrig skulle tvinga henne 
att välja mellan honom och författarskapet, eftersom han var helt ”fri från 
uråldriga tänkesätt och mossiga fördomar”.13 Även om Lyttkens, som hon 
själv uttrycker det, inte hade ”anlag för självutplåning”, blev hennes insikt att 
kärleken måste vårdas ”som den dyraste av klenoder”.14 Hon bestämmer sig 
därför för att tala ut med mannen, varvid det framkommer att han minst av 
allt vill att hon ska sluta med sitt författarskap. Allt beror på att han känner 
sig svartsjuk på figurerna i hustruns romaner och att han egentligen bara vill 
få bekräftat att hon fortfarande älskar honom. 

”Du är egentligen gräsligt nervpåfrestande” 
Hur trovärdig är då Alice Lyttkens i sin skildring av det lyckliga äktenskapet? 
Självfallet finns det inget svar på den frågan, eftersom det självbiografiska 
skrivandet med nödvändighet innebär att författaren måste sålla bland sina 
minnen. Som Margaretha Fahlgren konstaterar är det mycket som förtigs i själv-
biografin, eftersom ”författaren önskar ge en bestämd bild av det förgångna”.15 
Att också Lyttkens själv var angelägen om att påpeka att memoarerna baseras 
på ett urval framgår av förordet till den andra delen i sviten: ”Sammanställning-
en och sovringen är viktig om det ska bli någon ordning på det hela.”16 

Emellertid kan Alice Lyttkens bevarade brev tjäna som ett korrektiv, eller 
åtminstone som ett komplement, till memoarernas officiella bild. De hon 
skrev till maken Yngve Lyttkens, och som finns att läsa i Lunds universitets-
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bibliotek, bekräftar deras kärleksfulla relation, samtidigt som de delvis ger en 
annan uppfattning av den äktenskapliga samvaron än den som ges i memo-
arerna. Inte sällan framgår att Alice Lyttkens är minst sagt irriterad på sin man: 

Du är egentligen gräsligt nervpåfrestande … och gud ska veta att du inte är 
någon mäster i att skriva kärleksfulla brev. I synnerhet om jag någon gång 
skriver något ”så där underbart” till dig … då får jag i svar några korta affärs-
mässiga rader, alltid invecklade i ett extra – tomt – papper. Kanske för att vid 
första påseende ge brevet ett fetare utseende.17 

I samma brev tar hon också upp sin egen svartsjuka, och det faktum att hon 
inte riktigt litar på mannen och hans kärlek: 

Jag vet att du någon gång svikit mig …. nåväl, men du måste övertyga mig 
att du inte gör det nu. Det är däri du inte riktigt kan övertyga mig. Det hörs 
fjolligt, men jag är nu sådan och kärleken fordrar allt, kanske förlåter den 
också allt, ja säkert, men vad den först och sist fordrar är visshet och ärlighet. 
Säg, mansing, kan du inte försöka förstå mig härvidlag? 

Att äktenskapet inte allt igenom var helt harmoniskt framgår också av ett brev 
som Alice Lyttkens skriver till Yngve, då hon befinner sig i Frankrike. I detta 
beklagar hon sig över att han inte kan komma och besöka henne som han lovat: 

Du svor på att det skulle gå, men jag trodde inte på det. […] Det är trist att 
alltid få vänta. Jag tycker att jag aldrig gjort annat de här 20 åren. Väntat på 
dig efter dina resor, väntat med maten, väntat på kvällarna, väntat vid mötes-
platser, väntat på somrarna. Du kunde inte rå för att jag fick vänta. Men du 
kan rå för att du lovar att allt ska vara klart till den och den datumen!18 

Alice Lyttkens var således besviken på sin man, som alltid lät henne vänta och 
aldrig kunde ge några klara besked, även om han i just detta fall så småningom 
reste ner och träffade henne i Paris. I memoarerna undviker dock Lyttkens 
att skildra de trista omständigheter som föregick det efterlängtade mötet, och 
går istället direkt på hur fantastiskt detta blev. I lyriska ordalag beskriver hon 
det på följande sätt: ”Att mötet blev stormande finns ingen anledning att 
förtiga. […] Vi ville uppleva en ny smekmånad, en bröllopsresa. Vi ville bara 
vara med varandra, leva för varandra.”19 

Det finns också flera brev som inte bara andas irritation och besvikelse utan 
även en viss trötthet och leda. Hösten 1943, då Alice Lyttkens befinner sig på 
ett hotell i Rättvik för att skriva, klagar hon på att mannen bara skäller på henne 
då han ringer, och hon undrar om han över huvud taget bryr sig om henne 
längre. Här framkommer att Yngve missat en middagsbjudning, som han 
anser att Alice borde ha påmint honom om. Han har heller inte gratulerat sin 
fru som, skriver hon, äntligen fått ”ett helt erkännande”. I stället för att låta 
henne vara huvudpersonen för en gångs skull tänker han bara på några ”sketna 
middagar”. Hon berättar också att en manlig bekant ringt och lyckönskat henne 
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och tillägger: ”Tänk att andras äkta män alltid ska vara snällare än ens egen.” 
Enligt Alice har Yngve blivit en ”trivial äkta man”. ”Du måste bättra dig”, 
skriver hon och tillfogar i ett PS: ”Har du aldrig riktigt tänkt på att en karl 
ibland får göra sig en liten smula besvär?”20 

Men breven handlar inte bara om att Alice Lyttkens saknar sin mans upp-
märksamhet. Hon oroar sig både över att han äter och dricker för mycket. 
”Du är väl inte för tjock? Du har väl inte ätit och framför allt inte druckit för 
mycket?????????”, skriver hon i ett brev från Köpenhamn.21 I ett annat berättar 
hon om en gemensam bekant som blivit ”präktig och fet” och fortsätter: ”Det 
är för synd att ni ska bli så tjocka. Jag är riktigt ledsen att du också är tjock 
och att Julia ska tycka det.”22 Mannens dryckesvanor återkommer även i ett 
annat brev: ”Och spara hemskt för det gör verkligen jag – och då är det inte 
riktigt rättvist om du slänger ut pengar på krogar.”23 

”Ack, om du bara hade ett jobb, lille mansing” 
Över huvud taget tycks den dåliga familjeekonomin ha varit en källa till 
bekymmer. I memoarerna bagatelliseras den; inget kan hota den äktenskapliga 
lyckan. När Lyttkens skildrar hur familjen tvingades sälja stora delar av sitt 
hem efter Kreugerkraschen är det med följande ord: ”Om det gjorde ont? Inte 
särskilt, snarare kändes det tillfredsställande att man dock hade något kvar i 
sparbössan fastän endast en liten slant. Dessutom hade ingen av oss något 
utpräglat habegär.”24 Men Kreugerkraschen innebar inte bara att familjen för-
lorade en massa pengar, utan också att Yngve Lyttkens, som arbetade som 
advokat, ställdes inför den nytillsatta Kreugerkommissionen. Även om det 
aldrig väcktes något åtal mot mannen, uteslöts han ur advokatsamfundet, 
något som Alice Lyttkens förklarar med att han var föremål för intriger. 

Av memoarerna framgår det heller inte klart vad Yngve Lyttkens sysslade 
med efter uteslutningen; i den del som handlar om trettiotalet nämns att han var 
engagerad i ett lotteriprojekt i Lübeck, något som dock hindrades av att Hitler 
kom till makten, och likaså att han hade kvar en del av sina forna klienter. Att 
han periodvis måste ha varit arbetslös, framgår dock av breven: ”Ack, om du 
bara hade ett jobb, lille mansing”, skriver Alice Lyttkens från Köpenhamn 
1936,25 och fortfarande tio år senare återkommer hon till detta. 1946 vistas Alice 
på ett pensionat, varifrån hon skriver ett långt brev till mannen och ber honom 
ta bättre hand om hennes affärer. Själv måste hon få ro att koncentrera sig på 
sitt skrivande, eftersom de faktiskt inte har några pengar alls vid det här laget: 

Och ska jag hålla på att räkna och läsa flersidiga affärsbrev, skriva dylika och 
sitta och bekymra mig, då lär det heller inte bli fler böcker och därmed slan-
tar. [...] Du måste sköta mina affärer. Jag orkar inte bådadera. Men låt mig 
slippa påminna om allt. Lägg det i en akt så att du kommer ihåg att besvara 
brev o.d. […]. Eljest måste jag skaffa mig ett annat jobb och sluta med något 
så krävande som dessa romaner är – med de fordringar jag ställer på mig 
själv. Jag kan inte om jag inte blir absolut befriad från allting annat. Och det 
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måste du befria mig från, men på ett sätt så att jag slipper tänka själv, påminna 
och oroa mig. Lovar du det? […] Du kan väl nu, när du inte har ett skvatt att 
göra [min kurs.], göra listor, budget och minnesanteckningar. 

I ett PS tillfogar hon än en gång: ”Du dricker väl inte mycket??? Man blir så 
oföretagsam av sprit.”26 

Att Alice Lyttkens var bekymrad över familjeekonomin och mannens svå-
righeter att bidra till försörjningen förstår man också av hennes brev till sin 
förläggare Tor Bonnier. Av dessa framkommer att hon vid några tillfällen 
vände sig till Bonnier i andra angelägenheter än de rent förlagsmässiga och 
att hennes syfte var att förlaget skulle ta mannens tjänster i anspråk, även om 
det inte klart framgår på vad sätt. I januari 1934 skriver hon: 

Angående den angelägenhet min man talat med Bokförläggaren om, kan jag inte 
med ord uttrycka hur lycklig och lättad jag ur många synpunkter skulle bli om 
Bokförläggaren accepterade hans förslag, Vi har haft många svårigheter och 
vi har också offrat mycket för att han skull kunna genomföra sin idé, och det 
har faktiskt kommit därhän att vi se detta som vår enda existensmöjlighet.27 

Några dagar senare svarar Bonnier: ”Tyvärr kunna vi icke intressera oss i den 
affär som Er man föreslagit oss. Jag tror Er man förstod vår motivering härför.”28 

Senare samma år, den 24 juli, skriver Alice Lyttkens ett långt brev till Bon-
nier och förklarar sin ekonomiskt utsatta situation. Familjen har stora skulder: 
”därför ansättes jag av krav från bittida och sent, har både stämningar på mig 
– och därmed följande urmätningar [sic.] hängande över huvudet”. Hon berättar 
vidare att maken blivit lovad ett lån för att kunna etablera en advokat- och 
fastighetsbyrå i en stad nära Stockholm. För att klara sina egna omkostnader vid 
flytten ber Lyttkens därför om ett lån eller ett förskott på 3 500 kronor.29 När 
Bonnier svarar meddelar han kort att hon får 1 500 kronor och att han, efter 
att ha undersökt försäljningssiffrorna på de föregående böckerna, inte har 
några möjligheter att ge mer.30 

Dock återkom Lyttkens senare samma år till Bonnier med en förnyad öns-
kan om hjälp: 

Bästa Bokförläggaren! 

Det här är verkligen mitt fel: – om jag inte påverkat min man så hade han sä-
kert inte kommit sig för att besvära Bokförläggaren. Eftersom jag inser att 
försäkringsförslaget är synnerligen vettigt anser jag att Bokförläggaren troligen 
– om Ni överhuvudtaget intresserar Er – likaväl kan använda min man som 
mellanhand som någon annan. För oss, som otvivelaktigt fortfarande har diverse 
ekonomiskt trassel vore ett intresse mycket välkommet.31 

Inte heller denna gång efterkom Bonnier hennes önskan. I sitt svar meddelade 
han att han mottagit både hennes och hennes mans brev, men att dessa inte för-
anlett någon åtgärd från hans sida ”då jag har fullt upp med försäkringar”.32 
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”Se bara till att du får rätt lilafärgat läppstift” 
I Alice Lyttkens memoarer förbigås dessa kontakter med Bonnier med tystnad. 
Inte heller berättas att mannen bidrog till hennes författarskap på ett mer 
påtagligt sätt, bland annat som korrekturläsare. I ett av breven diskuterar Alice 
korrekturet på en av sina noveller och skriver om alla ändringar som måste 
göras. Tankstrecken ska bort, verbformerna ska ses över; i texten bör de stå i 
pluralis och i dialogerna i singularis, småorden ska strykas och så vidare. 
”Du kanske är hygglig och gör det, när jag är borta” avslutar hon det hela.33 
En annan gång ber hon honom läsa igenom ”svenskan och innehåll”.34 

Det verkar alltså som om Alice Lyttkens var beroende av mannen i sitt för-
fattarskap, men också att han tycks ha varit den som intog den underordnade 
rollen i deras förhållande som medhjälpare och assistent, men också som den 
som periodvis hade ansvaret för att allt fungerade på hemmaplan. Flera brev 
innehåller instruktioner i allt från att köpa en hatt till dottern till att skaffa en 
ny matta till köket. Ett av dem innehåller en lång lista på saker som Yngve 
ska göra när Alice är bortrest. Bland annat ska han skaffa henne några böcker 
om Skarpskytterörelsen och skicka en bok om Barnängens textilfabrik, som 
ligger i vardagsrummets hörnhylla. Dessutom ska han betala i fiskaffären, 
köpa fransk tvål av märket Pompeia, ”som är ett [sic.] ypperligt och inte 
särskilt dyrt tvål”, tacka för en middagsinbjudan, beställa en vörtlimpa och låta 
hushållerskan leta rätt på recept på pepparkakor och klenäter i Prinsessornas 
kokbok, som ligger på bokhyllan bakom soffan i vardagsrummet. Dock måste 
han visa henne ”faconen på klenäterna” och tillfogar: ”Du vet nog hur man 
gör dem.”35 I ett annat brev ska han ordna med hennes packning inför lands-
kongressen i Malmö i augusti 1940, där Lyttkens ska tala om ”Kvinnan och 
arbetsmarknaden i kristid”, ett åtagande som mest av allt får henne att oroa sig 
för klädfrågan. Eftersom Yngve ska möta henne i Malmö ber hon honom ta 
med strumpor och ett skaffa ett läppstift: ”Se bara till att du får rätt lilafärgat 
läppstift”, uppmanar hon. Han ska också köpa en spole sysilke till den gula 
klänningen som ännu inte är uppfållad: ”Du kan köpa äggult silke, det går 
bra utan prov bara det någorlunda går i färg.” Likaså ska han gå till Twilfit 
och hämta hennes korsett som är lämnad till reparation: ”Den är synnerligen 
nödvändig om jag ska kunna vara snygg och det är onödigt att köpa en ny.” 
Allt kan packas i en hattask, och om den inte förslår kan han använda den 
bruna handtagsväskan som han brukar ta hem svamp i.36 

Memoarerna – en sanning med modifikationer 
Vid en läsning av Alice Lyttkens brev framträder således en delvis annan bild 
av den äktenskapliga samvaron än den som visas upp i memoarerna. Även 
om breven till maken uttrycker både längtan och kärlek, andas de också besvi-
kelse och irritation över hans bristande uppmärksamhet och ibland även en 
oro över hans drickande. Dessutom är de fyllda av detaljerade instruktioner, 
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som rör hjälp i allt från skrivandet till hemmets skötsel och hennes egen 
garderob. Även om breven bara säger en del av sanningen – de skrevs ju endast 
då Lyttkens befann sig utanför hemmet – framkommer att det inte bara var 
lusten som drev Alice Lyttkens att fatta pennan, utan i högsta grad de eko-
nomiska bekymren. Familjeekonomin tycks åtminstone periodvis ha varit 
beroende av Lyttkens författarskap, vilket innebar att mannen intog den under-
ordnade rollen som hennes sekreterare och personliga assistent, om än inte 
alltid en pålitlig sådan. Som breven visar släppte Alice Lyttkens heller aldrig 
kontrollen över vad som skedde på hemmaplan, och oron för att saker och 
ting inte skulle bli ordentligt gjorda framkommer inte bara mellan raderna 
utan uttrycks även i direkta ordalag: ”Nu kommer jag med mina små punkter 
igen. Du är verkligen irriterande med att du aldrig svarar på dem. Det kunde 
du väl gott bestå dig – lärt dig efter aderton år.”37 Memoarernas sanning om 
äktenskapet, som sammanfattas med orden att Alice Lyttkens och hennes 
man ”var i ordets rätta bemärkelse jämlika”, kan alltså ses som en sanning 
med modifikationer. I likhet med många andra kvinnliga självbiografiker 
undviker Alice Lyttkens att skildra konflikter och ger i sina memoarer en 
harmoniserad bild av den äktenskapliga samvaron. Samtidigt som det var 
den bild hon ville visa upp för offentligheten var det kanske också den bild, 
som hon på sin ålders höst ville minnas. 
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Lars-Göran Johansson 

Tiden – ett evigt problem 
 
 
Många människor, kanske de flesta, har någon gång funderat över tiden, och 
filosofer har naturligtvis spekulerat om den alltsedan antiken. Tiden är å ena 
sidan ett så välbekant fenomen att vi tycker oss veta precis vad det är, men 
så fort vi börjar fundera närmare på den så blir vi omedelbart förbryllade. 
Augustinus har uttryckt detta väl i Bekännelser: ”Vad är tid? Om ingen frågar 
mig så vet jag det, men om jag vill förklara för någon som frågar mig, så vet 
jag helt enkelt inte.”1 

Tid och förändring 
En naturlig startpunkt vid reflektioner kring tidens natur är tanken att tid och 
förändring är nära förknippade. Alla slags förändringar, antingen det är för-
flyttningar i rummet, kvalitativa förändringar hos tingen eller förändringar av 
relationer mellan tingen, bygger på att vi identifierar ett och samma objekt vid 
olika tidpunkter och säger att det har förändrats. Dvs. varje påstående om 
någon förändring förutsätter tidens gång. Hur mäter vi då tid? Jo, genom att 
observera någon cyklisk process, dvs. en process som vi antar upprepar sig 
med fullständig regelbundenhet, och räkna antalet cykler; då får vi ett mått 
på hur mycket tid som passerat. Så tid förutsätter föränderliga ting, åtminstone 
att det finns objekt som cykliskt ändrar sitt tillstånd. Med andra ord, i ett helt 
statiskt universum finns ingen tid. Om vi föreställer oss att ”sakta ner” tidens 
gång, och därmed alla processer, mer och mer tills tiden står helt stilla, så 
skulle inga förändringar alls ske. Att tiden står stilla betyder alltså att ingenting 
överhuvudtaget händer. Att tiden ”går” och att fysikaliska objekt ändrar till-
stånd är alltså två sidor av samma sak. 

Ett och samma fysiska objekt kan befinna sig på två olika platser, men 
inte på samma gång. För vore det samtidigt på två olika platser (vi tänker oss 
objektet välavgränsat i rummet och att platserna ligger så långt ifrån var-
andra att objektet inte täcker båda platserna samtidigt), så skulle det inte vara 
samma fysiska objekt, utan olika objekt. Även två kvalitativt helt identiska 
föremål skiljer sig åt beträffande läget i rummet. Detta skulle man kunna 
beskriva som en grundläggande metafysisk princip: 

Metafysisk princip (Lokalitet): ett fysiskt föremål kan inte samtidigt befinna 
sig på två olika platser. 
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Hur vet vi att detta är riktigt? Mitt svar är att denna princip lika gärna, eller 
hellre, kan beskrivas som en semantisk princip som kopplar ihop begreppen 
fysiskt föremål med begreppen tid och plats. Den anger en aspekt av vårt sätt 
att använda begreppet fysiskt objekt, som är kontrapositionen av identitets-
villkoret för fysiska objekt. Detta identitetsvillkor, genidentitet, lyder: 

Genidentitet för fysiska objekt: Beskrivningarna ”a” och ”b” är beskrivningar 
av ett och samma objekt endast om de två rumtidspositionerna är förbundna 
med en kontinuerlig trajektoria. 

Tid och händelser 
Vårt begrepp om tid är alltså oupplösligt förbundet med vårt begrepp om en 
kropp som uppfyller en viss plats i rummet och inte samtidigt kan vara på 
andra platser. John Wheeler, en av de stora inom den teoretiska fysiken, 
tillskrivs följande kärnfulla beskrivning: ”Tiden är det som hindrar allt från 
att hända på en gång. Rummet är det som hindrar allt från att hända mig.” 

Vårt tidsbegrepp är även intimt förbundet med vårt begrepp händelse. 
Händelsers fundamentala relationer till varandra är tidigare, senare, samtidig. 
Vidare delar vi upp händelser temporalt; vissa ligger i framtiden, andra i 
dåtiden och vissa är (eller sker) nu. Vi tänker oss att alla händelser, hur vi än 
karakteriserar dem, kan ordnas enligt dessa relationer. En händelse tänker vi 
oss ofta som en process, ett skeende i tiden. I så fall är det någon komponent i 
händelsen som är bevarad, vanligen ett fysiskt objekt. Betraktad på detta sätt 
är händelsekategorin inte primitiv, utan det är de fysiska kropparna som är 
de primitiva elementen. Som vi senare skall se blir bilden annorlunda om vi 
tar händelser som primitiva element i teorin. 

Tid, förändring och fysiskt objekt är alltså logiskt förbundna begrepp. Ett 
fysiskt objekt är till sin natur ett föremål som kan ha olika egenskaper vid 
olika tider och tid mäts genom att räkna cykler hos föränderliga objekt. 

Vissa filosofer har hävdat att all förändring är en illusion och således är 
även tiden en illusion. Platon, och flera andra antika filosofer, ansåg att det 
låg en motsägelse i vårt begrepp om förändring, så inget föränderligt kan vara 
riktigt verkligt. Alltså är inga konkreta fysiska föremål här på jorden riktigt 
verkliga, de är ju alla stadda i ständig förändring, utan endast formerna 
(�������det som tidigare översattes med idéer), som är eviga och oföränderliga, 
är riktigt verkliga. Det förefaller ju vara en stollig idé; är det inte uppenbart 
att tingen omkring oss är verkliga och att de förändras? Men som vi strax 
skall se finns det en modern motsvarighet till Platons ståndpunkt och den har 
stöd i modern fysik. 
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Tidsuttryck i vardagsspråket 
Lakoff och Johnson har pekat ut två typer av tidsmetaforer i vårt vardagliga 
språk.2 I den ena bilden tänker vi på tiden som ett flöde, som något som rinner 
förbi oss. I den andra är perspektivet det omvända, vi ser på oss själva som 
att vi rör oss framåt i tiden. Några exempel: 

A. Metaforer som uttrycker tiden som flöde: 
”Det kommer en tid när det inte finns några isbjörnar mer.” 
”Den tiden är sedan länge förbi när man kunde skicka ett brev för en krona.” 
”Deadline närmar sig.” 
”Tiden går.” 
”Sommarlovet svischade förbi.” 
”Tiden för motåtgärder mot den globala uppvärmningen har kommit.” 

B. Metaforer som uttrycker att observatören rör sig framåt i tiden, som uppfattas 
som en linjär följd av händelser som vi kommer till mötes: 
”Vi kommer att möta svåra problem längs vägen till fred.” 
”Hur länge kommer han att stanna?” 
”Hans vistelse i Ryssland drog ut på tiden.” 
”Låt oss sträcka ut konferensen över två veckor.” 
”Du kom i rättan tid.” 
”Vi närmar oss jul.” 
”Vi höll tidsplanen.” 

Man kan invända att flera av dessa uttryck är döda metaforer, och därmed 
egentligen inga metaforer. Det spelar ingen roll i detta sammanhang; det 
viktiga är att det finns två typer av uttryckssätt i vilka vi använder tid. Skill-
naden mellan dem består i att de är två olika sätt att uttrycka relationen gestalt–
bakgrund: i den första typen av metafor beskrivs situationen utifrån observa-
tören/talarens perspektiv, i den andra typen är fokus snarare på händelseföljden 
och tiden, medan talaren/observatören är en besökare i scenen. 

Att båda metaforerna finns i vårt tänkande och i vårt språk visas tydligt av 
den förvirring som ofta uppstår då vi använder uttrycket ”låt oss flytta fram 
mötet/besöket/avfärden en vecka”. Betyder ”flytta fram” här tidigarelägga 
eller senarelägga? Om man tänker enligt metaforen av tiden som ett flöde 
som rinner emot talaren, så betyder ”framåt” längre fram i tidsflödet, dvs. 
närmare talaren, dvs. tidigarelägga. Men om vi tänker enligt metaforen obser-
vatör som förflyttar sig framåt till händelser som ligger på sina bestämda 
platser längs vägen, så betyder framåt senare. 

Dessa olika metafortyper är förknippade med två olika ontologiska synsätt 
på tiden, vilka i modern debatt kallas ”blocktiden” respektive ”flödestiden”. 
Enligt blocktiden så är tidens gång, eller flöde, en illusion; varje händelse, 
även framtida, finns på en bestämd plats i tid och rum. Tempusdistinktionerna 
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mellan dåtid, nutid och framtid är ingen objektiv indelning av händelser, 
utan avspeglar enbart vårt subjektiva perspektiv. Den andra uppfattningen, 
flödestiden, tänker sig istället att tempusdistinktionerna uttrycker verkliga, 
objektiva distinktioner mellan händelser och att ett eller flera av dessa tempus-
uttryck har referens. Därav följer att det finns en objektiv och betraktarobe-
roende tidpunkt nu, som vi refererar till när vi säger att ”nu skall det ske” 
e.d. Newtons tidsuppfattning var sannolikt av detta slag, vilket framgår av 
hans definition av tiden i Principia: 

Den absoluta, sanna och matematiska tiden, i och för sig och till sin natur 
utan relation till något yttre, flyter likformigt, och kallas med ett annat namn 
för varande. Den relativa, apparenta och vulgära tiden är ett förnimbart yttre 
(vare sig exakt eller ofullkomligt) mått av detta varande genom rörelse som 
den stora hopen nyttjar istället för sann tid såsom timme, dag, månad, år.3 

I blocktiden är det händelser, inte primärt fysiska objekt, som finns på olika 
platser i rumtiden. Ingen anhängare av blocktiden förnekar existensen av 
fysiska objekt, men de är inte det som primärt konstituerar blocktiden, av det 
enkla skälet att de inte, annat än i en indirekt och överförd mening, kan sägas 
relatera till varandra som före, efter eller samtidig. När vi säger att Göran Persson 
var statsminister före Fredrik Reinfeldt, så är det inte de fysiska kropparna vi 
talar om utan händelserna ”Göran Perssons statsministertid” och ”Fredrik 
Reinfeldts statsministertid”. 

I flödestiden, däremot, är det naturligare att säga att flödet består i att fysiska 
objekt förändrar sig. Dessa tillståndsändringar är naturligtvis händelser, men 
vi bör lägga märke till att det inte är händelserna som förändrar sig. Föränd-
ring består i att händelser avlöser varandra. 

Många har hävdat att blocktiden och flödestiden blott är två sidor av 
samma sak och att de inte strider mot varandra; de uttrycker bara två olika 
perspektiv på tiden. Men denna ståndpunkt har enligt min mening slutgiltigt 
motbevisats av MacTaggart i en berömd uppsats.4 

McTaggarts argument för att tiden är overklig 
McTaggart börjar med att konstatera att händelser kan ordnas i två olika 
serier, som han kallar A-serien och B-serien. I A-serien ordnar vi händelser 
temporalt, dvs. vi säger att de är antingen i framtid, nu eller i dåtid. I B-serien 
ordnar vi händelser enligt relationerna senare, tidigare, samtidigt. McTaggart 
hävdar vidare att A-serien är nödvändig för begreppet förändring; om vi bara 
ordnar händelserna i B-serien så kan vi inte tala om förändring och alltså inte 
heller om tid i egentlig mening. A-serien är alltså enligt McTaggart konstitu-
tivt för tiden. Men detta innebär att tiden inte vara objektivt existerande, så 
tiden är en illusion. 
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MacTaggarts argument är nu väsentligen följande. En och samma händelse 
h är vid en viss tidpunkt i framtiden, sedan i nutid och därefter i dåtid. Dessa 
tre tempus kan symboliseras med respektive F, N, D, och de fungerar som 
predikat som tar händelser som argument. Att händelsen h är i framtiden 
symboliserar vi som Fh, och analogt uttrycker Nh och Dh att en händelse är 
(sker) respektive nu och att den är i dåtid. Alltså gäller för varje händelse att 
alla tre propositionerna Fh, Nh och Dh är sanna; om det är sant att säga om 
en händelse h att den är i framtiden så är Fh sann, men så småningom blir 
Nh sann och ytterligare senare blir Dh sann. Men en händelse kan endast 
uppfylla ett av dessa predikat, alltså har vi en motsägelse. 

Man invänder nu naturligen att det inte är en verklig motsägelse, för man 
bör säga att t.ex. nu är Fh, och i framtiden gäller Nh, och ytterligare senare 
gäller Dh. Men detta är ju itererade tempus, som vi kan formalisera som 
NFh, FNh, och FDh. Det är lätt att inse att samma motsägelse infinner sig i 
den andra ordningen och så vidare i all oändlighet. Alltså är tidens gång, och 
därmed enligt McTaggart tiden, en illusion. 

McTaggart uttryckte sin slutsats genom att säga att tiden är overklig, som 
ju är titeln på hans uppsats. Som vi just sett, bör det tolkas som att tiden, 
förstådd som ett flöde, inte kan ha objektiv referens. Men relationerna senare, 
tidigare, samtidig, som konstituerar B-serien, går att objektivt tillskriva hän-
delser, dvs. det går att objektivt ordna händelser längs en tidsaxel. Om vi 
antar att vi har två alternativa tolkningar av tid, blocktid och flödestid, så är 
alltså McTaggarts argument är ett starkt skäl att tro på blocktiden. 

Finns det då inga möjligheter att behålla synen på tiden som ett flöde och 
undvika McTaggarts argument? Jo, det gör det; man kan tänka sig att det 
enda som existerar är  nuet, och tidens flöde består i att ”innehållet” i nuet 
hela tiden ändras. Denna teori kallas presentism och är ett tappert försök att 
rädda situationen för dem som anser att tidens flöde måste vara något verkligt. 
I nuet uppstår det som är nu, men strax har samma händelse passerat och då 
finns den inte längre. Varken framtida eller förgångna händelser existerar. 
Nuet är objektivt existerande och samtidigt för alla observatörer och ting. 
Nuet är som en vågfront som rör sig genom universum och nu inträffar sam-
tidigt överallt och oberoende av alla observatörer. Denna aspekt av presen-
tismen verkar ju fullständigt rimlig och naturlig; lika rimligt förefaller det att 
säga att framtida händelser inte existerar, för de blir till i nuet. Det ter sig 
mindre rimligt att säga att händelser i dåtid inte finns, men det är kanske värt 
priset att gå med på det för att rädda tanken på tiden som ett flöde? Jag skulle 
allvarligt överväga den som teori om tiden, om det inte vore för att den strider 
emot relativitetsteorin. 

Presentismen och relativitetsteorin 
Det finns flera interna problem med presentismen, men jag skall här endast 
ta upp ett i mitt tycke helt avgörande argument emot den. Presentismen inne-
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bär alltså att frågan om två händelser är samtidiga eller ej har ett objektivt 
svar. Detta strider mot relativitetsteorin. 

Enligt relativitetsteorin så beror svaret på frågan om två händelsers samti-
dighet, i de fall de sker på olika platser, på hur betraktaren rör sig. Argumentet 
bygger på att ljushastigheten är en konstant och samma för alla betraktare. 
Antag att vi har två händelser på olika platser i rummet och anta vidare att en 
viss betraktare anser att händelserna är exakt samtidiga, givet dennes beräkningar 
av när signaler från händelserna kommer fram till honom och avståndet till 
dem. En annan betraktare, som rör sig relativt den förste betraktaren, kom-
mer inte att anse dessa händelser samtidiga. (Jag utelämnar beviset, som är 
välkänt.) Det finns alltså inget objektivt nu, ty detta nu är relativt till betraktare. 

Man skulle kunna tycka att om en filosofisk tolkning av ett begrepp 
kommer i direkt konflikt med en så väletablerad vetenskaplig teori som rela-
tivitetsteorin, så bör man stryka flagg och erkänna att denna tolkning inte kan 
vara riktig. Men en anhängare av presentismen, Craig Bourne, har inte gjort 
det, tvärtom han har nyligen5 framfört argument emot fysikernas slutsats att 
samtidighet är relativ till betraktarens koordinatsystem. Han menar att det 
åtminstone går att definiera ett meningsfullt begrepp absolut samtidighet, 
som vi kan förstå, om dock inte tillämpa. Hans argument utgår ifrån att vi inte 
behöver godta Einsteins verifikationistiska sätt att definiera begreppet samtidig-
het. Mer precist, Bourne rekonstruerar Einsteins ståndpunkt enligt följande: 

VER.: ”The definition [of simultaneity] should supply us with a method by 
which we can decide by experiment whether experiments occurred simulta-
neously.”6  

ONE-VAY: The speed of light is the same in both directions. 

DEF.: If an observer, under the above conditions and definitions, judges 
some given events to occur at the same time, they are simultaneous.7 

En omedelbar konsekvens av detta är alltså att två händelser som en observatör 
anser vara samtidiga, inte är samtidiga för en annan observatör som rör sig 
med en viss hastighet v relativt den förste observatören. Dvs. samtidighet är 
relativt observatören och det kan inte finnas något sådant som objektiv sam-
tidighet. Dvs. det finns inget objektivt nu, gemensamt för alla observatörer. 
Dvs. teorin att tiden är ett flöde strider emot relativitetsteorin. 

Många filosofer, t.ex. Putnam, anser att debatten härmed är avgjord. Bourne 
däremot hävdar en annan syn och presenterar en annan definition av samtidighet. 

Att en händelse inträffar, eller snarare ”är förhanden” uttrycks med en propo-
sition. Att e och f samtidigt är förhanden definierar nu Bourne som att de två 
propositionerna p och q, som uttrycker att händelserna e och f, båda föreligger 
(icke-temporalt) antingen i framtiden, (F) i nuet, (N) eller i det förgångna. 
(D). Bourne’s definition av samtidighet är alltså:8 
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e och f är samtidiga = def. D(p&q) v N(p&q) v F(p&q) 

I normala fall skulle vi säga att om ett visst faktum föreligger (existerar, är 
förhanden) så gör detta faktum motsvarande proposition sann. Men här vänder 
Bourne på steken: det faktum att konjunktionen är sann gör de i konjunk-
tionsleden beskrivna händelserna samtidiga! 

Bourne medger självfallet att vi inte kan veta om två händelser verkligen 
är samtidiga eller ej, men det betraktar han inte som en vägande invändning. 
Det enda som krävs är att vi förstår vad det betyder att säga att två händelser 
är samtidiga enligt hans teori, och det gör vi, hävdar han. Han menar att vi 
förstår precis vad det innebär: 

� att säga att en konjunktion är sann; det ges av sanningsvärdestabellen för 
konjunktioner, 
� vi förstår vad en proposition i presens uttrycker genom att greppa dess innehåll, 
� vi förstår innebörden av presens, för det är det som vi har omedelbar kun-
skap om. 

Enligt min uppfattning är inte detta tillräckligt för att säga att vi förstår Bournes 
begrepp absolut samtidighet. Einstein går också med på att två händelser som 
vi har direkt omedelbar kunskap om är samtidiga om vår perception av dem 
sker samtidigt. I en sådan situation är Bournes tre villkor uppfyllda. Men 
problemet är samtidighet hos två händelser som inträffar på avstånd från 
varandra; av två sådana händelser kan vi ha direkt kunskap om högst en av 
dem, nämligen den där vi befinner oss. Den andra händelsen har vi i bästa 
fall endast indirekt kunskap om. Bourne måste förklara för oss innebörden 
av ett påstående av typen ”Samtidigt som jag just nu äter frukost, sker det en 
supernovaexplosion i Andromedagalaxen” på ett sådant sätt att denna relation 
”samtidighet” är en objektiv relation. Att sägandet sker samtidigt (nåja, mellan 
tuggorna) med frukostätandet gör ju att vi rimligen kan säga att vi har ome-
delbar kunskap om den delen av påståendet. Men problemet är det andra 
konjunktionsledet som säger att ”nu sker det en supernovaexplosion i Andro-
meda”; om denna händelse har vi inte, och kan inte ha, någon direkt kunskap. 
Om det faktiskt sker en supernovaexplosion nu, får vi kunskap om den om 
ett par miljoner år, tidigast. Man kan således inte hävda att eftersom vi har 
omedelbar kunskap om denna sats, så förstår vi innebörden av den, för ante-
cedenten är inte sann. Detta innebär inte att jag inte förstår vad som menas 
med att det sker en supernovaexplosion i Andromedagalaxen nu, men den 
förståelsen bygger inte på direkt kunskap om något omedelbart upplevt. 

Det finns andra svårigheter med presentismen, men jag lämnar den nu åt 
sitt öde och vänder mig till huvudalternativet, blockuppfattningen av tiden. 
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Blocktiden 
Min egen uppfattning är, i likhet med sannolikt majoriteten av tidsfilosofer, 
att blocktiden är den riktiga synen på tiden, trots att den innebär att tiden inte 
flyter, som vi naturligen tror. Tempus uttrycker talarens perspektiv och seman-
tiskt skall de behandlas som indexikala uttryck, i likhet med ”här”, ”jag”, 
”upp” ”ner”, ”vänster” ”höger”, etc. Dessa uttryck har ingen fast och bestämd 
referens, utan måste för varje enskild språkhandling ersättas med en beteckning 
eller namn för något med fast referens, som ett första steg i angivandet av 
sanningsvillkoren för den sats i vilket uttrycket används. 

Enligt blockuppfattningen av tiden ligger händelserna så att säga på sina 
platser i rummet och tiden ”i evighet”. Men ”i evighet” skall inte förstås 
temporalt, utan snarare förstås icke-tidsligt. Man måste här använda presens-
former av verben i icke-temporal mening; när jag skriver att händelserna 
”ligger” på sina platser, så betyder det inte ”ligger just nu”. Ett kanske bättre 
sätt att uttrycka saken är att säga att varje händelse ”är” på en ort i rumtiden. 

En omedelbar konsekvens av denna uppfattning är att påståenden om fram-
tida händelser är (icke-temporalt!) sanna eller falska. Det medför att sådana 
påståenden är sanna även nu, ty om en framtida händelse så att säga finns, i 
icke-temporal mening, så måste ju en proposition om denna händelse vara 
antingen sann eller falsk, oavsett när man uttalar den, alltså även nu. Det tycks 
följa att allting redan är förutbestämt. Vi tycks ha tvingats till determinism, 
blott genom att acceptera ett rent logiskt argument emot konceptionen av 
tiden som ett flöde. Detta verkar mystiskt. Dessutom finns det starka argu-
ment emot uppfattningen att precis allting är determinerat. Grundat på 
kvantmekaniken tror jag, och många med mig, att åtminstone några framtida 
händelser sker genuint slumpmässigt och detta synes vara oförenligt med 
blocktiden. Men denna oförenlighet är en felaktig slutsats som bygger på en 
sammanblandning av två olika innebörder av determinism. 

Slump och determinism  
Det finns flera olika sätt att definiera determinism, varav nedanstående kan-
ske är den vanligaste: 

Def. 1: Determinism1 = def. alla händelser är bestämda av deterministiska 
lagar och initialvillkor. 

Definition av deterministisk lag: 

Def. 2: En naturlag är deterministisk om och endast om den tillsammans 
med givna initialvillkor, som föreligger vid en viss tidpunkt t0, resulterar i att 
för varje senare tidpunkt så är sannolikhetsfördelningen över möjliga till-
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stånd lika med en singularitet, dvs. vid varje tidpunkt är endast ett tillstånd 
förenligt med villkoren. 

Det gäller alltså att om en lag L är deterministisk och T0 och T1 är tillstånd 
hos ett system S vid respektive tidpunkterna t0, och t1, så gäller att 

L &T0 � T1 

Om lagen L är indeterministisk finns ingen sådan logisk förbindelse; m.a.o., en 
indeterministisk lag är en lag som med givna initialvillkor ger en sannolik-
hetsfördelning som innehåller mer än ett tillstånd med sannolikheten �0. 

Denna definition medför att om determinismen är sann finns det för varje 
händelse en beskrivning av denna händelse som följer logiskt av en uppsätt-
ning deterministiska lagar och beskrivningar av tidigare händelser. 

Indeterminism är negationen av detta påstående, alltså: 

Def. 3: Indeterminism1  = def. Det finns åtminstone någon händelse sådan att ingen 
beskrivning av den följer logiskt av deterministiska lagar och tidigare händelser. 

Nu är frågan: kan man utan att hamna i motsägelser hålla för sant i) Indeter-
minism1, dvs. hävda att det finns minst en händelse som inte följer logiskt av 
initialvillkor och någon deterministisk lag, och ii) att alla propositioner om 
framtida händelser nu är sanna eller falska? Eller med andra ord, implicerar 
blockteorin att det för varje händelse h skall finnas beskrivningar av tidigare 
händelser som logiskt implicerar h? Nej, såvitt jag kan se följer inte detta; det 
är inte motsägelsefullt att både säga i) att den 1 januari år 2200 kl 00.00 
kommer det att snöa i Stockholm och ii) att det är en genuin slump att så är fallet. 

De som argumenterar för att indeterminism och blockteorin är oförenliga 
kan ha en annan definition av determinism, kanske följande: 

Def. 4: Determinism2 = def.  Alla påståenden om framtida händelser är antingen 
sanna eller falska. 

Def. 5: Indeterminism2 = def. Inte alla påståenden om framtida händelser är 
sanna eller falska. 

Det föreligger ingen motsägelse mellan indeterminism1, dvs. att inte alla framti-
da händelser kan härledas från deterministiska lagar + initialvillkor, och 
determinism2, dvs. att påståenden om framtida  händelser är sanna eller falska. 
M.a.o. är blockteorin förenlig med antagandet att det finns genuin slump i 
naturen, ty blockteorin implicerar determinism2, men inte determinism1. 

Determinism2 synes mig med mer fog kunna kallas en form av realism, ty 
semantisk realism innebär att varje meningsfullt påstående är sant eller falskt, 
oavsett vad vi vet. Sanningsvärdena är determinerade i meningen välbestämda, 
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och lagen om det uteslutna tredje gäller, men de är inte determinerade av något 
faktum som nu föreligger och determinerar det kausalt. 

Sammanfattning 
Det finns två grundläggande bilder eller metaforer för tiden, flödestiden och 
blocktiden. Vi tänker enligt båda metaforerna i vårt vardagsspråk och växlar 
utan större bekymmer mellan dem. 

Flödestiden är den subjektiva tidsupplevelsen. Indelningen av händelser i 
framtid, nutid och dåtid är indexikala element i våra påståenden och försöken 
att göra denna indelning objektiv och betraktaroberoende leder till motsägelser. 
Det enda sättet att undkomma motsägelser är att hävda att det enda som existerar 
är nuet och att tänka sig tidsflödet som en objektiv process. Men denna teori 
strider emot relativitetsteorin, för vilken vi har utomordentligt stark evidens. 

Blocktiden är det betraktaroberoende perspektivet på tiden. Händelser 
finns, icke-temporalt, på välbestämda tidpunkter och platser. Det finns ingen 
objektiv motsvarighet till det som vi uppfattar som tidsflödet. Eftersom varje 
händelse finns, eller inte finns, på sin bestämda plats i rumtiden, så är även 
påståenden om framtida händelser sanna eller falska. Detta implicerar inte att 
alla händelser är determinerade av strikta naturlagar; man kan konsistent tro 
på genuin slump och anamma blocktiden. 
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Gullög Nordqvist 

Glädjeflickor och tempelmusiker 
Om kvinnliga musiker i antika Grekland 
 
 
Musiken framhålls av antika filosofer som Platon och Aristoteles som en 
omistlig del av de ungas uppfostran.1 Då menar de främst pojkarna, som 
måste få utbildning för att bli goda medborgare och motsvara de krav som 
samhället ställde på dem. Men professionellt utövande av musik var av ondo, 
något som i särskild hög grad gällde kvinnorna. Trots denna negativa inställ-
ning till professionalism fanns det, vid sidan om den musik som utövades av 
medborgarna, anställda musiker i stadsstatens, kultens och arméns tjänst, 
fattiga frilansare likaväl som högt betalda världsartister.2 ”Musik” var ett vitt 
begrepp, som omfattade tonkonsten, men även dans, poesi, historieskrivning 
och annan verksamhet som beskyddades av muserna, Apollons följeslagare. 

På vasbilder möter man kvinnliga instrumentalister under arkaisk och klassisk 
tid (500–400-tal f.Kr.) i några få sammanhang: scener från manliga symposier, 
fester där kvinnor var engagerade som underhållningsartister, musikanter i 
myter och sagor, t.ex. muserna eller menaderna i vinguden Dionysos följe, eller 
slutligen kvinnliga musiker som i olika kultscener.3 De spelar ofta dubbel-
oboen auloi eller någon av lyrorna (dock inte den stora kitharan), någon gång 
harpa, men även slagverk. Här ska vi lämna muserna, menaderna och deras över-
naturliga musikantvänner åt sidan och se närmare på den mänskliga kategorin. 

Det finns kvinnliga musiker i den grekiska världen som nämns med namn 
i epigram, inskrifter på gravar eller listor på kultfunktionärer, vasinskrifter 
och historiska texter från 600-talet f.Kr. till 500-talet e.Kr. I epigram och på 
vasbilder är kvinnorna oftast stiliserade representanter för en kategori under-
hållare eller i vissa fall kultpersonal, snarare än ”verkliga” kvinnor. Namn på 
gravinskrifter eller listor på kultpersonal syftar däremot på musiker som har 
existerat. Även en del historiska källor kan ta upp verkliga kvinnor. Det är 
svårt att generalisera utifrån ett så spritt material men det kan ändå kasta 
visst ljus över en ofta bortglömd grupp. 

Man måste även nämna vissa vasbilder som föreställer kvinnor som musi-
cerar tillsammans privat i en mänsklig sfär, utan män närvarande. Man har 
diskuterat om dessa scener också anspelar på hetärer, framför allt eftersom 
vaserna var i huvudsak avsedda för de manliga symposierna. Där kunde inte 
respektabla kvinnor visa sig, de som var fruar, systrar och döttrar till de festande 
männen, och inte fick synas i offentligheten. Andra forskare menar att vi 
underskattat kvinnors bildning och kulturella aktiviteter i elitens familjer i 
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det klassiska Athen,4 något som var mindre intressant att betona i den officiella 
ideologiska retoriken. Här avser jag dock att främst diskutera de första två 
grupperna, dvs. underhållarna på symposierna och musiker i helgedomarna. 

Hetärer och aulitrior 
Kvinnliga professionella artister ingick i den klass av underhållningsartister, 
hetärer, som rörde sig i männens värld. Många var slavar. Deras roll var att 
underhålla och roa de manliga gästerna med musik, dans och sexuella tjänster. 
Det kunde röra sig om dyra framträdanden om man beställde en framstående 
och eftertraktad hetär. Kvinnorna spelade auloi, ett rörbladsinstrument med 
ett nasalt ljud som är släkt med skalmejan eller oboen,5 liksom andra instru-
ment, utförde dans eller akrobatik, men deras sexuella tjänster efterfrågades 
också. Dessa kvinnliga artister kunde vara skickliga konstnärer/artister, men 
deras närvaro i ett rum avsett för manliga dryckesfester medförde att de inte 
var respektabla – ordet aulitria, aulosspelerska, används som synonym för 
prostituerad. Författaren Athenaios (XIII:610), ca 200 e.Kr., uppger att det 
t.o.m. funnits förbud mot aulitrior i vissa stadsstäder, t.ex. Keos. Det finns 
många vasbilder som visar dem i verksamhet, men kvinnorna i sådana scener 
saknar namn.6 Både på bilderna och i texter, t.ex. erotiska epigram, framstår 
de som anonyma genrefigurer. Texterna prisar kvinnorna för deras kroppar 
och sexuella aktivitet, medan deras musikaliska skicklighet framstår som 
högst oviktig och förbigås med tystnad. 

Dessa kvinnor var utnyttjade. Athenaios (XIII:579e, 607d,) beskriver i sitt 
kapitel om ”vackra kvinnor” hur man vid fester kunde auktionera bort dem 
till högstbjudande, ”to lecherous philosophers” eller ge dem som presenter 
tillsammans med annat som hörde till symposiet, som vin, parfym, kransar, 
nötter och russin, ett kid, färgglada band och en kock. Kvinnorna framträdde 
ibland mycket lättklädda: dansflickorna från Thessalien var kända för att 
bara ha på sig ett höftkläde: ”Pharsalia, thessalisk dansflicka, klädd, som är 
deras bruk, bara i ett höftkläde utan andra kläder” (Athenaios XIII:609c). 

Det kunde även röra sig om manliga eller kvinnliga lysioder, som sjöng, 
flirtade och dansade sensuella danser som ”om de inte hade ett ben i kroppen” 
eller hilaroder, som parodierade tragisk sång.7 Hetärerna hörde till symposiets 
standardarrangemang och i ett relativt litet samhälle som de grekiska stads-
städerna där antalet män som deltog i symposielivet var begränsat lärde de 
troligen känna symposiedeltagarna och kunde få mer eller mindre fasta rela-
tioner till dem. Som en man säger i ett annars förlorat skådespel: “Om man 
tar bort livets nöjen, återstår bara att dö. Se på mig: När jag älskar en liten 
lyrspelerska, visar jag då inte förnuft? Vacker till utseendet, ståtlig i sin 
hållning, duktig i sin konst – att se på henne är mer nöjsamt än att arbeta för 
er (dvs. publiken) hela tiden (Athenaios XIII:563). 

Men vilka var de? För det mesta är de helt anonyma. I de erotiska epi-
grammen nämns namn som ofta verkar tagna, t.ex. namn som anspelar på en 
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region, som Ionia och Thebais: joniskan (från västkusten av Mindre Asien) 
och thebanskan (från staden Thebe i Boiotien). Danserskan Pharsalia kom 
troligen från staden Pharsalos på gränsen mellan Thessalien och Phthiotis. 
Athenios (XIII:587c) berättar också om Nemeas, verksam i Athen, som 
lyckades ta sig ett namn efter en vördad festival – något som var förbjudet 
inte bara för prostituerade utan även för slavinnor. 

Kultmusiker och konsertartister 
I inskrifterna möter vi kvinnliga artister som omtalas i sina yrkesroller som 
musiker, inte som glädjeflickor. De framträdde vid musikaliska tävlingar och 
fester, men kunde även engageras för privata föreställningar. Kvinnliga 
sångare verkar ha framträtt i offentliga konsertlokaler åtminstone från 200-
talet f.Kr. men även i privat miljö, något som tycks bli vanligare under romersk 
tid. Dessa kvinnor skrev ibland egen musik som överlevde dem själva, men 
vid sidan av eget material kunde de även framföra andras verk eller verk från 
äldre tid, ibland anpassade till modern tid.8 En del omtalas bara som musiker, 
andra är instrumentalister och får sina huvudinstrument angivna. Auloi var 
relativt vanligt i olika kultsammanhang, t.ex. till den viktiga sången och dansen, 
som ackompanjerades av en choraulis. Kvinnor spelade även lyror, även 
konsertlyran kithara. Menylla Hippostratos’ dotter på 100-talet f.Kr. framträdde 
som kitharistria, dvs. utan att själv sjunga, enligt en inskrift från Samothrake.9 
Kvinnor var också kitharoder, sjöng till eget kithara-ackompanjemang vilket 
var den mest prestigefulla musikkonstarten, som gav de största priserna vid 
tävlingar. En framstående kitharod var Glauke från Chios, känd även som 
kompositör vid den egyptiske kungen Ptolemaios Philadelphos hov, eller 
Panthea från Smyrna, kejsar Verus älskarinna.10 Med tiden kom harpan, som 
i en mindre form tidigare främst användes privat, att ibland ersätta kitharan, 
kanske för att harpan nu kunde göras mer ljudstark, och vi möter flera kvin-
nor som var choropsaltrias, spelade harpa som ackompanjemang till sång. 

Det kan vara värt att notera att slagverk under antiken främst var kvinno-
instrument som ofta användes i orgiastisk kult eller till dans. I inskriftsmaterial 
omtalas krotalistrior (krotala är ett slags kastanjetter), som spelar hand-
trumman tympanon eller cymbaler. Under romersk tid tillkommer även orgeln, 
ett instrument som kvinnor kunde spela.11 En kvinnlig trumpetare, Aglais, 
deltog i en parad i Alexandria på 240-talet. Det berättas också om henne att 
hon imiterade manliga trumpetare – åt och drack i stora mängder. Till detta 
kommer andra musiska konster, som t.ex. mimartister. 

Kvinnorna på inskrifterna har egennamn, och omtalas ibland även med 
patronymika, dvs. med faderns namn i tillägg till sitt eget, vilket visar att de 
tillhör medborgarfamiljer. De kunde vara medlemmar i artistfamiljer, verk-
samma som musiker, dansare eller skådespelare, yrken som ibland ärvdes,12 
och kunde bilda familje- och artistgrupper. Satyra och Melo, döttrar till den 
kände auleten Antegenides Satyrou från Thebe, omtalas i flera texter.13 En 
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familj som omtalas i en inskrift från Sardis i Mindre Asien hade yrkeskunnigt 
folk som kunde ta hand om såväl mat som underhållning vid fester av olika 
slag, nämligen kitharistrian Seddis, hennes bror kocken Ephesos, hans hustru 
Ninis, och deras två barn, sonen Attalos och dottern Artemis.14 Ett annat 
exempel är Hedea Dionysios dotter, knuten till kejsarkulten i Tralles under 
första århundradet e.Kr. Förutom hennes far Dionysios (också verksam inom 
kejsarkulten) känner vi två systrar, Tryphosa och Dionysia, som båda var 
atleter eller akrobater.15 Med andra ord var Hedea och hennes familj engagerade 
som kultmusiker, men turnerade och deltog också i tävlingar runt om i den 
grekiska världen, både som atleter och underhållare. Att turnera tillsammans 
var säkert tryggare än att resa ensam. Syskon uppträdde tillsammans. Ett 
gravepigram från Athen från andra till tredje årh. e.Kr. lyder i fri översättning: 
”Till de olyckliga Eytuchousa & Nais, de musikaliska syskonen, de välljudande 
som spelade på lyra och barbiton, må jorden mottaga dem”.16 

I kulten var medborgarnas aktiva deltagande viktigt, i form av processioner 
och kördanser. Kvinnokören i Aristofanes Lysistrate sjunger om hur ”tioårig 
i paraden/gick jag upp till kolonnaden/finklädd, i musikens takt,/våra stads-
gudinnors makt/hyllande på dansestraden”. Musiken var en integrerad del av 
kulten och präster och prästinnor använde sig av ljud för åkallan av gudarna. 
Ett sådant exempel är Euripides Iphegenia i Tauris som lurar åskådarna att 
hon verkligen utför ett människooffer genom att ropa ett högt ololyge och 
sjunga en magisk åkallan bestående av barbarisk sång, ”som om hon tvättade 
bort blod”. Kultmusiken bestod även av processionsmusik, hymner och kult-
danser. Oftast manliga lyraspelare och auleter deltog i processioner och offer 
skedde till aulosmusik.17 Även tävlingar ingick i riterna. Men kvinnor kunde 
också uppträda i officiella sammanhang inom stadskulten. På Akropolis i 
Athen framträdde Demitria från Epikephissos och aulitrian Elpis från Melitte 
enligt listor på kultpersonal så tidigt som 330–310 f.Kr. medan Ionia och 
Thebais som spelade auloi vid offentliga offer omtalas i ämbetsmannalistor 
från Tenos från andra till första årh. f.Kr.18 

Från 100-talet f.Kr. fick föreningar av professionella musiker, de dionysiska 
artisterna, kontroll över musikframförandet vid viktiga kulttillfällen. De var 
ett slags fackföreningar eller skrån. I Delphi hade de athenska dionysiska 
artisterna runt 106/5 f.Kr. ensamrätt att utföra kultmusiken, dvs. avsjungandet 
av hymnen, paianen, och spelande av aulosmusik. Det var en period då de 
traditionella små stadsstaterna fick mindre betydelse. När de stora hellenis-
tiska rikena och senare romarriket bredde ut sig, blev det lättare för turne-
rande artister. Under denna tid öppnades också nya möjligheter för utbild-
ning för kvinnor i delar av det grekiska området.19 

Man hade åtminstone sedan 500-talet f.Kr. anordnat musiska tävlingar, 
men nu utökades antalet tävlingar och fanns på många olika helgedomar 
inom det grekiska området. De drog till sig artister av olika slag: musiker, 
teaterfolk etc. Artister som Hedea och hennes familj, som nämnts ovan, 
framträdde bl.a. vid Apollons helgedom i Delphi, där de hedrades med port-
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rättstatyer. På Hedeas staty noterade inskriften hennes segrar i musiktävlingar 
men även i atletiska tävlingar i Isthmia och Nemea. Hedeas familj tog alltså 
del i turnélivet och framträdde framför allt i helgedomarna, men även vid andra 
fester runt om i den grekiska världen. Redan Alexander hade engagerat sin 
tids världsartister vid sitt hov i Babylon vid massbröllopet sommaren 324 f.Kr. 

En artist kunde ”offra” sin föreställning till gudomligheten, och i gengäld, 
som Hedea, få sätta upp ett minnemärke över sitt framförande i form av en 
inskrift eller t.o.m. en staty. Det finns en rad sådana inskrifter från Delphi och 
andra kultplatser, en lysande reklam och bevis på artistens fromhet inför gudarna. 
Samma sak gällde Pylognota, Zakratos dotter från Thebe, som uppträdde i Delphi 
med kusinen Lykinos, Dorotheos son, och de hedrades sedan de spelat i 
samband med en proxeni, ett officiellt diplomatisk besök, på första årh. f.Kr. 
Polygnota var choropsaltria, dvs. spelade till andras sång, t.ex. kördansen, 
vilket var ett viktigt inslag i kulten. Till denna grupp hör även choropsaltrian 
Kleino, Euandros’ dotter, som omnämns två gånger på Iasos runt 180 f.Kr.20 

Kvinnliga kultmusiker kunde få fastare engagemang vid en helgedom. På 
Delos visar inskrifter som förtecknar kultpersonal för festerna till Apollon under 
tiden 250–177 f.Kr. att aulitrior engagerades för att spela till kvinnokörens sång 
och dans.21 Deras lön varierade. Bromias, som tjänstgjorde åren 250, 246 och 
231 f.Kr., betalades 180 drachmer per år, medan hennes efterföljare Kalliope 
fick sämre betalt: 120 drachmer/år och 130 drachmer för ett skottår. Senare, 
runt åren 179–177 f.Kr., hette aulitrian Philoumene. Hennes lön varierade 
över tid, från 120 drachmer/år och 130 drachmer för skottår under det första 
året precis som tidigare, till 180 drachmer/år och 195 för det sista året som 
var ett skottår. Man kanske kan dra slutsatsen att en erfaren musikant kunde 
begära och få bättre betalt än en mindre erfaren. Lönen kan dock knappast ha 
avsett en heltidssysselsättning. Det verkar som om engagemanget i kultmu-
siken var ett viktigt åtagande men att musikerna även tog andra engagemang. 

I vilken kult och till vilka gudar var det som kvinnorna spelade? Både på 
Delos och i Delphi rörde det sig (troligen) om Apollon. Det är inte helt klart 
vad kvinnorna i Athen var engagerade för – det finns en rad tänkbara kulter 
på Akropolis, även om Athena och Artemis kanske är de troligaste. Ett mer 
ovanligt fall är ett par musiker som var knutna till Kybelekulten, eller kvinn-
liga kultmusiker i Isis tjänst.22 

Ibland anges kvinnornas ursprung i form av ethnikon som läggs till deras 
namn. Av det framgår att vissa resande artister kunde vara medborgare i flera 
stadsstäder. Från Kos har vi ett exempel från romersk tid, 200-talet e.Kr., på 
en kvinnlig poet med rötter i Alexandria, som även omtalas som koiska.23 
Många verkar härstamma från det östgrekiska området: öarna Samos, Kos 
och Chios eller städerna Smyrna, Miletos och Bysantion. Man kan nämna 
t.ex. Agathoklea Samia; Aristonika Samia; Oinanthe Samia, Bacchis Sa-
mia/Milesia; Aristodama Amynta Smyrnaia, Nanno Smyrnaia, Glauke Chia, 
Hedea Trallianou och Helladia Bysantia. Landskapet Boiotien med huvudor-
ten Thebe var också ett område där många musiker, både manliga och kvinn-
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liga, hade sitt ursprung. Där hölls aulosmusiken högt, till skillnad mot i de 
intellektuella athenska kretsarna där den ansågs vulgär och populistisk. Härifrån 
kom t.ex. Isminodora Boiotia och Pylognota Zakratous Thebaia. Både i Boi-
otien och i det östgrekiska området hade man också en något liberalare inställ-
ning till kvinnor och kvinnliga musiker än i det traditionellt kulturkonservativa 
Athen. Men materialet kan vara snedvridet, och vi känner namn på kvinnliga 
musiker även från Athen, liksom från andra delar av det grekiska området. 
Det verkar som om även mer etablerade familjer kunde låta kvinnor framträda 
som musiker. På en inskrift på Kos från 200-tal f.Kr. omtalas Delphis, som 
identifierats med en dotter till Praxagoras som tillhörde en familj med fram-
stående läkare och ämbetsmän.24 

Poeter 
Poesin var lyrik, och framfördes musikaliskt till ackompanjemang av ett 
instrument ur lyrfamiljen, antingen den enkla lyran, den djupare stämda bary-
tonlyran som kallas barbiton, eller den ljudstarkare kitharan.25 Kanske vi 
kan jämföra med våra singer-songwriters. Bland kvinnliga poeter tänker man 
främst på Sappho, 500-tal f.Kr., men hon var långt ifrån ensam, även om det 
bara finns fragment bevarade av de andra. Sapphos vännina Erinna, Korinna 
från Boitien (ca 490 f.Kr) eller hennes lärarinnna Myrtis är tre exempel. Korinna 
är känd för att ha besegrat den unge Pindaros inte mindre än fem gånger i 
dikttävlingar och lär även ha fungerat som mentor åt honom.26 Erinna från ön 
Telos, som dog redan i 19–20-årsåldern, är mest känd för dikten ”Sländan” 
till en död barndomsväninna, som påminner om deras lekar som små flickor.27 
Det finns andra som vi bara känner till namnet, t.ex. två kvinnor som hedras 
med inskrifter på ön Kos.28 

Även poeterna turnerade under hellenistisk-romersk tid. På inskrifterna 
omtalas de antingen som poetria prosodiou eller poietria epon, som Aristo-
dama Amyntas dotter från Smyrna som 218/17 f.Kr. framträdde i två östgre-
kiska städer. Ungefär samtida är Aristomache, som framförde egna episka 
verk och vann segrar vid Isthmiska spelen.29 Ordet poietria är dock svårtolkat. 
Poietriai kan ha varit verksamma inom teatern som författare, och kanske 
även som regissörer/producenter, som Bosnakis menar.30 Men under senare 
hellenistisk tid och framför allt romersk kejsartid blir ”estradretorik” populärt, 
och retoriker kunde få stjärnstatus. Auphria, som fick ett minnesmärke på 
100-talet f.Kr., var egkomiographos,31 dvs. skapade lovtal, kan ha framträtt 
som estradkonstnär. Som kontrast har vi kvinnor som Kleopatra, en thauma-
topoios, vars framträdande kunde bestå av allt från slöjdans och akrobatik till 
trolleritrick. Exakt vad hon gjorde när hon spelade för gudarna vid tre tillfällen 
på Delos under perioden 268–263 f.Kr. framgår inte.32 
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Kvinnliga musiker och ”berömda” män 
En orsak till omnämnande i texter av historisk karaktär är kvinnliga musikers 
affärer med berömda män. Vissa knyts till författare och poeter: auletrian Nanno 
från Smyrna sägs vara namnet på poeten Mimnermos älskarinna, medan 
Meleagers musa kallas Zenophila. Man kan dock diskutera om dessa senare 
var levande kvinnor eller mer symboliska musor. 

Kungars och politikers kärleksaffärer väcker viss uppståndelse i antiken, 
liksom idag, som affären mellan Galateia och tyrannen33 Dionysios från Syra-
kusa (elev till Platon). Den makedoniske kungen Philip II, far till Alexander den 
store, hade också en musikalisk mätress, aulitrian Philinna från Larisa i Make-
donien, medan psaltrian Stratonike förknippas med Mithradates av Bithynien. 
Lamia Kleanoros dotter från Athen blev känd för sin förbindelse till Demetrios 
Poliorketes (de fick en dotter tillsammans). Lamia var känd för sin charm, intelli-
gens och kvicka repliker. Man reste upp tempel till Aphrodite Lamia till hennes 
ära och hon ska själv ha uppfört byggnadsverk i Sikyon (Athenaios VI:62). 

Närheten till makten var inte alltid till fördel för kvinnor, som blev mål-
tavlor för folkligt missnöje med deras beskyddare. Att Bromias Deiniados’ 
dotter hindrades från att framträda vid de Pythiska spelen av en uppretad 
folkmassa på 300-talet f.Kr., enligt Athenaios (XIII:605b), kan bero på det 
faktum att hon var kvinna, men även på att hon var älskarinna till Phaullos, 
en ledare i Phokis, som var involverad i strider om Delphi vid denna tid, en 
konflikt som präglade mycket av 300-talet. Pharsalia från Thessalien, redan 
omtalad som dansös, var också orchestris och älskarinna till ledaren i Pho-
kis, och fick av denne en guldkrans tagen från helgedomen.34 Det innebar ett 
brott mod gudarna, vilket ledde till att hon lynchades av en mobb i Metapont, 
Syditalien. Ett dramatiskt levnadsöde drabbade också Agathoklea från Samos 
och hennes familj som var knutna till Ptolemaios Philipators (222–205 f.Kr.) 
hov i Egypten. Agathoklea, som var aulitria och orchestris, ansågs som allt-
för inflytelserik hos Ptolemaios och hon dödades av mobben under en revolt 
i Alexandria 203, tillsammans med sin syster och andra familjemedlemmar. 
Även hennes mor Oinanthe tillskrivs ett stort och dåligt inflytande på kungen.35 

 Sådana personers framstående ställning, ekonomiska framgång och sociala 
klättrande var ytterst stötande för många och det är kännetecknande att musi-
kernas, och speciellt de kvinnliga artisternas, inflytande på hög nivå sågs som 
en samhällsfara och ett tecken på moraliskt förfall och korruption på hög 
nivå eller till och med orsak till förfallet. Historikern Polybios (XIV 11, 5) 
ser sådana ej anständiga kvinnors framgång som ett tecken på moraliskt för-
fall under Ptolemaios Philadelphos tid: ”Och är det inte de mest praktfulla 
husen som går under Murtiums, Mnesis, och Pothines namn? Och ändå var 
Mnesis en aulitria, precis som Pothine, och Murtium prostituerad.” 
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Slutsatser 
Det är något olika bilder som framträder när man studerar dels de erotiska 
epigrammen och många vasbilder, dels inskriftsmaterialet. Epigrammen och 
i viss mån bilderna vittnar om en syn på kvinnliga musiker som främst har 
att göra med deras roll som underhållare av män, sexuellt tillgängliga och 
med uppgift att roa och stå till förfogande. Men i stort sett handlar det om 
anonyma kvinnor vars levnadsförhållanden vi ofta bara kan gissa oss till. De 
var ofta slavar, även om det fanns sådana som var fria och genom tur och 
personliga egenskaper kunde bli kända och förmögna. 

I viss mån möter man denna bild även i hur poeternas musor eller kungars 
och politikers älskarinnor beskrivs. Generellt var de föraktade, även när de 
umgicks med ledande män, även om man kan se en viss förändring över tid. 
Glauke med relationer till Ptolemaios Philadelphos omgavs av rykten om 
tvivelaktig moral och sedeslöshet liksom sina medsystrar vid det egyptiska 
hovet under århundradena f.Kr. De bröt ju i högsta grad mod den ideala bil-
den av den grekiska kvinnans tillbakadragenhet. När hellenistiska härskare 
under århundradena slänger ut en massa pengar på kvinnorna, ger dem ståtliga 
betalningar, stora gravvårdar eller andra minnesmärken, ses det som ett arrogant 
förakt för både moral och gudarna. Men några hundra år senare kunde Panthea 
med relation till den romerske kejsaren Verus berömmas för sin dygd och skönhet, 
trots sin ställning som älskarinna. Och den mest framgångsrika av alla kvinnor 
med bindningar till mäktiga män är nog kejsarinnan Theodora, maka till Justi-
nianus, blev mäktig, men knappast älskad, i 500-talets Konstantinopel. 

Ibland sägs det att kvinnliga musiker ha blivit mödrar till ”respektabla 
män”: både Themistokles, den athenske ledaren mot perserna, och generalen 
Timotheos sades vara söner till mödrar som ansågs vara prostituerade.36 Det 
rörde sig nog ibland om ett sätt att misstänkliggöra politiska meningsmot-
ståndare genom beskyllningar om påstått skandalöst familjeliv. Athenaios 
(XIII:591f.) nämner en man som skrek åt en politisk motståndare som talade 
alltför långdraget: ”Håll käft, pojk, du piper ju värre än mor din” (fri över-
sättning) – en allusion på att modern var aulitria. Man måste även räkna med 
en athensk misstänksamhet mot andra seder och den friare kvinnosyn som 
präglade de grekiska regionerna i norr och öster, vilket gjorde att man bedömde 
andra trakters seder enligt den egna moralen. En annan sådan kvinna var 
aulitrian Boa på 300-talet f.Kr., som blev mor till Philotairos, härskare i Perga-
mon och grundare av den attalidiska dynastin. Philitairos var dock eunuck, 
som adopterade sin efterföljare, och knappast respektabel i mer strikt grekisk 
mening. Det verkar ändå som om det under vissa förhållanden fungerade för 
en sådan kvinna att övergå till en mer borgerlig tillvaro. Athenios (577 a–b) 
menar att Timotheos mor trots sitt förflutna uppvisade ett anständigt sätt: 
”För när sådana kvinnor byter till en mer sober livsstil är de bättre än de 
kvinnor som berömmer sig av sin respektabilitet.” 
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De kvinnor som vi möter framför allt i inskrifterna är främst de som fram-
träder inom den offentliga musiken, framför allt kultmusiken – som även 
inrymde mycket av det som vi skulle kalla konserttillfällen. De är medlemmar 
av familjer, som ibland är väl etablerade i sin hemstad eller som ibland har 
varit artister i flera generationer och kan framträda i form av ”familjeföretag”. 
Under perioder av fred kunde de liksom andra artister turnera över hela det 
grekisk-romerska området, även om många troligen stannade inom ett mindre 
område där de kunde vara säkra på att få en utkomst. De hedrades när de 
donerade musikframträdanden och de kunde ha mer eller mindre fasta enga-
gemang vid en helgedom, allt beroende på deras musikaliska skicklighet och 
kanske förhandlingsförmåga. Deras kunskap och expertis var efterfrågad och de 
var värda att listas tillsammans med annan kultpersonal. De mer framgångs-
rika kunde kanske få sin utkomst genom sin yrkesverksamhet och även nå ett 
visst kändisskap. De komponerade musik som överlevde dem och de hade en 
yrkesroll som var så viktig för dem att den var värd att nämna på gravstenarna. 
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Maria Ågren 

Är det bättre när det är sämre? 
Om det historiska förhållandet mellan genus, ekonomi och välfärd 
 
 
När Carl Johan Love Almqvist år 1838 sökte ringa in vari den svenska natio-
nalkaraktären bestod, fastnade han för den anda av munterhet och okuvlighet 
som, enligt honom, främjades av svenskarnas fattigdom: ”Svensken är fattig. 
Förstår han detta, så har han vunnit kärnan för sin nationalitet, och är oöver-
vinnelig. Att vara fattig, det betyder att vara hänvisad på sig själv.”1 

Almqvist menade alltså att fattigdomen var en tillgång för Sverige då den 
hade positiva effekter på människors attityder och anda. Han var inte den 
förste att uttrycka denna idé. I de samtida riksdagsdebatterna om huruvida 
döttrar skulle få ärva lika mycket som söner invändes det att ett sådant egalitärt 
arvssystem skulle leda till att det skapades små och föga bärkraftiga bond-
gårdar, på vilka ingen kunde försörja sig. Men andra hävdade i stället att små 
och fattiga gårdar var bättre då de tvingade fram ett flitigt och frugalt bete-
ende hos befolkningen, vilket var värdefullt för landet sett i ett längre tids-
perspektiv.2 Att ekonomisk brist kan vara en tillgång i så måtto att den tvingar 
fram en för samhället positiv utveckling är en tanke som återkommer i andra 
sammanhang, som vi snart skall se. Tanken har tydliga moraliska implikationer: 
man bör undvika rikedom, om man kan. Det var just det budskapet Almqvist 
ville få fram till sin tids överklass, som hade fjärmat sig från folket och den 
sanna nationalkaraktären. Återvänd till en frugal livsstil! 

Historiker har ofta varit motvilliga till att uttrycka sig i termer av värde-
ringar och handlingsrekommendationer. Vem vet egentligen tillräckligt mycket 
om ett komplicerat samhällsförlopp för att kunna värdera det på ett rättvisande 
sätt? Denna hållning har ytterligare förstärkts av den postmoderna insikten om 
att ingen har den privilegierade position som ett sådant omdöme förutsätter. 

Även om det är lätt att sympatisera med den mer ödmjuka, postmoderna 
ståndpunkten, så har den likväl sina nackdelar. Den ena är inomvetenskaplig 
och handlar om jämförelser i rummet och över tid. Sådana jämförelser leder 
ofta till slutsatser om viktiga orsakssamband, och om man tar dessa samband 
på allvar, är det svårt att undvika att hamna i handlingsrekommendationer 
som är värderande till sin karaktär. Den andra är utomvetenskaplig och hand-
lar om hur väl (eller illa) vi lyckas övertyga den intresserade allmänheten om 
vikten av vår forskning. När historikern värjer sig för att uttala sig om huru-
vida ”det blev bättre eller sämre”, missar hon ofta möjligheten att inleda ett 
nyanserat resonemang med sin publik. Kanske var det något sådant historie-
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filosofen Collingwood hade i åtanke när han skrev att den historiker som 
värjer sig för att värdera inte har gjort sitt jobb ordentligt?3  

Så låt oss spetsa till frågan om den svenska fattigdomens betydelse, och 
uttrycka den i tydligt värderande termer! Är det bättre (för samhällsutveck-
lingen i bred bemärkelse) när det är sämre (rent ekonomiskt)? 

Är det bättre när det är sämre? 
Inom den kvinnohistoriska forskningen finns det många exempel på att man 
värderat vad ”utvecklingen” eller ”det historiska förloppet” inneburit för 
kvinnors ställning och möjligheter. Medan vissa har hävdat att utvecklingen 
efter medeltiden innebar en försämring för många kvinnor (kvinnorna upp-
levde ingen renässans), har andra menat att situationen varit oförändrat dålig. 
Några få har gjort gällande att villkoren förbättrats. Men i vad som har kallats 
den kulturella vändningen, förstärkt av inflytandet från Joan W. Scott, har 
denna typ av processutvärderingar blivit mindre vanliga. I genushistoria har 
den viktiga frågan blivit hur könsordningen har fungerat. Man har visat att 
könen har konstruerats som olika och ofta hierarkiskt ordnade (med mannen 
som den överordnade), men ägnat mindre uppmärksamhet åt frågan varför 
könsordningen sett ut som den gjort. Detta trots att Joan W. Scott själv peka-
de ut hur-frågan som viktig just därför att den skulle ge oss bättre underlag 
för att besvara varför-frågor.4 

Men en som tydligt ställt och besvarat en varför-fråga är Lena Sommestad. 
Utgångspunkten är de stora skillnader som finns och funnits mellan den 
svenska välfärdsstaten och dess amerikanska motsvarighet. Medan man i det 
amerikanska fallet byggt på den liberala principen om att staten inte skall 
blanda sig i så mycket, har man i det svenska fallet i stället satsat på omfat-
tande statlig reglering av den sociala sfären. Detta har i sin tur inneburit att 
det amerikanska samhället saknar många av de generella välfärdssystem, 
som Sverige har och som är till hjälp under de faser i livet då människan är 
särskilt sårbar (som spädbarn, gravid, sjuk, arbetslös eller gammal). I USA 
har man förlitat sig på de manliga försörjarnas förmåga att själva klara av 
perioder av större sårbarhet, och i den mån de inte klarat av det har privat 
filantropi fått rycka in. Som bekant verkar det finnas en klar koppling mellan 
generella välfärdssystem och större jämställdhet i samhället.5 

En jämförelse mellan länderna visar alltså på tydliga och systematiska 
skillnader. Vad beror skillnaderna på? Sommestads argument är, att det är i 
balansen mellan resurser och behov under välfärdsstatens uppbyggnadsskede 
som svaret skall sökas. Under det att USA var ett mycket rikt land, med hög 
per capita-inkomst och en befolkning som till stor del bestod av unga och 
arbetsföra människor, hade Sverige låg per capita-inkomst och en befolkning 
vars mest värdefulla delar (de arbetsföra) försvann genom emigrationen. Det 
var otänkbart, menar Sommestad, att förlägga ansvaret för livets sårbara 
perioder på den fattiga och lilla svenska befolkningen. Staten måste rycka in, 
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och det gjorde den också. I USA fanns det en sådan rikedom, att många (om 
än inte alla) familjer kunde klara sig själva, utan att hustrurna behövde för-
värvsarbeta. Det fanns dessutom en tillräckligt stor och rik överklass som 
genom filantropiska aktiviteter kunde sörja för dem, som föll utanför systemet. 
Det fanns slutligen en vida spridd uppfattning om att det var omanligt att låta 
staten eller det allmänna försörja ens nära och kära. Så verkar det inte ha 
varit i Sverige. I det fattiga Sverige måste alla, som kunde, arbeta – även 
gifta kvinnor. Det fanns därför ett allmänt erkännande av att kvinnor var 
förmögna att arbeta, och av att deras arbete var värdefullt. Det är sannolikt 
att detta spelade stor roll för de mer ”genus-neutrala” socialförsäkringssystem 
som antogs i Sverige under välfärdsstatens uppbyggnadsskede.6 

Det är en elegant och övertygande analys. Och lite förenklat kan man 
formulera tesen som att ”det är bättre när det är sämre”. Annorlunda uttryckt: 
om en utveckling mot ett mer generellt välfärdssystem, byggt på jämställdhet 
mellan könen, uppfattas som något gott och eftersträvansvärt, måste man dra 
slutsatsen att en sådan utveckling hade bättre förutsättningar i det land, vars 
ekonomiska resurser var sämre. En besläktad tanke har framförts av Ester 
Boserup som, i polemik mot Thomas Malthus, menat att demografiska utma-
ningar och ekonomisk brist inte måste leda till massvält.7 De kan lika gärna 
leda till att nya försörjningssätt utvecklas. Almqvist skulle ha hållit med henne. 

Men dessa resultat och idéer leder till nya frågor om hur den historiska 
kopplingen mellan ekonomi och välfärd egentligen skall förstås, och vilken 
roll könsidealen har i sammanhanget. Kan enbart ekonomiskt välstånd och 
befolkningssammansättning förklara utvecklingen i USA eller fanns det några 
andra, bakomliggande faktorer som var väl så viktiga? Skulle Sverige ha 
utvecklats på samma sätt som USA om vi bara varit rikare (för att ställa en 
tillspetsad, kontrafaktisk fråga)?8 Hur stark förklaringskraft har egentligen 
resurstillgången, och vilka handlingsrekommendationer kan man ge till länder 
som försöker bygga upp en välfärdsregim? Är det rikedomen i sig som är 
den avgörande faktorn eller spelar det roll hur den har skapats? 

Forskning om välfärdsstatens förhistoria och om arvs- och förmögenhets-
rättens funktion i det äldre samhället kastar ett delvis nytt ljus över kopplingen 
mellan kön, ekonomi och välfärd. Det gör även forskning om kvinnors arbete 
under äldre tider, som antyder att detta arbete bidrog till både ekonomisk 
tillväxt och ekonomisk utveckling. 

Vem ansvarar för mig och vem ansvarar jag för? 
Det är ingen ny tanke att människor som lever tillsammans i ett samhälle har 
ansvar för varandra. Därför skall vi inte koppla den alltför hårt till den moderna 
välfärdsstaten. Inte heller skall allt socialt ansvarstagande i det äldre europeiska 
samhället knytas enbart till den kristna kyrkan, även om den var viktig. I stället 
har det under lång tid funnits vad man kallat mixed welfare regimes, som byggt 
på närvaron av och samarbetet mellan (minst) fyra centrala ”aktörer”, nämligen 
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familjen, staten, marknaden och frivilligorganisationer. Dessa aktörer har 
vägt olika tungt i olika länder och därigenom resulterat i olika slags välfärds-
regimer.9 Mycket talar för att de moderna välfärdsstaterna skall förstås som 
arvtagare till dessa äldre system. Därför anmäler sig genast frågan om den 
äldre välfärdsregimen i den anglosaxiska världen uppvisade något särdrag 
som kan förklara de mönster vi finner i USA under tidigt 1900-tal. 

Tanken att man hade ansvar för andra var i äldre tider nära kopplad till 
tanken att man hade ansvar för sig själv och sin egen försörjning. Detta är 
värt att understrykas: grundantagandet var att de flesta människor kan försörja 
sig själva, och att enbart särskilt sårbara grupper måste försörjas av andra. 
Man brukar göra en distinktion mellan ”de värdiga fattiga” och ”de ovärdiga 
fattiga”. De förra ansågs vara svaga och sårbara samt ha sämre förutsättningar 
att arbeta, medan de senare menades kunna arbeta, om de bara ville. De var 
därför inte berättigade att motta fattigunderstöd. Men självfallet gällde kravet 
att arbeta för sin egen försörjning inte dem, som hade sådana ekonomiska 
tillgångar att de kunde försörja sig själva ändå. Tillgången på kapital gjorde 
att man kunde slinka undan de principer som gällde för de flesta andra.10 

Vilka var det då, som kunde försörja sig utan eget arbete? Här är det två 
saker man bör lägga märke till. För det första var denna grupp (den ekono-
miska eliten) mycket liten i de flesta förmoderna samhällen. För det andra – 
och detta har vi fått klart för oss först genom den allra senaste forskningen – 
var män överrepresenterade bland de riktigt rika och kvinnor överrepresenterade 
bland de riktigt fattiga. Mycket talar vidare för att kvinnors relativa fattig-
dom berodde på det äganderättsliga regelverket som missgynnade kvinnor 
runtom i hela Europa. Döttrar fick ofta mindre i arv än vad bröder fick, gifta 
kvinnors andel av det gemensamma boet var ofta mindre än männens, och gifta 
kvinnors separata egendom var inte alltid så väl skyddad mot eventuellt 
missbruk från männens sida. 

Kopplingen mellan det äganderättsliga regelverket och kvinnors fattig-
dom tycks ha varit särskilt tydlig i England. Amy L. Erickson har till och med 
hävdat att det engelska poor relief-systemet utvecklades som ett direkt svar 
på den misär som många kvinnor hamnade i som änkor, vilket i sin tur var en 
följd av den exceptionellt hårda och oförmånliga äktenskapslagstiftningen. 
Enkelt uttryckt så förlorade de flesta kvinnor inte bara förvaltningsrätten 
utan den faktiska äganderätten till hela sin egendom i samband med att de 
gifte sig. Det fanns få möjligheter att skydda egendomen mot mannens okloka 
dispositioner och risken var därför uppenbar att hon som änka skulle vara 
helt utblottad.11 Men denna rättsordning ledde inte bara till att det tidigt utveck-
lades ett sofistikerat system för fattigunderstöd. Den verkar också ha samexi-
sterat med ett mycket speciellt manlighetsideal, som starkt betonade den 
gifte mannens ansvar för att sörja för sin hustrus välfärd efter det att han 
själv gått bort. Närvaron av ett sådant ideal förklarar inte bara varför så många 
testamenten upprättades i England, utan även varför män, som inte vidtog en 
sådan försiktighetsåtgärd, drabbades av allmänt fördömande. 
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Tanken att en gift man skall se till att hans hustru får ett värdigt liv efter 
hans bortgång verkar dessutom ha givit upphov till föreställningen att man-
nen så långt som möjligt skall försörja sin hustru även under deras gemen-
samma livstid. Angela Groppi har påpekat, att medan mannens försörjar-
ansvar i övriga Europa främst riktades mot den äldre generationen, så omfattade 
det i England främst kärnfamiljen, inklusive hustrun.12 Om detta stämmer så är 
det en mycket viktig pusselbit, för den ger en förklaring till varför kravet på att 
försörja sig själv – som i princip gällde alla arbetsföra människor – verkar ha 
varit upphävt för gifta kvinnor inom den engelska medelklassen. Även om 
detta så kallade domesticity ideal (hemmafruideal) säkert var socialt begrän-
sat, så var det ändå tidigt ett påtagligt drag i den brittiska kulturen. Det är 
också ett ideal, som verkar ha exporterats till andra delar av den anglosaxiska 
världen, inklusive USA. 

Det finns flera skönlitterära arbeten som vittnar om den nästintill absurda 
vikt som i den anglosaxiska världen lades vid att flickor och kvinnor inte 
skulle arbeta, eller i alla fall inte synas arbeta. I Laura Ingalls Wilders själv-
biografiska skildring av hur det var att leva vid den ständigt rörliga ameri-
kanska västfronten kommer detta till tydligt uttryck. Mamman i familjen 
försöker till varje pris hindra döttrarna från att vara verksamma utomhus 
(inomhussysslor går för sig), eftersom hon inte vill att de skall bli solbrända. 
Bara arbetarflickor är solbrända, enligt mamman, och hon vill att hennes 
döttrar skall se ut som fina och sysslolösa stadsflickor. Detta är desto mer 
anmärkningsvärt som familjen verkligen inte är välbeställd utan snarare behö-
ver alla bidrag den kan få. Samma betoning av kvinnlig sysslolöshet finner vi i 
George Eliots roman The Mill on the Floss (1860). Som en följd av faderns 
oförsiktighet och häftiga humör har familjen Tulliver förlorat sin egendom 
och är svårt skuldsatt. Sonen arbetar nästan livet ur sig för att kunna betala 
alla fordringar. Men när hans lillasyster försöker lämna ett ekonomiskt bidrag 
genom att åta sig sömnadsarbete, blir brodern upprörd och förbjuder henne att 
göra så, eftersom han vill att hon skall vara ärbar. Sömnadsarbete, som för-
sörjde många kvinnor vid denna tid, framstår här som något som nästan kan 
jämföras med prostitution. Liksom i det förra exemplet handlar det om en familj 
som verkligen skulle behöva alla inkomster den kan få. Betoningen av kvinnlig 
sysslolöshet (eller kanske snarare inkomstlöshet) ter sig närmast irrationell. 

Vägen till välfärd 
Denna bakgrund gör att vi kan gå tillbaka till frågan om välfärdsstatens upp-
komst och fundera över vad som orsakade vad. Var det fattigdomen i Sverige, 
i kombination med vissa demografiska utmaningar, som förklarade vilken 
form den svenska välfärdsstaten antog? Var det rikedomen i USA, i kombi-
nation med ett mer gynnsamt demografiskt läge, som bestämde den ameri-
kanska utvecklingen? 
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Det verkar för det första vara helt klart att könsidealen i England sedan 
länge hade sett annorlunda ut än de som fanns i t.ex. Sverige, och att USA i stort 
sett hade övertagit det brittiska hemmafruidealet. Dessa ideal verkar sedan 
ha förstärkts av ländernas olikartade ekonomiska lägen kring sekelskiftet 
1900, men graden av välstånd verkar i sig inte vara en tillräcklig förklaring. 

För det andra är det viktigt att fundera över arvet från de äldre välfärds-
regimerna. I Englands fall utvecklades osedvanligt tidigt (ca 1600) ett system 
av socialt understöd, som finansierades genom skatter och som fördelades 
(av en särskild administration) som kontantstöd till de mest behövande. Detta 
understöd tillföll i hög grad fattiga kvinnor, och det var troligen socialt stigma-
tiserande att behöva ta emot det. Det finns uppenbara likheter mellan denna 
form och den minimalistiska välfärdsregim som senare skapades i USA. 

I det tidigmoderna Sverige fanns det inget som, vid en första anblick, kan 
liknas vid det engelska poor relief-systemet. Även om det förekom fattigunder-
stöd så kan det ändå inte jämföras med den engelska lösningen beträffande 
omfattning och systematik. Men betyder det att det inte fanns någon tidig 
välfärdsregim i Sverige? Nej, naturligtvis inte – men man måste måhända 
tänka i nya banor och leta på andra ställen om man skall förstå vari denna 
regim bestod. Som jag antytt ovan, är det arvs- och förmögenhetsrättens 
konstruktion som bör stå i fokus. I Sverige fanns det sedan medeltiden en 
arvsrätt för både män och kvinnor som hade ovanligt starkt lagskydd. Det var 
nästintill omöjligt för föräldrar (eller andra släktingar) att undanhålla arvs-
medel från den yngre generationen. Det verkar uppenbart att tanken med denna 
rättsordning var att se till att alla fick några materiella resurser varmed de kunde 
försörja sig. Skillnaden mot England är slående; där innebar mäns omfattande 
testamentsrätt att de i princip kunde ge hela sin egendom till den de ville, och 
att hustru och barn fick nöja sig med en shilling (som det dåtida uttrycket 
var). Denna vidsträckta frihet hölls, som nämnts, i schack enbart av de kulturella 
förväntningarna på män att inte bete sig på detta oansvariga och omoraliska sätt. 

Om arvsrätten i Sverige således gav ett slags ekonomiskt grundskydd, är 
det rimligt att betrakta den som en viktig del i den äldre välfärdsregimen. 
Och eftersom detta grundskydd länge tillföll en stor del av befolkningen, är 
det också rimligt att säga att det fanns ett generellt välfärdssystem. Alla, som 
inte var födda i helt utblottade familjer, fick något genom detta system.13 En 
del fick mer, förstås (de som kom från jordägande adels- eller skattebonde-
familjer) medan andra fick mindre (de som kom från krono- eller frälsebonde-
familjer, som kanske bara hade lös egendom). Men väldigt många fick något. 
Detta kontrasterar mot en välfärdsregim, där det bara var de utblottade och 
marginaliserade som hade något att hämta. 

Att det bör vara riktigt att se den svenska arvsrätten som en del i ett äldre, 
generellt välfärdssystem bekräftas av en analys av de debatter som fördes vid 
1800-talets mitt, då såväl arvs- som testamentsrätten gjordes om i Sverige. 
Här stod riksdagsmännen nämligen vid ett vägskäl: de kunde välja att satsa 
på ett system som det engelska, där mäns frihet att bestämma över sin egendom 
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var total och där barn och hustrur bara hade skydd mot fattigdom i den mån 
som fadern/maken hade tänkt på att sörja för dem genom speciella juridiska 
arrangemang. Man kunde också välja ett system, som även i fortsättningen 
skulle bygga på stark arvsrätt och begränsad ägarmakt. Trots att meningarna 
var delade, valde man att satsa på det senare alternativet. I debatten framfördes 
uppfattningen att lagen talar för hela samhället, och att det därför är lagen, 
snarare än individer, som skall bestämma hur egendom bör fördelas i sam-
hället. Man kan omformulera det så, att det finns vissa allmänna intressen 
och allmänna ansvar i ett samhälle, som väger tyngre än enskilda individers 
rätt att göra vad de vill. Lagen skall vara ett redskap för att tillgodose sådana 
allmänna intressen.14 

Överlevnad och ”utveckling” 
I takt med att vi lär oss mer om såväl äldre könsideal som äldre välfärdsregimer, 
inser vi att välfärdsstatsutvecklingen var komplicerad och inte bara kan ses 
som något som var direkt kopplat till graden av fattigdom eller välstånd 
kring år 1900. Givetvis betyder inte detta att den ekonomiska faktorn saknar 
intresse när vi vill förklara, förstå och, kanske, värdera denna process. Kultu-
rella och ekonomiska faktorer är alltid nära sammanlänkade, och måste därför 
förstås tillsammans. Detta blir särskilt vikigt när vi funderar på orsakerna till 
den långsiktiga utvecklingen mot ökat ekonomiskt välstånd i världen. 

I forskning om utvecklingen i tredje världen har det påpekats, att det som 
bäst verkar förklara ekonomisk och social utveckling är om kvinnorna i dessa 
länder ges bättre villkor på arbetsmarknaden och i samhället i övrigt. Bety-
delsen av att kvinnor har äganderätt har också poängterats. Varför är då 
kvinnors ställning av avgörande betydelse? Så vitt jag förstår, beror det inte 
på att kvinnor som grupp betraktade arbetar bättre, är mer tillförlitliga, eller 
något sådant. Det handlar i stället om ren och skär kvantitet: eftersom halva 
befolkningen i ett land utgörs av kvinnor, har landet allt att vinna på att ge 
även denna del möjlighet att bidra till det ekonomiska livet. Att kvinnor arbetar, 
och att deras arbete syns och erkänns, är det viktiga. 

Att kvinnors arbete bidrar till ett samhälles möjlighet att överleva är inget 
som överraskar. Jan Lindegrens arbete om 1600-talets Bygdeå visar tydligt 
att detta samhälle bara kunde överleva tack vara kvinnors och gamla mäns 
intensifierade arbetsinsatser sedan den ordinarie manliga arbetskraften skep-
pats iväg för att delta i de kontinentala krigen. Rent intuitivt inser alla, att 
mängden tillgänglig arbetskraft är viktig för människors överlevnad i låg-
produktiva ekonomier.15 

Sambandet mellan kvinnors arbetsinsatser och den samhällsekonomiska 
utvecklingen blir mer komplicerat när samhället kommersialiseras och pengar 
kommer in i bilden. Nu blir det möjligt för en person att försörja en hel familj, 
om hans inkomst är tillräckligt stor. I och för sig skulle familjen kanske tjäna 
ännu mer om båda makarna arbetade, men om den så föredrar kan familjen 
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välja att prioritera andra värden: omsorg om barn, hygien, och hemtrevnad.16 
Ju fler familjer som får möjlighet att göra detta val, desto mer försvagas 
känslan för värdet av kvinnors arbete i det allmänna medvetandet. Det är just 
det som verkar inträffa ovanligt tidigt i England: medelkasskvinnan undan-
togs från det allmänna kravet på att var och en skulle kunna försörja sig 
själv. Det spelade då ingen roll att oräkneliga engelska kvinnor slet för sin 
överlevnad; det allmänna idealet framställde dem som olyckliga undantag. 

Men andra forskningsresultat tyder på att kvinnors arbete i stället blir mer 
synligt i kommersialiserade samhällen. Kvinnor kan t.ex. producera varor 
som de sedan säljer på den lokala marknaden, och det faktum att de är synliga 
i offentligheten gör att deras arbete erkänns och uppskattas.17 I det tidigmoderna 
Holland blev det särskilt tydligt hur tvetydig samhällsutvecklingen var. Å ena 
sidan framstod de holländska kvinnorna som aktiva och synliga i offentligheten, 
å andra sidan utvecklades ett hemmafruideal som snarare gjorde dem osynliga.18 

Ökad kommersialisering och ökad rikedom verkar alltså kunna vara kritiska 
punkter, vägskäl där val måste göras som får konsekvenser för samhällets 
vidare utveckling. Kanske var det just det Almqvist kände på sig när han 
uppmanade sina samtida att leva enkelt och med så lite pengar som möjligt. 
Pengar är farligt! Svensken är aldrig så munter som när han går i konkurs, 
menade Almqvist.19 Möjligen överdrev han något. 

Reflektion, dekonstruktion och värdering 
Det är viktigt att reflektera över begreppet ”ekonomisk utveckling”. Det 
brukar betyda att samhället som helhet ökar sin produktivitet, så att fler kan 
försörjas och/eller att samma mängd människor kan ges en högre levnads-
standard. Det brukar också uppfattas som något positivt. Med denna förståelse 
av begreppet är det klart att England och Holland var mer ekonomiskt utveck-
lade än Sverige på 1600-talet. Men som vi har sett, verkar denna ”utveckling” 
ha gått hand i hand med en ökad betoning av det manliga försörjaridealet, 
och på lång sikt hade den sannolikt negativa konsekvenser för den typ av 
välfärdsregim och de könsideal som valdes. 

Om vi i stället definierar ekonomisk utveckling som en process, som leder 
till en mer rättvis fördelning av samhällets goda och till mer hållbara produk-
tionsmetoder,20 förändras kanske vår tolkning av det historiska förloppet. 
Och när vi ifrågasätter vedertagna begrepp – vad gör vi då, om inte tänker i 
termer av värderingar? Med tanke på den stora kunskap som finns på det 
humanistiska området bör humanister inte rädas att uttrycka värderingar och 
formulera handlingsrekommendationer. De behövs. 
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Birgitta Meurling 

”Väl rutet, lejoninna!” 
Om mentorskap, solidaritet och kvinnliga forskares karriärvägar 
 
 
Vykortet föreställde en ung Virginia Woolf i halvprofil och med tung knut i 
nacken. När jag vände på det lyste orden ”Väl rutet, lejoninna!” emot mig. 
Vykortets avsändare, en äldre manlig släkting, hade läst ett av mina feministiskt 
färgade alster och ville på detta sätt visa att han instämde i mina slutsatser. 
Att han valt ett kort med just detta motiv var naturligtvis ingen slump.Virginia 
Woolfs plädering för ett eget rum har i närmare åttio år inspirerat kvinnor att 
kämpa för en egen plattform. Inom akademin kämpar många kvinnor fortfa-
rande för det egna rummet både i bokstavlig och överförd bemärkelse. Sätten 
att uppnå målet är många. Mentorsprojekt kan vara en av flera vägar att gå. 

Denna artikel handlar om mentorsprojekt för kvinnliga doktorander inom 
Historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet med fokus på det 
projekt som genomfördes 2001–2002.1 Syftet är att belysa hur kvinnliga 
forskare uppfattar satsningar av denna typ och vad de förväntar sig av dem. 
En central fråga i sammanhanget är om mentorssatsningar kan fungera som 
strategiska ingångar för kvinnor, som vill göra en fortsatt karriär inom uni-
versitetet.2 I viss mån besvaras frågan av den frågelista, som jag skickade ut 
per e-post till adepter och mentorer efter projektårets slut. I det följande låter 
jag de kvinnliga forskarnas svar få stort utrymme i form av citat. 

Hur det hela började  
Ordet mentor härstammar från Odysséen. Mentor var Odysseus vän och den 
åt vilken han anförtrodde vården och uppfostran av sin son, Telemachos, 
medan han själv var ute på sina resor. Ordet mentor har i sen tid kommit att 
beteckna en ansedd och klok person, som intresserar sig för och vill stödja 
en yngre och mindre erfaren individ.3 

Mentorsprojekt har förekommit inom en rad olika samhällssektorer en 
längre tid och har på senare år också funnit sin väg till universitetet. I organi-
serad form har flera mentorsprojekt genomförts vid Historisk-filosofiska 
fakulteten sedan mitten av 1990-talet. Initiativtagare till de första två projekten 
var historikern och jämställdhetslektorn Kekke Stadin. Dessa vände sig till 
kvinnliga doktorander och pågick 1995–1996 samt 1996–1997. Om upprin-
nelsen till det hela berättar Stadin: 
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Orsaken till att jag startade ett mentorsprojekt var att jag tyckte att det fortfa-
rande var en uppenbar skillnad mellan manliga och kvinnliga doktoranders 
framtidsprognos. Männen hade lättare att få tjänster och bli inbjudna till kon-
ferenser och allt annat där man syns. Dessutom var det uppenbart att många 
kvinnliga doktorander inte fick det stöd de behövde för att inte slå i samma 
glastak som äldre kvinnliga forskare.4 

Mentorsprojekten löpte över ett år vardera och det var, vilket tydligt under-
ströks, doktorandens behov som stod i centrum för verksamheten. Var och 
en av de kvinnliga doktorander som var intresserade av att delta i satsningen 
fick som mentor en disputerad kvinnlig forskare från den egna fakulteten, 
men från en annan institution än den egna. Mentorsuppdraget var av ideell 
karaktär och inget arvode utbetalades till mentorerna. Kekke Stadin höll 
inledande möten med såväl adepter som mentorer och projektet invigdes av 
dekanus.5 Därefter anordnade Stadin några träffar under projektårets gång. I 
övrigt träffades mentorer och adepter regelbundet på det sätt som de fann 
lämpligt och ventilerade för adepten angelägna frågor. Ofta skedde det i form 
av lunch en gång i månaden. I slutet av mentorsåret samlades mentorer och 
adepter till en gemensam avslutning. 

De första mentorsprojekten blev, enligt Stadin, i stort sett välvilligt mottagna: 

Idén blev positivt bemött av de inblandade, mentorer och adepter. Andra var, 
ja jag kan väl säga välvilligt avvaktande. Det är ju viktigt att ett sådant pro-
jekt är förankrat så jag hade haft kontakt med alla prefekter – även om ett par 
delegerade mig [sic!] till en underordnad, och dekanus invigde projekten. 

Dock fanns det några kvinnliga doktorander som var negativt inställda till 
projektet, då de ansåg sig vara tillräckligt framgångsrika på egen hand och 
därför ej i behov av stöd. 

Eftersom erfarenheterna från de första två mentorsprojekten var positiva, 
startades ett nytt mentorsprojekt 2001. Det var upplagt på samma sätt som de tidi-
gare och löpte över ett år. Kekke Stadin hade vid denna tidpunkt fått anställning 
vid Södertörns högskola och jag kom därför att fungera som projektkoordinator. 

Varför bli adept? 
Varför sökte sig de kvinnliga doktoranderna till ett mentorsprojekt? Enligt de 
svar som inflöt på min frågelista handlade det för de flesta om att få ytterligare 
stöd i den hierarkiska akademiska miljö, som för många tedde sig svårbegriplig, 
manspräglad och därtill full av svårknäckta koder. En kvinna skrev: 

Jag valde att bli adept för att jag kände behovet av att ha någon med akade-
misk erfarenhet utanför institutionen att prata med om generella problem och 
möjligheter som ung kvinna inom den akademiska världen. Någon som hade 
befunnit sig i den situation som jag själv befann mig i och som kunde dela 
med sig av egna erfarenheter och ge råd, tips och uppmuntran. Min handledare 
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var också mycket upptagen med annat så jag kände behov av att ha någon 
akademiker vid min sida som kunde följa mig i mina med- och motgångar. 

Några av adepterna skrev att de varit i akut behov av en mentor, medan andra 
snarare såg möjligheterna att få en mentor som en extra bonus, fast de egent-
ligen trivdes bra med sin tillvaro vid universitetet. En adept, vars egen hand-
ledare (en kvinna) rått henne att anmäla sig till mentorsprojektet, beskrev 
situationen på följande sätt: 

Det har varit bra att ha någon att vända sig till utanför institutionen. Jag har 
inte haft några större bekymmer, men det har varit tryggt att veta att det finns 
någon jag kan vända mig till om det behövs. Ibland är det skönt bara att få 
berätta för någon utomstående vad som pågår i ens liv, för då får man också 
reda ut för sig själv vad man håller på med. Det är bra att ha lite extra stöd 
och uppmuntran när man börjar tänka: ”Vad håller jag egentligen på med? 
Jag kommer aldrig att få ihop en avhandling av det här! Vad är det egentligen 
jag undersöker? Det här går aldrig ...” Bra med någon som man inte behöver 
känna någon press att visa sig duktig för. 

Endast några adepter nämnde i klartext att mentorn skulle kunna användas 
som ”karriärrådgivare”, men flera antydde det indirekt bland annat genom att 
uttrycka en önskan om att diskutera vad som händer efter disputationen. Att 
ta steget att anmäla sig till ett mentorsprojekt för att lättare förstå sig på den 
akademiska miljön, tyder dock på att flera resonerade i liknande banor. Några 
adepter beskrev denna handling som en ren överlevnadsstrategi. 

Varför bli mentor? 
Varför ställde då de seniora kvinnliga forskarna upp i mentorsprojektet? 
Svaren är förvånansvärt samstämmiga. De flesta gjorde det av samma skäl 
som denna mentor med mångårig erfarenhet av universitetsvärlden: ”För att 
jag verkligen tror på idén att det kan vara bra för kvinnliga doktorander att 
ha kontakt med lite mer akademiskt erfarna kvinnliga lärare utanför det egna 
ämnet.” Denna kvinna formulerade också sin syn på mentorns roll, nämligen 
som en äldre och mer erfaren storasyster. I likhet med flertalet mentorer 
berättade hon också hur roligt det var att få följa en yngre forskare på hennes 
väg mot disputationen. En annan mentor skriver: ”Inspirerande med kontakt med 
en ung forskare. Givande med kontakt över ämnesgränserna, något som ger 
möjlighet till intressanta utbyten av erfarenheter.” På liknande sätt uttrycker 
sig denna kvinna, som varit verksam både inom och utanför universitetet: 

Jo, därför att jag tycker det är synnerligen viktigt att vi lite äldre delar med 
oss av vår erfarenhet – sedan gör de yngre vad de vill med den erfarenheten, 
det är upp till dem! Det är viktigt att försöka överbrygga eventuella klyftor 
mellan generationerna. Dessutom finns det egoistiska skäl – det är kul och 
givande för mig själv att ha kontakt med yngre forskare – man lär sig mycket 
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av dem. Jag har alltid, även som lärare, tyckt att just kontakten med en yngre 
generation är givande. Och så är mentorskapet ett nätverksbygge och vi huma-
nister behöver göra allt för att bygga nätverk till stöd för varandra. Det kan ge 
tvärvetenskapliga kontakter som kan vara nog så viktiga för forskningen. 

Flera mentorer förklarade att de själva skulle önskat sig något liknande under 
sin egen doktorandtid. En formulerar sig så här: ”Jag har tidigare varit mentor 
i andra sammanhang och vi tyckte då att både adept och mentor utvecklades 
under samarbetets gång. Jag skulle själv gärna ha haft någon jag kunnat fråga 
om diverse saker då jag befann mig i motsvarande situation.” 

Vad blev resultatet? 
Vad blev då resultatet? Det är naturligtvis på flera sätt svårt att mäta hur 
framgångsrikt ett mentorsprojekt varit. Om man ser till en övergripande 
nivå, skulle man behöva följa upp adepterna och deras framtida karriär under 
flera år för att se eventuella effekter av projektet. Ibland kan man emellertid 
redan tidigt se vissa resultat, som till exempel huruvida deltagarna disputerat 
och senare fått forskningspengar eller anställningar. Även på individnivå är 
det svårt att få fram entydiga resultat, även om man kan vaska fram vissa 
tendenser. Hur adepter uppfattar ett mentorsprojekt hänger dels samman med 
vilka förväntningar de har, dels med andra faktorer i deras liv.6 

Svaren på frågelistan är i huvudsak positiva, även om de individuella erfa-
renheterna naturligtvis varierar. Både mentorer och adepter är eniga om att 
mentorsprojekt är något för universitetet att satsa på. Flera skribenter ut-
trycker att de är mycket nöjda med organisationen, men ger också förslag på 
förändringar och förbättringar (se härom nedan). Noteras bör att inte bara 
flertalet adepter utan även mentorer uttrycker att projektet varit givande. 
Därtill uppskattades de gemensamma träffar som anordnades för adepter och 
mentorer. Flera av projektdeltagarna hade gärna sett fler sådana arrangemang. 

Förutom kontakten mellan mentor och adept tycks en av de stora behåll-
ningarna ha varit de kontakter som skapades såväl mellan adepterna som 
mellan mentorerna. Sådana nätverk kan i bästa fall ha gränsöverskridande 
potentialer, exempelvis när det gäller kontakter mellan forskare över ämnes-
gränserna samt mellan yngre och seniora forskare. Behållningen tycks också 
till stor del ha legat på det personliga planet, det vill säga det handlar om 
berikande kontakter och ett visst mått av personlig utveckling. Dessa positiva 
aspekter kan i sin tur, och i bästa fall, få gynnsamma effekter på en kom-
mande akademisk karriär. 

Samma fenomen som i 90-talsprojekten uppstod i detta projekt. Kekke 
Stadin beskriver det så här: 

[…] en bieffekt som var väldigt positiv var att de kvinnliga lärare och forska-
re som fanns inom fakulteten fick möjlighet att lära känna varandra och få 
större samhörighet. Jag upptäckte att vid några institutioner var de så få och 
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hade sådana villkor att de kände sig tämligen isolerade, särskilt de som gick 
på projektmedel. Nu involverades de i fakultetsarbetet och fick känna att de 
var uppskattade.  

Även mentorerna i 2001 års mentorsprojekt ger uttryck för detta. En adept 
med mycket positiva erfarenheter av projektet skrev: 

Min mentor [...] är en enastående människa och forskare som verkligen stöt-
tade mig i lägen då jag behövde stöd utan att för den skull hemfalla åt ”gul-
ligheter” eller ”stackars lilla [...]”. Nej, rakt på och tydligt förklarade hon vad 
hon trodde skulle behövas för insatser. Bland annat fick jag använda hennes 
namn och mentorsprojektet med syfte att visa för min institution att jag inte 
längre kämpade ensam. Det hade effekt! 

En annan berättade: ”För mig har det varit en positiv erfarenhet att få kontakt 
med en kvinnlig forskare utanför institutionen att tala med. Våra möten har 
gett mig tips och idéer kring hur jag kan hantera olika typer av knepiga situa-
tioner på ett professionellt sätt.” 

Förhoppningar som slog fel handlade i adepternas fall mycket om att person-
kemin inte fungerade optimalt eller att man hade velat ha mer regelbundna och 
strukturerade aktiviteter. En adept skriver: 

Personligen känner jag att jag hade behövt en mentor tidigare, redan i början, för 
att leda mig igenom den första tiden av osäkerhet och prestationsångest. 
Mycket av osäkerheten angående min egen kunskap och roll i doktorandkollegiet 
hade lugnat ner sig när jag gick med och jag hade redan lärt mig av mina 
egna misstag vid detta laget. Jag fick personligen inte heller någon bra kontakt 
med min mentor och kände inte att jag kunde prata med henne eller få den extra 
”boosten” av henne som jag sökte. Detta kan dock som sagt bero på att jag i det 
närmaste redan var färdig och min handledare också började ägna mer energi 
åt att hjälpa mig igenom den sista tiden. Jag såg framför mig en ”akademisk 
storasyster” men som sagt fick vi inte någon bra kontakt. Vi träffades pliktskyl-
digast ett par gånger men jag kan inte säga att jag fick ut något av våra möten. 

Ytterligare några adepter framhåller att relationen till mentorn inte blev riktigt 
som de tänkt sig. Ingen förebrår emellertid sin mentor för detta utan menar 
att diverse omständigheter bidrog till att man inte fann varandra på det sätt 
som önskvärt vore. Någon menar att det kanske till och med var hennes eget 
fel att relationen inte utvecklades i önskad riktning. 

För att summera resultatet av mentorsprojektet utifrån de inkomna fråge-
listsvaren kan man konstatera att de flesta adepter och mentorer var nöjda 
eller mycket nöjda med satsningen och dess organisation. Några enstaka 
adepter (men inga mentorer) var aningen besvikna och anger då oftast person-
kemin som orsak. Skribenterna anser att universitetet bör satsa på framtida 
mentorsprojekt och en del förbättringar, som diskuteras nedan, föreslås. 
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Hur kan mentorsprojekt vidareutvecklas? 
Hur kan då framtida mentorsprojekt förbättras och vidareutvecklas? En rad 
förslag formulerades i första hand av adepterna, vilket är rimligt med tanke 
på att mentorsprojekten skapats för att fylla adepternas behov. Ett återkom-
mande förslag var att mentorsprojekten bör pågå längre än ett år, så att men-
torsstödet blir mer långsiktigt.7 Att mentorerna arvoderas var ett annat för-
slag, som framfördes från adepthåll. 

Flera adepter och mentorer framhöll att det vore värdefullt om mentorn 
kom in tidigt under adeptens forskarutbildning, inte mot slutet. Det skulle 
innebära att man inom fakulteten hade ständigt löpande mentorsprojekt eller 
-program, något som också efterfrågas av flera. Då skulle man redan som 
nyantagen doktorand kunna bli tilldelad en mentor. Mentorsprojekt skulle då 
också kunna få en tydligt ”förebyggande” karaktär, det vill säga att vissa 
problem och blindskär skulle kunna undvikas. 

En mentor framförde förslaget ”att man skulle kunna haka på en ny adept 
i de gamla mentor–adept-relationerna. Poängen vore att den nya då fick tillgång 
både till en gammal uv och till en doktorand i ett annat ämne som bara låg 
något/några år före. Jag såg för mig ett jättefint kvinnligt nätverk i fakulteten, 
men kanske är det alltför optimistiskt – tid är ju en bristvara i högsta grad”. 
Ett annat förslag var att en mentor skulle kunna ta sig an flera adepter samtidigt, 
ett system som för övrigt använts vid Lunds universitet. 

En adept föreslog att man skulle skapa ett elektroniskt nätverk för kvinn-
liga doktorander:  

Jag undrar om man kanske skulle kunna sätta upp ett ”nätverk” (vilket alltid 
låter stort och jobbigt men inte behöver var det) genom att få en plats på UUs 
server (eller typ Yahoo om UUs alternativ blir för tungt) där kvinnliga dokto-
rander kan utbyta tankar, problem och förslag till lösningar tillsammans? Då 
har man ett forum där alla involverade både bidrar och engagerar sig, samti-
digt som man har möjligheten till en praktiskt taget konstant ”stödgrupp”. 

En mentor underströk vikten av att kvinnliga forskare sluter sig samman och 
håller ihop: 

Starkare betoning av att kvinnor måste hålla ihop och i karriären inte förlora 
sitt sunda mänskliga förnuft. Karriär rätt skött skall leda till mognad och öd-
mjukhet. Det betyder inte utplåning av sig själv utan att man som karriär-
kvinna även skall veta att uppföra sig med stil och klass samt god moral. 

En del förslag på förbättringar gavs också, bland annat hur man på bästa sätt 
skulle para ihop adepter och mentorer. I det existerande ”matchningsformu-
läret” fick adepterna ange sina önskemål beträffande val av mentor, varefter 
koordinatorn efter bästa förmåga försökte tillmötesgå deras önskemål. Att 
utveckla ett mer förfinat formulär än det existerande var ett av förslagen från 
adepternas sida. En mentor skrev apropå detta: ”Jag vet av erfarenhet att det är 
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en mycket grannlaga uppgift att koppla samman mentor med adept. Ibland kan-
ske det behövs flera mentorer med olika bakgrund och profil att välja bland.” 

I förbigående kan sägas att denna uppgift var den största utmaningen i 
detta mentorsprojekt. I de flesta fall lyckades jag väl eller någorlunda väl 
utifrån de önskemål adepterna formulerat och de mentorer som fanns till-
gängliga. Men i ett fall råkade jag sammanföra två kvinnor som varit gifta 
med samme man! När detta uppdagades tyckte jag att det hela var oerhört 
penibelt och skyndade mig att skapa två nya konstellationer. Det hela ut-
mynnade i en ”happy end” för alla parter och gav mig insikter i ”matchningens” 
svåra konst inför kommande mentorsprojekt. 

Andra önskemål gällde fler gemensamma och strukturerade aktiviteter 
som föreläsningar och seminarier på vissa teman, till exempel ”karriärråd-
givning, löneförhandlingar, jobbsökning, personliga relationer på arbetsplatsen, 
externa uppdrag vs universitetstjänst”. Den första träffen i de olika kombina-
tionerna av adept och mentor skulle också kunna bokas in vid den första 
gemensamma träffen under koordinatorns överinseende. Det var annars adep-
tens uppgift att kontakta mentorn för en första träff, men somliga adepter 
tyckte uppenbarligen att det var problematiskt. 

Projektdeltagarnas förslag förefaller både goda och rimliga, men till sy-
vende og sidst handlar det naturligtvis om vilka ekonomiska och personella 
resurser som fakulteten, eller universitetet, har möjlighet att erbjuda. Ju mer 
resurser som satsas, desto mer kan mentorsprojekt och strategiska satsningar 
utvecklas och förbättras. 

Solidaritet eller systerskap? 
Universitetet är på många sätt en manlig värld, skapad av och för män. Det är 
först under de senaste drygt hundra åren som kvinnor fått tillträde till akademin.8 
Många adepter och mentorer, som besvarade min frågelista, framhåller att 
den manliga homosocialiteten vid universitetet är påtaglig och problematisk.9 
Medan några adepter i sina svar framhåller att manliga doktorander också skulle 
behöva mentorer, tycks de flesta föredra renodlat kvinnliga mentorsprojekt.10 
Detta aktualiserar frågan om kvinnors solidaritet med varandra som kollektiv. 

En kvinna, som har erfarenhet av att vara såväl adept som mentor, skriver: 

En mentor måste tänka på att agera som en god förebild i alla avseenden. Adep-
ten skall trivas och känna förtroende, vilket leder till större önskan att stanna i 
akademien trots de svårigheter kvinnliga forskare har att tampas med. Adepten 
skall känna att hon för alltid ingår i ett tryggt kvinnokollektiv. Efter ett formellt 
mentorsprojekt, och annars, skall hon veta att hon alltid har kvinnor att stötta 
sig mot, kvinnor som aldrig sviker en medsyster. Kvinnliga forskare vid UU 
bryr sig alldeles för lite om varandra är min erfarenhet. Självhävdelse och 
vassa armbågar anses av många som mer eftersträvansvärt, beundransvärt 
och fruktbart än ömsesidigt systerskap och kvinnliga nätverk.  
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Att kvinnor som kollektiv kan ha nytta av att sluta sig samman och agera 
som grupp, är något som framhålls i några av frågelistsvaren. Samtidigt kan 
en term som systerskap idag för många kännas föråldrad. Den för tanken till 
1970-talets kvinnorörelse och den tidiga kvinnoforskningens patriarkatsteorier. 
Måhända är, som den feministiska och postkoloniala teoretikern Chandra 
Talpade Mohanty menar, begreppet solidaritet mer användbart. 

Mohanty diskuterar i sin bok Feminism utan gränser hur feministisk praktik 
opererar på olika plan (det vardagliga, det kollektiva och det teoretiska) och 
för i detta sammanhang in begreppet solidaritet som ett individuellt och kollek-
tivt förhållningssätt.11 Hon vill därvid låta solidaritet ersätta systerskap, eftersom 
systerskapstanken förutsätter likhet, ”samma” identitet, samt att kvinnor upp-
fattas som en enhetlig grupp. Vidare implicerar den något universellt och baseras 
på biologiska förutsättningar. Den antyder också en offerroll (-dimension), 
eftersom begreppet är så starkt förankrat i kvinnorörelsens patriarkatsteorier. 
Systerskap är helt enkelt, enligt Mohanty, ett psykologiserande medelklass-
begrepp, som utplånar materiella och ideologiska maktskillnader inom och 
mellan olika kvinnogrupper.12 

Det finns anledning att fundera på frågan om solidaritet mellan kvinnliga 
forskare. Fortfarande finns det poänger med att gå samman och driva vissa frågor. 
Det kan exempelvis handla om att få in fler kvinnor på högre befattningar inom 
universitetet. Även ”kvinnliga” mentorsprojekt kan tolkas i termer av solidaritet. 

Mot ”hållbar jämställdhet” 
Inledningsvis ställdes frågan huruvida mentorssatsningar kan fungera som 
strategiska ingångar för kvinnor, som vill göra en fortsatt karriär inom uni-
versitetet. Efter att ha deltagit i och koordinerat flera mentorsprojekt och 
satsningar på kvinnliga forskare är jag beredd att svara jakande på den frågan. 
Mentorsprojekt är visserligen inte det allena saliggörande, men de kan användas 
som ett led i kvinnors karriärplanering. Att skapa kontakter med andra kvinn-
liga forskare, seniora som juniora, är något som på sikt kan vara av godo för 
en framtida forskarkarriär. Det innebär inte att kvinnliga forskare inte skall 
skapa nätverk med manliga forskare. Solidaritetsbegreppet i Mohantys tappning 
visar, tvärtom, att det är nödvändigt. För att skapa en ”hållbar jämställdhet” 
måste även olikhet och mångfald bejakas. För att citera etnologen Inger Lövkrona: 

Solidaritet i Mohantys definition – som aktörskap, engagemang, gemensam-
ma mål, allianser, olikhet, ömsesidighet, gränsöverskridande, inklusion, beja-
kande av mångfald och skillnad – är det förhållningssätt som jag menar skall 
ligga till grund för feministisk praktik och för en feministisk föreställd gemen-
skap. Solidaritet är helt enkelt nödvändigt för att kunna åstadkomma ”hållbar 
jämställdhet”. Och, vilket jag gärna vill understryka, det inkluderar även pro-
feministiska män.13 
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Ändå är det, menar flera av mentorsprojektets deltagare, viktigt att inte släppa 
den kvinnliga forskarsolidariteten ur sikte. En av mentorerna, en ”rytande 
lejoninna”, formulerar sig enligt följande: 

Kvinnor måste ständigt påminnas om vikten av att kvinnor måste hålla ihop, 
som män alltid slutit upp vid varandras sida. Den inbördes ohöljda beundran, 
tysta samförstånd i ett eget mentalt ”rum” och den starka solidaritet som män 
mobiliserar bl.a. som sublim sammangaddning gentemot kvinnor har vi mycket 
att lära av. Det måste inpräntas hos varje kvinna att hon skall se till att dra 
med sig andra kvinnor i karriären. En kvinna med framgångsrik karriär är att 
betrakta som ett ”lokomotiv” som skall dra med sig så många hon kan upp på 
karriärstegen. Och dem hon drar med sig får aldrig, aldrig, glömma att tacka 
henne för det och betala med gentjänster, stötta tillbaka. Kvinnliga nätverk 
måste konstrueras av ståltråd (taggtråd!) inte som nu av skör konstfibertråd. 

Än en gång formuleras behovet av ett rum, ett kvinnorum. Virginia Woolfs 
tankar är således fortfarande aktuella, möjligen med tillägget att kvinno-
rummet idag inte blott behöver befolkas av kvinnor utan även kan hysa jäm-
ställdhetsorienterade och profeministiska män. 
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Jan von Bonsdorff 

Den skapande pausen – Linnéstatyn i Botanicum i Uppsala 
 
 
Den 12 oktober 1829 avtäcktes Johan Niklas Byströms marmorstaty av den 
sittande Linné i Botanicum, eller Linneanum, i Uppsala. Byström hade arbetat 
med statyn åtminstone sedan 1822, då ett kontrakt tecknades med den dåva-
rande rektorn Erik Gustaf Geijer. Den färdigställdes 1827 i Rom, enligt By-
ströms signatur på verket. Tydligen hade Byström redan 1814 (eller kort 
dessförinnan) uppvaktat kronprinsen Karl Johan angående uppdrag, och då 
skall en Linnéstaty ha varit på tal.1 Till en början torkade uppdraget in. Men 
Byström gav sig inte, utan besökte för säkerhets skull Uppsala, där han för-
mådde Geijer och andra att ordna med en insamling bland studenterna. De 
insamlade pengarna befanns vara tillräckliga, och Byström fick sin beställning. 

Linnéstatyn står som fokus i arkitekterna Olof Tempelmans och Louis 
Jean Desprez’ botaniska institution, som stod färdig 1807, lagom till Linné-
jubiléet. Detta var ett led i processen till en ny botanisk trädgård, som anlades 
med en donation av Gustav III. Den nya botaniska institutionen var den enda 
nya universitetsbyggnaden i Uppsala under 1800-talets första hälft. Ur tak-
kupolen i auditoriet (nu Linnéhallen) låter Desprez rikligt med ljus strömma 
över nischen där Linné tronar från ett för betraktaren dolt takfönster. Konst-
vetaren Bo Ture Eliasson läser storsint in en rad funktioner i rummet: ”lärosal”, 
”ett ryktbarhetens tempel” för både Linné och Gustav III, under vars egid de 
nya vetenskaperna som botaniken frodades, och ett ”Naturens tempel”.2 

Eliassons tolkning står inte ensam: i litteraturen är man ense om att den 
tronande Linné representerar läraren.3 Detta är onekligen en av blomster-
kungens mest bekanta roller. Som sagt bekostade Uppsalas studenter statyn. 
Detta understryks genom en inskrift på sockeln, varvid studenterna framträder 
som lärjungar i Linnés efterföljd. Carl Peter Thunberg och Georg Wahlen-
berg, Linnés efterträdare, använde auditoriet i Botanicum som lärosal. En 
rysk besökare meddelar enligt botanisten Hans Oskar Juel att han vid ett 
besök i salen funnit allt redo för undervisning med växter utbredda på hyllor 
kring Linnés staty.4 På så sätt ligger lärartolkningen nära till hands. 

Men låt oss se närmare på den avporträtterade. Man har ofta kommenterat 
det faktum att Linné är avbildad utan peruk, och med ett huvud ”som en 
romare”.5 Linné böjer sig koncentrerat fram över boken. Ögonen skärskådar 
sidorna omedelbart framför honom i närblickens branta parallax. Hans blick 
vilar alltså inte på någon tänkt publik. Bladet till vänster i den uppslagna 
boken avbildar i flack relief en linnea (Linnæa borealis). Det intressanta är 
att Linné inte granskar det vänstra, men det högra bladet. Detta blad är tomt. 
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Bild 1. Johan Niklas Byström: Carl von Linné (1827), Botanicum, Uppsala universitet. 
Foto: Jan von Bonsdorff. 

Den höjda högra handen, från den sittande sett, tolkar Thure Nyman som en 
talegest. Men ett i bildkonsten mer konventionellt sätt att understryka sina 
ord är att visa den öppna handflatan mot sig själv. Det verkar snarare som 
om Linné är i färd med att vända ett blad. 
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Hur skall vi förstå det tomma bladet? Ett misstag från Byströms sida? 
Kanske sidan är ofullbordad? Jag tror att greppet är en medveten lösning. Vi kan 
föreställa oss de uppslagna pärmarna som en tryckt och illustrerad bok. Alter-
nativt kunde vi tänka oss ett herbarium fyllt med pressade växter. Den tomma 
sidan är ännu inte fylld, som en tabula rasa, men har potentialitet att fyllas. I 
den berömda självbeskrivningen från 1751 uppfattar Linné sig själv som 
skarpögd: Oculi brunnei, vivaces, ignei, acutissimi (”ögonen bruna, livliga, 
eldiga, genomträngande”).6 Enligt Linnés egen uppfattning, som grundades 
på antika föreställningar, var elden det livgivande och besjälande elementet, 
inte något förgörande.7 Det är som om Linné ingående betraktar det som 
komma skall, ett tomrum som ännu inte är fyllt, men som snart skall befruktas 
med mening.8 Lugnt och med tillförsikt, men med en vilande potentiell kraft, 
väntar Linné på nästa upptäckt, på nästa byggsten i beskrivningen av naturens 
livsyttringar. Han väntar med ett svagt leende, som antyds runt mun och 
fårorna runt ögonen, på att foga något nytt till helheten: 

Kom hit alla konstnärer i wärlden, lät oss giöra en ört, en mask etc. af egen 
konst; wij måste nu först begynna på effter sundt förnuft at giöra det enkla, 
hwaraf det dubbla sedan hopsättias skall. Lätt oss altså först begynna at giöra 
en fibra el:r kiöttrå utan at låna honom af annat än Elementerna, men jag hörer 
alla swara wij kan intet. Tänk! Är så stort under och konst i minsta punct, 
hwad då i minsta ört? Hwad då i största diur? går då en kiöttråds konst öfwer 
alla wåra konster, hwad är då wårt händers wärk mot skaparens? 

Detta säger Linné i sin ofullbordade avhandling Sponsalia plantarum från 
1745.9 Gud skaparen står som den världsöverlägsna byggmästaren, demiurgen. 
Men vare sig underlägsenheten eller Linnés grundläggande religiösa livsin-
ställning behövde hindra självständig aktivitet till Guds ära. 

Byströms ståtliga Linné tronar där tryggt på sin piedestal med ett nästan 
förklarat sken i ansiktet. Vi kan vända oss till en annan skildring av det ska-
pande intellektet, nämligen Albrecht Dürers så kallade mästarstick Melencolia 
I från 1514. Ängeln avbildas med ansiktet i skugga, utan gnistrande ögon-
ljus, och med många av både praktiska och teoretiska vetenskapers verktyg 
liggande redo framför sig. Vi inbjuds att förstå att denna mörka ängel har 
nycklarna till all under renässansen känd kunskap: matematik, astronomi, 
geometri, metallurgi, arkitektur, snickarkonst etc. Men ängeln är försjunken i 
sig själv, hon har stannat i flykten. I bakgrunden skildrar Dürer en illavarslande 
komet. Av någon anledning, kanske på grund av detta omen, är ängeln overk-
sam. Till det yttre verkar hon apatisk i sin melankoli. Men ängeln är ingen 
drömmare, utan en i utgångspunkten skapande person. Hon verkar snarare 
vänta med att vara aktiv och kontemplerar intensivt nästa steg. Det är kanske 
fråga om ett besinnande, en inkubationsperiod, den till synes overksamma 
del av det skapande arbetet, där tidigare misstag och framgångar värderas, och 
nya strategier prövas. Både Linné och ängel tronar stilla. Men man får intrycket 
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Bild 2. Albrecht Dürer: Melencolia I (1514). 

att Linné inte kommer att sitta i ro alltför länge till, medan melankolins ängel 
kommer att vara absorberad i sina inre överläggningar en god stund. 

Byström kan ha vetat en del av detta, och anat än mer, men inte allt. Men 
i ljuset av tolkningen jag framför får Byströms Linnéstaty en utökad dimen-
sion. Lärargärningen förnekas inte här, men den får sin djupare grund. Statyn 
kan förstås som en hyllning till kreativiteten och framtidstron, men inte bara 
det. Man kunde säga att den blir en sorts materialisering av en kreativitetens 
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metodik: att låta tanken gro, att bida med tillförsikt, medan man samtidigt 
gläder sig över en snar kunskapsskörd. Och vem kan vara en bättre handle-
dare i sådan metod än själve Linné, som förkroppsligar den omvälvande och 
nyskapande forskargärningen? 

Fler har redan sett detta. Trots att Johan Niklas Byströms biograf Thure 
Nyman föredrog lärartolkningen i sammanhanget, så tillade han ändå: ”Det 
är tänkaren Linné Byström velat framställa, filosofen, systembildaren, inte 
’blomsterkungen’.” Och Esaias Tegnér, som deltog vid invigningsfesten av 
statyn 1829, diktade vid ett annat tillfälle följande rader till Byströms ära: 
”Gå tyst, det är Linné, som grundar/På blomsterverldens stilla gång!”10 
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Kerstin Rydbeck 

Frigörande folkbildning för flitiga fröknar 
Om kvinnors fria bildningsarbete i 1800-talets Sverige 
 
 
Folkbildning – vad är det? Ett enkelt svar på frågan är att det handlar om 
frivilligverksamhet med bildande ambitioner som bedrivits fristående från 
det offentliga utbildningsväsendet. Folkrörelsernas bildningsarbete och inte 
minst studieförbunden brukar nämnas i sammanhanget. Men folkbildnings-
arbetet är betydligt äldre än så i Sverige. Syftet här är att lyfta fram några av 
de tidigaste folkbildningsinitiativen för eller av kvinnor och betrakta dem i 
en övergripande utbildningshistorisk kontext, eftersom ytterst lite hittills skrivits 
om just kvinnornas tidiga folkbildningshistoria. 

1800-talets bildningsinitiativ för kvinnor togs alla av människor inom det 
etablerade samhällets högre skikt och utgjorde en del av det associationstänkande 
som var tidens kännetecken. Här fanns de filantropiskt betingade projekten 
som socialt sett riktades nedåt och främst syftade till att åstadkomma en 
”förbättring af de lägre classernas uppfostran”.1 Men här fanns också bild-
ningsprojekt som hade den egna klassen som mål, initiativ som således vände 
sig framförallt till kvinnorna inom samhällets översta skikt. Ur tidens sätt att 
se på saken handlade detta knappast om folkbildning, eftersom begreppet 
”folk” ännu var synonymt med den lägsta, kroppsarbetande samhällsklassen. 
Men ur ett nutida perspektiv måste det utan diskussion betraktas så, framför-
allt beroende på att kvinnors möjligheter till utbildning generellt sett var så 
små, oberoende av vilken klass de tillhörde. 

Tidig reformpedagogik av män för kvinnor 
Redan under 1790-talet hade reformpedagoger riktat skarp kritik mot kvinno-
bildningen i de högre samhällsklasserna, som de ansåg själlös, ytlig och utan 
bestämda mål. Kritiken bottnade, konstaterar historikern Gunhild Kyle, i 
upplysningens utilism och bildningsoptimism. Istället för konversations-
franska, pianospel och finare handarbeten efterlystes en bildning som var 
praktiskt nyttig och lyfte kvinnorna till en högre sedlig nivå. Missnöjet var 
en orsak till skapandet av de första flickskolorna, som således blev experiment-
fält för den nya reformpedagogiken. Undervisningen här var praktiskt inriktad, 
allmänbildande och uppfostrande med moderna språk och modersmålet som 
de centrala teoretiska ämnena och grundarna var i allmänhet framträdande 
män i tidens borgerliga elit.2 
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Den litteratur som behandlade flickors och kvinnors bildning skrevs vid 
denna tid också av män. Ett exempel är publicisten och författaren Bengt 
Johan Törneblads Ideal till en sann och äkta qvinnobildning, i contrast med 
den falska Stockholmska. Julklapp till alla älskvärda Hustrur och dem som 
vilja blifva det som utkom 1815. I reformpedagogisk anda kritiserades här 
den falska och ytliga bildning som kvinnor enligt Törneblad fick genom 
flickpensionerna, uppfostringslitteraturen och romanläsningen och som gjorde 
dem till ”fladdriga fjollor”. Istället skulle kvinnorna bildas för att kunna upp-
fylla sin naturliga uppgift inom äktenskapet, som var att lyda och tjäna mannen 
– inte med tvång utan ”fritt och gladt”.3 Männens behov stod i fokus även 
när en doktor Borchardt i Göteborg 1839 organiserade ett tidigt bildningsini-
tiativ i form av en föreläsningskurs i historia för fruntimmer. I sitt förord till 
kursen underströk han bildningens betydelse för det civiliserade samhället 
och fastslog med bestämdhet att ”Om det gifves någon som vill bestrida 
kvinnans själskraft, så bevittnas hans okunnighet af äldre och nyare historien.” 
En bildad man respekterade även kvinnans bildningspotential, menade Bor-
chardt, som pekade på mannens nytta av en bildad hustru för möjligheten till 
givande samtal och därmed ett lyckligt äktenskap.4 

Kvinnopolitiska reformer med konsekvenser för bildningsarbetet 
Beslutet om införande av folkskolan 1842 omfattade även flickor – men det 
tog ganska lång tid innan reformen verkligen innebar en fungerande skol-
gång för barn över hela landet. Och döttrar i bättre bemedlade familjer fick 
fortfarande vid mitten av 1800-talet ofta den mest elementära utbildningen i 
hemmet eller i någon av de pensioner eller mamsellskolor som fanns i stä-
derna. Från 1850-talet och framåt fattades emellertid en rad beslut som direkt 
eller indirekt påverkade kvinnors möjligheter till utbildning. 1853 gavs 
kvinnor rätten att undervisa i de mindre folkskolorna. Fredrika Bremers 1856 
publicerade roman Hertha satte fokus på frågan om kvinnans förmåga och 
rätt till djupare bildning och ledde till en debatt som bidrog till att frågan på 
allvar fördes upp på den politiska dagordningen. 1858 tog riksdagen beslut 
om kvinnors rätt att studera till lärarinnor vid statliga seminarier och året 
efter fick kvinnor möjlighet att inneha vissa lägre lärartjänster och statstjänster. 
1870 infördes rätten för kvinnor att ta studentexamen som privatister. 1873 
öppnades universiteten för kvinnor.5 

En frivillig bildningsverksamhet för kvinnor växte fram i ett slags samspel 
med dessa reformer. Den erbjöd möjligheter till intellektuell och personlig 
utveckling genom studier, men handlade kanske lika mycket om att träna och 
förbereda kvinnorna inför en plats i offentligheten och ge dem förutsättningar 
för en framtida yrkesverksamhet. Samhällets utveckling med modernisering 
av jordbruket och begynnande industrialisering krävde en höjning av den 
allmänna utbildningsnivån, men för att starta skolor behövdes lärare. Samtidigt 
var kvinnoöverskottet stort och även inom de högre sociala skikten fanns 
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många ogifta kvinnor som behövde söka sig ut på arbetsmarknaden och skapa 
sin egen försörjning. Att öppna lärarinneyrket för kvinnorna löste bägge 
dessa problem och var inte så utmanande för den gängse synen på vad som 
var lämpligt för kvinnor med hänsyn till deras ”natur” – omsorgen om barnen 
var ju av tradition kvinnans område. Folkskolan och den expanderande flick-
skolan kom därför att bli den kanske viktigaste arbetsmarknaden för kvinnor 
under 1800-talets andra hälft, vilket är viktigt att hålla i minnet för att förstå 
de kvinnliga bildningsinitiativen. De tog, som vi strax ska se, i hög grad sikte 
på att förbereda kvinnorna just för lärarinneyrket och många som engagerades 
i det praktiska bildningsarbetet var själva yrkesmässigt verksamma lärarinnor. 

Lärokurs för fruntimmer 
Frågan är då vilka de konkreta verksamheterna var, som kan betecknas som 
folkbildningsverksamhet enligt vårt sätt att se det idag. Det tidigaste initiativet 
torde vara den Lärokurs för fruntimmer som startades 1859. I samband med 
riksdagsbeslutet om kvinnors rätt att studera till folkskollärarinnor, inrättades 
i Skara, Strängnäs och Kalmar statliga folkskollärarinneseminarier. Samtidigt 
började man i borgerliga kulturliberala kretsar i Stockholm att på egen hand 
förbereda en försökskurs för kvinnor som önskade en grundligare bildning 
än vad flickpensionerna vanligen förmedlat, eller som ville förbereda sig för 
en verksamhet som lärarinnor. Undervisningen skulle omfatta dels ett par 
lektioner varje vardag från kl. 17, dels anvisningar om hemarbete. Deltagandet 
skulle vara gratis. Av den planerade läsordningen framgår att lärarna utgjordes 
av herrar med framträdande akademiska positioner.6 

När kallelsen till kursen publicerades i Aftonbladet uppfattades initiativet 
inom de högborgerliga kvinnokretsarna som något närmast sensationellt och 
gensvaret blev stort. En av de första eleverna, Maria de Vylder – senare gift 
med den kände professorn och rektor för Lunds universitet Seved Ribbing – 
beskrev i efterhand känslan: ”Blodet steg i varma vågor upp på unga kinder, 
och en enda tanke behärskade alla dem, som denna härliga kallelse träffade 
’Måtte jag få vara med’.” Sammanlagt 131 kvinnor mellan 16 och 54 år ström-
made till första mötet, som i all hast fick flyttas till en avsevärt större lokal 
än planerat. Av den tryckta förteckningen över eleverna från 1859 framgår 
att medelåldern var 20 år och att många hade sökt sig till kursen just därför 
att de senare ämnade bli lärarinnor. Samtliga var ogifta och väl förankrade i 
tidens borgerliga elit. I stor utsträckning handlade det om döttrar från familjer 
som kände till varandra eller umgicks i tidens främsta litterära, vetenskapliga 
eller musikaliska kretsar, och i många fall hade flera döttrar från samma 
familj infunnit sig, konstaterar Lasse Eriksson, som i en idéhistorisk studie 
undersökt verksamheten. Att göra en gemensamt arbetande klass av hela denna 
församling kvinnor i olika åldrar, med olika förkunskaper och olika målsättning 
med studierna, blev naturligtvis svårt; därför delades de upp så att vissa blev 
regelrätta elever medan andra skulle bevista undervisningen som åhörare.7 
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I februari 1859 startade man i Klara skolhus. Också undervisningsmetoderna 
upplevdes uppenbarligen som revolutionerade i förhållande till tidens skolunder-
visning. En av lärarna, professor Fock, beskrev i efterhand verksamheten så här: 

Nu började en undervisning av den mest egendomliga beskaffenhet och väl 
ägnad att bringa mången gammal skolkarl och ännu mer pensionsförestånda-
rinna i förtvivlan. Inte reglemente med sina många paragrafer, inga på väg-
garna uppspikade ordningsregler, ingen systematiskt uppgjord läsordning, där 
de särskilda undervisningsämnenas bildande krafter blivit mot varandra noga 
avvägda och därefter utportionerade, ingen klassindelning, ingen läxläsning i 
vanlig bemärkelse – hela denna så nödvändigt ansedda apparat var totalt 
bortkastad. Allt detta var ersatt med ett enda ord och det ordet heter frihet.8 

Kursen representerade med andra ord något nytt ifråga om undervisningsmetoder 
och pedagogisk grundsyn, eftersom den lade stort ansvar på eleverna själva 
när det gällde valet av inriktning och uppläggning av studierna. De kunde läsa 
brett eller fördjupa sig grundligt i bara ett eller ett par ämnen – och möjligheten 
till fördjupning gällde även naturvetenskap och matematik, vilket var något nytt. 

Omgivningens reaktion lät dock inte vänta på sig. Speciellt undervisningen 
i naturkunskap provocerade och betraktades som onödig och rent av skadlig 
eftersom den, enligt kritikerna, riskerade att förvandla kvinnorna till ”blå-
strumpor, till karikatyrer af kvinnor, rent af beröfva dem de finaste och ädlaste 
egenskaperna hos en kvinna”. Professor Cederschiölds kortfattade orientering 
över ”människokroppens inre delar” ledde till en veritabel folkstorm. Ganska 
snart vände emellertid opinionen och de högreståndspersoner och riksdags-
män som besökte kursen för att själva bilda sig en uppfattning, tvingades 
medge att de var imponerade av vad de fått se.9 

Kursen innebar inte bara ett steg för de kvinnliga eleverna på vägen mot 
offentligheten, utan utgjorde samtidigt en offentlighet i sig själv eftersom 
lektionerna hölls inför öppna dörrar. Träning att inför främmande besökares 
blickar besvara frågor ansågs viktig eftersom det visade att kvinnor var lämpade 
för högre studier och gav samtidigt övning i att uppträda offentligt. Snart 
började eleverna också bege sig ut tillsammans på smärre utflykter och evene-
mang utan ”förkläde”. Kursen skapade en ökad självkänsla hos kvinnorna, 
som också svetsades samman över generationsgränserna och knöt varaktiga 
vänskapsband med varandra.10 Dessa vänskapsband fick – skulle det visa sig 
– stor betydelse för det fortsatta arbetet för kvinnofrågan och kvinnors rätt 
till utbildning. Kursen för fruntimmer ledde till framväxten av det nätverk av 
högborgerliga kvinnor som under de följande decennierna intensivt engagerade 
sig i frivilligverksamhet av olika slag, knuten till kvinnoemancipation, folk-
bildning och filantropi. Äldst i kärnan för detta kvinnliga nätverk var ”Esselde”, 
Sofi Adlersparre (f. Leijonhufvud). Här återfanns bland andra även Anna 
Hierta, sedermera gift Retzius och dotter till Aftonbladets grundare Lars 
Johan Hierta. Två andra centrala namn var systrarna Jenny och Alida Ros-
sander, som vi strax återkommer till. 
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Lärokursen för fruntimmer fungerade under två år. 1861 startades Semina-
riet för bildande av lärarinnor (senare med namnet Högre lärarinneseminariet 
i Stockholm); avgörande för statens beslut var just de positiva erfarenheterna 
av Lärokursen för fruntimmer. 

Den Rossanderska kursen 
De som genomgått Lärokursen för fruntimmer med målsättningen att bli 
lärarinnor behövde undervisningspraktik. Av den anledningen startade Esselde 
1862 en så kallad söndagsskola i Klara församling i Stockholm. Syftet var 
dels att hjälpa prästerna med deras konfirmationsundervisning, dels att erbjuda 
lärarinnepraktik. Detta filantropiska experiment slog väl ut och söndagsskole-
verksamheten utvidgades därför 1864 med en så kallad torsdagsskola, som 
avgiftsfritt erbjöd undervisning för flickor i flera ämnen av mera världslig 
karaktär. Skolan växte snabbt till en tämligen omfattande verksamhet med 
16 lärarinnor och mer än 100 elever och även här spelade systrarna Rossander 
framträdande roller, men nu som lärarinnor. Syftet med Torsdagsskolan var 
att närma ”den bildade klassens och arbetareklassens döttrar, till ömsesidig 
utveckling och förädling” – alltså ett slags konsensusskapande bildningsverk-
samhet över klassgränserna, som även omfattade lånebibliotek och sparkassa. 
Många inspirerades av Esseldes initiativ och liknande skolor började växa 
fram på flera andra håll i huvudstaden. Härifrån kom man till Torsdagsskolan 
för att studera verksamheten, och därför uppstod idén att öppna en helt fri-
stående kurs för undervisning av dessa lärarinnor.11 

Kursen startades 1864 på initiativ av systrarna Rossander och kom att pågå 
länge, möjligen ända fram till 1879. Både idémässigt och till sin konkreta 
utformning innebar den en fortsättning på Lärokursen för fruntimmer. Verk-
samheten präglades således av stor frihet och tillit till elevernas eget omdöme 
och kvinnorna valde fritt vilka ämnen de ville studera. Även här kunde den 
som inte ville binda upp sig istället närvara som åhörare. Elev- och åhörar-
sammansättningen liknade också lärokursens med många döttrar ur Stock-
holms överklass, men även i viss mån ur den växande medelklassen. Kursens 
direktion och lärarkår utgjordes av män och kvinnor ur tidens mest välbesuttna 
familjer och den akademiska och kulturella eliten, men det hände också att 
elever i några fall avancerade till lärarinnor. Det är uppenbart att den Rossan-
derska kursen måste ha haft en mycket stor betydelse för nätverksskapandet 
bland kvinnor inom undervisningsområdet; i de bevarade elevförteckningarna 
återfinns, konstaterar Lasse Eriksson i sin undersökning, flera kvinnor som 
senare skulle bli framstående pedagoger – bland andra Ellen Key, Anna 
Sandström och Anna Whitlock.12 Vi återfinner också flera av dem längre 
fram som förgrundsfigurer i ett annat kvinnligt folkbildningsinitiativ, nämligen 
Tolfterna. Detta var en förening av intellektuella kvinnor som startades 1892 
och som inbjöd kvinnor ur den kroppsarbetande klassen till gemensamma 
bildande samkväm i klassöverbryggande anda.13 
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Stockholms läsesalong – för kvinnor 
Framgångarna med den Rossanderska kursen inspirerade Esselde och nät-
verket kring henne till ytterligare ett bildningsinitiativ, nämligen Stockholms 
läsesalong 1866. Brist på läsning ledde enligt initiativtagarna, till att ”kanske 
flertalet af våra qvinnor, medvetet eller omedvetet undergå en andelig svältkur, 
som tär på deras intellektuella lifskraft, stäcker deras verksamhet och kommer 
dem att, andeligt taladt, stanna i växten”.14 Tanken var därför att skapa ett 
offentligt rum där kvinnor i huvudstaden kunde vistas, läsa tidningar och 
tidskrifter och träffa likasinnade, där de hade möjlighet att odla sin intellek-
tuella utveckling och tillgodose sina behov av litteratur. Läsesalongen erbjöd 
även anslutning till en så kallad läsekrets för dem som ville undvika offentlig-
heten, vilket innebar läsning i hemmet av tidskrifter som cirkulerade inom 
kretsen – ungefär som bokhandelns bokcirklar fungerar idag – och som bars 
hem till medlemmarna genom salongens försorg. 

I sin programförklaring lyfte initiativtagarna fram fyra målgrupper: kvinnor 
som levde i familjer med knappa ekonomiska omständigheter, kvinnor med 
fäder eller män som var allmänt oförstående till värdet av boklig bildning 
trots ekonomiska resurser, ensamstående kvinnor med svårigheter att få för-
sörjningen att gå ihop samt den växande gruppen kvinnor med intellektuellt 
inriktade yrken – inte minst lärarinnorna. Kanske hade man rentav idén att 
läsesalongen skulle fungera som biblioteksstöd till den Rossanderska kursens 
elever. Vid starten hade man lyckats knyta till sig omkring 80 kvinnor med 
olika typer av abonnemang och ca 500 volymer samt ett fyrtiotal tidskrifter 
och tidningar fanns att läsa och låna. Tyvärr finns inga beståndskataloger 
kvar och inga handlingar som visar vilka abonnenterna var. Men det är nog 
ingen djärv gissning att det främst handlade om medlemmarna i det kvinnliga 
nätverk, där initiativtagarna utgjorde kärnan. 

Det dröjde dock inte länge förrän ledningen utsattes för påtryckningar att 
även släppa in män och efter bara ett år föll man till föga. Eva Fryxell kon-
staterar i en artikel från 1894 att 

[d]e kunskapstörstande kvinnor, som grundade läsesalongen, dömande andra 
efter sig själfva, togo för gifvet att deras medsystrar skulle skynda att dricka 
ur den öppnade kunskapskällan. [...] Husmödrarna stannade [dock] hemma 
hos man och barn, de uppvuxna döttrarna föredrogo också hemmet, och ensamma 
kvinnor hade vanligen så mycket att göra, antingen med kampen för egen 
tillvaro eller ock att mildra denna kamp för andra, att föga tid blef öfver för 
litteraturen, allra minst om den skulle studeras utomhus.15 

Huruvida det var ett sjunkande antal kvinnliga abonnenter som gjorde att 
männen släpptes in eller om det tvärtom var männens närvaro som gjorde att 
kvinnorna slutade komma går inte att säga nu i efterhand. Kanske var abonne-
mangen för kostsamma för vissa av de tänkta målgrupperna. Stockholms 
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läsesalong levde hur som helst vidare in på 1920-talet – men med företrädesvis 
manliga användare. Dess historia som kvinnlig bildningsoffentlighet blev kort. 

Fredrika-Bremer-förbundets korrespondenskurser 
Redan samma år som Lärokursen för fruntimmer startade, hade det kvinnliga 
nätverket skaffat sig ett eget språkrör, genom Esseldes och Rosalie Olivecronas 
Tidskrift för hemmet. Grundläggande hos Esselde var, konstaterar idéhistorikern 
Ulla Manns, uppfattningen om kvinnans oavvisliga rätt att räknas som män-
niska och inte enbart som kön, att få utvecklas som en tänkande och handlande 
varelse. Ökad bildning skulle också ge kvinnor redskap att driva på förändrings-
arbetet, den skulle förmå dem att agera och förändra sin egen situation.16 
Bildningsfrågans betydelse för kvinnors möjligheter till frigörelse på ett 
individuellt och samhälleligt plan kom därför att utgöra ett återkommande 
tema i tidskriften, som även ägnade stor uppmärksamhet åt skönlitteraturen. 
Tidskrift för hemmet brukar betraktas som den första kvinnosakstidskriften i 
vårt land. Men det är ingen överdrift att beteckna den som en tidig och viktig 
publikation även ur ett folkbildningshistoriskt perspektiv. 

När nätverket kring Esselde tog initiativet 1884 till bildandet av Fredrika-
Bremer-förbundet hamnade bildningsfrågan omgående i centrum och Tidskrift 
för hemmet fungerade som organ (från 1886 dock med namnet Dagny). Det 
nya förbundet erbjöd bland annat rådgivning vid bokinköp till barn, läsecirklar 
och skolor. En kommitté för hemstudier bildades också 1885 med Sveriges 
första disputerade kvinna Ellen Fries i ledningen. Målsättningen var att nå 
kvinnor som inte hade möjlighet att följa undervisning vid olika utbildnings-
anstalter men som ville använda tid till bildande läsning efter en bestämd 
plan, och för detta introducerades den i Sverige helt nya metoden korrespondens-
studier. På förbundets byrå stod man till tjänst med allmänna råd angående 
hemstudier, litteraturanvisningar och mera handfast studiehandledning i en rad 
olika ämnen samt även examination.17 Också här innebar upplägget ganska 
stor flexibilitet för den studerande vid utformningen av studierna, och möjligen 
kan verksamheten betraktas som ett försök av de aktiva, varav flera tidigare 
deltagit i arbetet med de Rossanderska kurserna, att erbjuda kvinnorna ute i 
landet någonting i samma anda. 

Vilka var då de som utnyttjade denna studiemöjlighet? I Fredrika-Bremer-
förbundets arkiv finns material som ger visst svar, nämligen 34 anmälnings-
blanketter från de totalt 146 elever som fram till 1898 deltog. Här har varje 
sökande fyllt i inte bara personliga uppgifter och val av studieämne(n), utan 
även upplysningar om tidigare studieerfarenhet, relevant litteratur tillgänglig 
i hemmet samt hur mycket tid som kunde avsättas per dag för studierna.18 

De flesta av dessa ansökningar handlar om handledning av språkstudier. 
Gruppen uppvisar en stor spridning geografiskt, men socialt finns en tydlig 
dominans för flickor ur samhällets övre skikt. De flesta var mellan 16 och 25 
år och en majoritet hade tidigare gått i flickskola – inte alla hade dock avslutat 
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sin utbildning vilket möjligen kan vara en förklaring till korrespondensstudierna. 
Men här fanns också flickor med betydligt enklare bildningsbakgrund. 22-
åriga fröken Gerda Josefson från Knivingaryd konstaterade 1892 i sin ansökan 
att hon inte har ”erhållit annat än vanlig folkskolebildning utom de kunskaper 
jag sedan sjelf har förhvärvat mig” och ”min tid kan jag förfoga öfver efter 
behof”. Vem var hon och hur såg hennes liv ut? Det vet vi inte. Och varför 
sökte sig de två holländska kusinerna Besier, juristdöttrar boende i Utrecht 
med släktrötter i Indonesien, till Fredrika-Bremer-förbundet för att studera 
svenska umgängesspråket i tal och skrift? Någon koppling till Sverige har 
inte gått att påvisa, men på något sätt måste den ha funnits. 

Dock kan konstateras att ganska många elever senare uppnådde sociala eller 
yrkesmässigt framträdande positioner som gjort att de kunnat spåras, många 
inom det pedagogiska området – vilket återigen visar att bildningsarbetet ofta 
innebar en förberedelse för lärarinneyrket. Fyra hade redan före hemstudierna 
påbörjat eller genomgått utbildning vid små- eller folkskollärarinneseminarium. 
En sådan elev var Anna Sörensen, som senare bland annat blev rektor för 
folkskoleseminariet i Stockholm.19 

En bevarad förteckning visar att även lärarna utgjorde en välmeriterad 
skara, socialt sett tämligen lik den som tidigare engagerat sig i de stockholms-
baserade lärokurserna, men nu med en stor dominans av kvinnor. Ganska 
många var lärarinnor, ofta vid kända Stockholmsskolor som Wallinska eller 
Åhlinska skolan eller vid något av stadens lärarinneseminarier. Men här 
fanns också namn som Alice Tegnér och Sonja Kowalevsky samt några män 
med framträdande akademiska positioner.20 

Arbetet med hemstudierna tycks ha fungerat bra under de första åren, men 
efterhand ebbade intresset ut och kommittén lades ner 1898. Sannolikt blev 
korrespondensundervisningen ett administrativt alltför krävande företag för 
Fredrika-Bremer-förbundet och kanske var den för dyr för många av de till-
tänkta eleverna, eftersom avgifterna även skulle täcka visst arvode till lärarna. 
Kanske hade de tidigare Stockholmsbaserade kurserna haft möjligheten till 
nätverksbyggande och sociala kontakter som en viktig dragningskraft, något 
som ju korrespondenseleverna gick miste om. Esselde hade avlidit några år 
tidigare, vilket sannolikt också spelade in eftersom hon varit så ideologiskt 
tongivande inom förbundet. Sekelskiftet 1900 innebar slutligen också på 
många sätt en brytpunkt för folkbildningsarbetet, då de nya folkrörelserna på 
allvar bröt igenom och introducerade nya bildningsideal och metoder.21 

Slutdiskussion 
Mycket hade dock hänt från de första manliga initiativen vid seklets början 
med syftet att skapa lydiga och underdåniga hustrur till det slutande 1800-
talets kvinnliga folkbildningsarbete med öppet emancipatoriska ambitioner. 
Man kan säga att kvinnorna successivt gått från passiva objekt i en patriarkalt 
styrd bildningsprocess till aktiva handlande subjekt i en bildningsprocess där 
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de själva definierade sitt bildningsbehov. Det var en utveckling i samspel 
med de kvinno- och utbildningspolitiska reformer som genomförts framför-
allt under andra halvan av 1800-talet. 

Men samtidigt är det viktigt att poängtera att hela denna process utspelats 
på en arena där liberala värderingar styrde och där kvinnor i samhällets övre 
skikt spelade huvudrollerna. De folkbildningsprojekt som i filantropisk anda 
riktade sig till de arbetande kvinnorna präglades fortfarande vid seklets slut 
av ett konsensustänkande och skulle fungera som medel för att förbättra 
samförståndet mellan olika samhällsklasser utan att de grundläggande klasskill-
naderna egentligen ifrågasattes, och där den borgerliga smaken och livsstilen 
sågs som norm och rikslikare. Det var med andra ord fråga om en verksamhet 
där de arbetande kvinnorna fortfarande betraktades som objekt snarare än subjekt. 

Slutligen måste det faktum understrykas att det fria kvinnliga bildningsar-
betet så tydligt smälte samman med arbetet för formell utbildning. Oftast 
handlade det om att både förmedla en mera allmän medborgerlig bildning och 
att ge kvinnor handfasta kunskaper och färdigheter så att de kunde skaffa sig 
ett yrke att leva på. Jag vill hävda att detta är en skillnad mot de mera manligt 
inriktade fria bildningsinitiativ som togs under 1800-talet och också utgör 
den viktigaste förklaringen till varför det fria kvinnliga bildningsarbetet i så 
hög utsträckning osynliggjorts i diskussionerna om vår folkbildningshistoria. 
Det har helt enkelt inte betraktats som ”riktig” folkbildning. 
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Satu Gröndahl 

Från Fångarnas kör till Svinalängor 
Kvinnliga erfarenheter i den interkulturella svenska litteraturen 
 
 
Litteraturkritiken har under de senaste åren ofta framhållit att den moderna 
svenska litteraturen i allt högre grad har blivit påverkad av internationalise-
ring, globalisering och ”multikulturalism”. Allt som oftast syftar man då på 
litteratur skriven av författare som flyttat till Sverige från andra länder eller 
litteratur skapad av s.k. andragenerationens invandrarförfattare. Som bekant 
är detta senare uttryck närmast att betrakta som en anakronism eftersom de 
flesta författare i sammanhanget de facto är födda i Sverige, eller har varit 
bosatta i landet sedan unga år. I och med att litteratur som tematiserar globa-
lisering, kulturmöten och identitetsproblematik överlag utgör en essentiell 
kärna i den postmoderna litteraturen kan man också säga att begrepp som 
”invandrarlitteratur”, ”migrantlitteratur” och ”interkulturell litteratur” snarare 
är kultur- och minoritetspolitiska beskrivningar än definierbara litterära kate-
gorier. Men även om det är uppenbart att de mångfasetterade subjektiviteter 
som hänvisar till nya positioner i tid och rum ingalunda är bundna till en 
specifik interkulturell litteratur kan det finnas frågeställningar som anknyter 
först och främst till kulturmöten och olika diasporiska identitetsprocesser. 

I den här artikeln vill jag reflektera över på vilket sätt kvinnliga subjekts-
positioner relateras till kategorierna ras och etnicitet i den svenska interkul-
turella litteraturen. Jag är i synnerhet intresserad av hur dessa kategorier 
används i skapandet av en intern, självvald identitet. Därtill gör jag några 
kommentarer om hur den självvalda identiteten korrelerar med en externt 
formulerad (eller tillskriven) identitet. Som utgångspunkt använder jag mig 
av Susanna Alakoskis Svinalängorna (2005), Marjaneh Bakhtiaris Kalla det 
vad fan du vill (2005), Fateme Behros Fångarnas kör (2001) och Annica 
Wennströms Lappskatteland (2006). Dessa romaner formar ett relativt brett 
urval då det kommer till beskrivning av diversitet i dagens Sverige och vad 
gäller författares kulturella bakgrund. Dessutom representerar de texter 
skrivna av kvinnor ur olika generationer. Fateme Behros (f. 1944) kom till 
Sverige som flykting från Iran 1983. Hennes produktion har i hög grad hand-
lat om integrationsproblematik och kulturmöten, skildrad genom kvinnliga 
berättare eller huvudpersoner. Fångarnas kör berättar om en iransk kvinna 
som kommer till Sverige för att gifta sig med en landsman. Den finskfödda 
Susanna Alakoski (f. 1962), å sin sida, flyttade till Sverige med sina föräldrar 
som treårig. Alakoskis debut Svinalängorna berättar om miljonprogrammets 
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Sverige där de finska invandrarna bygger upp en ny tillvaro. Den sociala 
problematiken, klasskillnader och barnens utsatthet i immigranttillvaron är 
centrala teman i romanen. Marjaneh Bakhtiari (f. 1980) har iransk bakgrund. 
Hennes roman koncentrerar sig, som Alakoskis, på att berätta om en invandrad 
familjs liv i och möten med det svenska samhället. I fokus står familjens 
dotter och hennes upplevelser av ett iranskt respektive ett svenskt levnads-
sätt. Till skillnad från Alakoskis roman har föräldrarna i Bakhtiaris berättelse 
en akademisk bakgrund. Slutligen har Annica Wennström (f. 1966) i sin 
Lappskatteland skildrat en ung kvinnas sökande efter sina rötter. Identitets-
problematiken är central i denna samiska släktkrönika där huvudpersonen 
rekonstruerar sin egen historia släktled för släktled med hjälp av dokumentation, 
intervjuer och resor i norra Sverige. 

Den unga generationen och identitetsformuleringen 
Som bidragen i en antologi som Migrant Cartographies. New Cultural and 
Literary Spaces in Post-Colonial Europe (2005) visar har analysen av den 
interkulturella litteraturen allt som oftast sin grund i postkolonial teoribild-
ning och, generellt sett, i olika dekonstruktivistiska ansatser. Även om den 
nordiska forskningen i sammanhanget kommit igång senare än den europeiska 
och amerikanska är dessa utgångspunkter tydliga också i befintliga nordiska 
ansatser på området.1 Till exempel förespråkar Magnus Nilsson ett vad han 
kallar ”transformativt/dekonstruktivt” perspektiv vid analys av den moderna 
svenska litteratur som tematiserar kulturell diversitet. Nilsson understryker 
också – så som bland andra Lars Wendelius tidigare gjort – att det finns en 
stark tendens i litteraturkritiken och receptionen att fokusera på ”etnicitet” i 
beskrivning och analys av den interkulturella litteraturen, och därmed att 
essentialisera och etnifiera viss litteratur.2 Nilsson hänvisar bland annat till 
utsagor av Astrid Trotzig, som påpekat att såväl hennes författarskap som 
hennes person ofta förknippas med en särskild ”etnicitet”, också om Trotzig 
inte vill kännas vid denna karaktärisering själv. Trotzigs uttalanden är utan 
tvekan representativa även för många andra unga författare som antingen 
levt hela sitt liv i Sverige eller som sedan unga år blivit socialiserade i den 
svenska kulturen. Som bekant har ett flertal s.k. invandrarförfattare – så som 
Alejandro Leiva Wenger och Jonas Hassen Khemiri – bestämt tagit avstånd 
från en sådan beskrivning. Dock måste man komma ihåg att de nämnda analy-
serna och dessa författares subjektspositioneringar avser eller fungerar som 
kommentarer till en externt formulerad eller ”påtvingad” identitet som ofta 
utmynnar i essentialiserande och rasifierande definitioner. Bilden kan emeller-
tid bli avsevärt annorlunda om vi i stället tar fasta på den internt formulerade 
identiteten och dess hållpunkter. Jag ska illustrera problematiken med Annica 
Wennströms Lappskatteland och Marjaneh Bakhtiaris Kalla det vad fan du vill, 
som behandlar den unga generationens identitetsproblematik relativt utförligt. 
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Den dekonstruktivistiska och anti-essentialiserande ansatsen kan, som antytts 
ovan, visa sig problematisk i fall där författaren eller den litterära texten ger 
uttryck för en relativt fast subjektspositionering eller strävan efter en specifik, 
kulturellt bunden identitet. Det mest kända svenska exemplet av det slaget 
torde vara Mikael Niemi, som med sin Populärmusik från Vittula (2000) 
uttryckligen ville manifestera en särskild grupps, tornedalingarnas, identitet 
och minoritetstillvaro.3 En liknande hållning intar Annica Wennström, som i 
en intervju framhållit att hennes motiv för att skriva Lappskatteland mycket 
bestod i att göra samer och den samiska historien synliga. Samtidigt berör 
hon stigmatiseringen av den samiska identiteten och storsamhällets negativa 
attityder till den samiska kulturen. Så som postkoloniala forskare ofta har 
kunnat peka på anammar den ”koloniserade” ”kolonisatörens” negativa attityder 
och en ontologi där minoritetens kultur och världsbild definieras som mindre 
värda.4 ”Det koloniserade sinnet” kommer till uttryck bland annat i förnekandet 
av en egen historia och i tystnaden som byggs in i ens vardag och identitet: 

Min nyfikenhet på hemligheter har alltid varit stor. Det är oerhört kittlande. I 
hemmet var det en tystnad som mötte mig. Jag känner ett behov av att åter-
upprätta alla de här människorna. Att förlora en del av sin historia är som att 
dö lite grann. Jag skrev Lappskatteland för att ge de en plats i historien.5 

Även berättaren i Wennströms bok understryker vikten av att dekonstruera 
den förlorade historien och identiteten, och behovet av en subjektsposition 
som harmonierar med strävan efter en kulturell och etnisk samhörighet. Att 
förbli utanför (det samiska) kollektivet och bli berövad sin identitet beskriver 
berättarjaget, den unga kvinnan, som döden. Vid sin resa till norra Sverige 
och släktens tidigare bosättningsområden förstår berättaren till sin fasa att 
hon inte har tillgång till ”samiskhet”: ”När jag kom till Karasjok upptäckte jag 
att jag var död. Det var ingenting som jag hade räknat med, tvärtom, jag hade 
förväntat mig en sorts hemkomst.”6 Döden återkommer som en smärtsam 
metafor ett flertal gånger i romanen och förtäljer med all önskvärd tydlighet 
om den upplevda identitetsförlusten: ”Vi gick omkring som vålnader i vår egen 
historia. Döda till och med för oss själva. Inte ens med möda kunde vi minnas 
oss.”7 Huvudpersonen anser sig vara mindervärdig i förhållande till samer 
som lever i traditionella samiska områden. Ett sätt att erövra eller dekonstru-
era den förlorade identiteten är att försöka förvärva egenskaper som definieras 
som essentiella för ”samiskhet” av kollektivet, och huvudpersonen blir allra 
först uppmanad att lära sig det samiska språket. 

Medan huvudpersonen i Lappskatteland alltså uttryckligen vill finna en 
hel(are) samisk eller etnisk identitet, är huvudpersonen i Marjaneh Bakhtia-
ris Kalla det vad fan du vill i stället mån om att definiera sin identitet utifrån 
flera subjektspositioner. Bakhtiaris roman går i stort i hög grad ut på att ifråga-
sätta och dekonstruera den påtvingade bilden och stereotypen av ”invandraren” 
och ”invandrarfamiljen”. Familjens dotter, Bahar, kommenterar i ett flertal sam-
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manhang ”svenskarnas” sätt att definiera henne som en underkuvad muslimsk 
kvinna vars liv regleras av auktoritära föräldrar, i synnerhet av en patriarkal 
fadersfigur. I själva verket är Bahars far en liberal, humanistisk akademiker 
med uttryckligen ”västerländska” värderingar. Fadern förfäras av förtryck 
som utövas i religionens namn och han motsätter sig bestämt Bahars önskemål 
att få bära slöja. Bahar övertalas av en bekant att medverka i ett teve-program 
som handlar om integration och invandrarnas levnadsförhållanden. Hon går 
in i intervjusituationen med vetskapen om att de diskursiva förväntningarna 
på ”invandrarkvinnor” knappast går att ändra. När reportern frågar henne om 
hon känner sig stå utanför samhället, svarar hon: ”Utanför vadå? Asså, jag 
menar de spelar ingen roll om jag känner maj svensk eller utländsk. Ni har ju 
redan bestämt er att jag inte e svensk. Du ser ju att jag inte e de. Så de e väl 
skitsamma va jag känner maj som.”8 

Samtidigt försöker Bahar framhäva sin rätt att själv få definiera sig och 
beskriva sin identitet. Till skillnad från huvudpersonen i Wennströms roman 
understryker hon sin tillhörighet till flera kategorier, en identitetsstrategi som 
inte är adekvat för den unga samiska kvinnan. Medan denna ägnar sina kraf-
ter åt att nå fram till en (mer) essentiell samisk identitet, betonar Bahar be-
stämt att hennes identitet redan är stabil, även om den är mångfasetterad. Vid 
intervjun framhäver reportern att Bahar ändå måste känna kluvenhet mellan 
olika kulturer, då det finns ”vissa skillnader”, och menar att hon säkerligen 
har en ”dubbel kulturell identitet”.9 Intressant nog betonar Bahar komplexiteten 
i identitetsbildningen, och i stället för denna påtvingade, dikotoma uppfattning 
om subjektsformulering hänvisar hon till det intersektionella samspelet mellan 
kön/genus, ras/etnicitet och ålder: 

Jag e inte schizofren. Asså, jag har inte två identiteter. Visst jag förstår iranier 
bättre än va du skulle göra kanske. Och svenskar bättre än mina kusiner skul-
le, men jag e fortfarande en person. Förstår du? Asså, typ, kolla. Du e svensk. 
Du e tjej. Du är nåns dotter, eller hur? En del saker kan du kanske bara 
snacka me tjejer om. Och en del saker kan du snacka me dina föräldrar om. 
Och sen e de saker som du skulle kunna snacka me vem som helst om. Varför 
skulle de va ett problem om du känner gemenskap me olika typer? Förstår 
du? Ingen kalla daj schizo för de!10 

Den kvinnliga identiteten är i Bahars fall intimt sammanbunden med både 
”svenskhet ” och den ”kulturella” bakgrunden, lika väl som den korrelerar med 
ålders- och generationsmässig kontextualisering. Den formas uttryckligen 
även i förhållande till kön och genus, här även illustrerat i gemenskapen med 
gruppen ”tjejer”. Skillnaden mellan Bakhtiaris postmoderna och dekonstruk-
tivistiska identitetsformulering och Wennströms essentialiserande strävan 
efter att konstruera en autentisk identitet är slående. Emellertid handlar båda 
processerna om utformning av en självvald och frivillig identitet. Som tidigare 
nämnts kan man givetvis fråga sig hur fruktbart det egentligen är att applicera 
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exempelvis en hårdragen dekonstruktivistisk modell på all interkulturell 
litteratur om syftet är att göra materialet och de diversifierade rösterna rättvisa. 

Identiteten som utvecklingsprocess 
De explicita skildringarna av huvudpersoner som reflekterar över identitets-
formulering är färre i Behros’ och Alakoskis böcker än hos Wennström och 
Bakhtiari. Förmodligen kan det förklaras med att identitetsproblematiken 
överhuvudtaget är mera närvarande i tonåringars eller unga vuxnas liv. Huvud-
personen i Behros’ Fångarnas kör, Shabtab, framstår dock som en person vars 
identitet och självuppfattning ändras drastiskt efter ankomsten till Sverige. 
Boken kan ses som en utvecklingsroman som berättar om en oskuldfull 
iranskas väg in i den västerländska demokratin och moderniteten, samtidigt 
som den bekräftar stereotyper om invandrare från Mellanöstern. Medan 
Shabtab genomgår en sexuell, klass- och utbildningsmässig utvecklingsprocess, 
representerar hennes man Foad stereotypen om den patriarkala och förtryckande 
muslimska mannen. När hon framhåller att även en iransk kvinna kan ge sig 
ut på tjänsteresa utan att maken följer med, och när hon vill diskutera an-
vändningen av familjens gemensamma medel, uppmanar han henne att hålla 
sig ”borta från moderna tankar”.11 Enligt honom låter en ärbar iransk kvinna 
sin make bestämma över såväl hustruns rörelsefrihet som familjens ekonomi. 

Den kvinnliga identiteten och dess förhållande till ras/etnicitet dryftas 
också vid flera tillfällen när Shabtab och hennes väninnor reflekterar över 
det ”svenska” sättet att leva respektive de förväntningar som omger kön/genus 
i det gamla hemlandet. Vid ett tillfälle försvarar en av kvinnorna den ”tradi-
tionella” iranska kulturen och menar att den ”iranska” kvinnorollen är att 
föredra ur hennes perspektiv. Men Shabtabs goda vän och samtalspartner 
Mina utbrister då i en kritisk utläggning om den iranska ”kulturen”, där det 
kvinnliga subjektet enligt henne berövas självbestämmanderätten:  

Du gör mig galen! Vad menar du med din kultur? Vill du att kvinnorna ska stanna 
där de stått i tusen år? Vill du att kvinnorna ska hålla sig i köket tills deras män 
kommer hem med sin nya fru? Skryt inte! Din man tillhör samma klubb.12 

Sakta men säkert börjar Shabtab förändras och hon ser det som att hennes 
kvinnliga identitet och sexualitet stärks av de erfarenheter som det nya landet 
erbjuder henne och hennes medsystrar. Hon understryker att hennes värld i 
Iran var ”liten, enkel och förutbestämd”. För Shabtab blir det klart att hon var 
okunnig om sig själv i Iran, ”inte bara som människa [utan] även som kvinna”. 
Den förändrade världsbilden som Shabtab anser sig ha förvärvat i Sverige 
korrelerar med känslan av frihet och ökad sexuell mognad.13 Dessa erfaren-
heter och den nya självuppfattningen går dock inte att kombinera med den 
”traditionella iranska kulturen” eller med en kvinnlighet som definieras och 
regleras inom ett patriarkalt samhälle. 
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Den identitetsutveckling som Behros’ roman tecknar kan emellertid upp-
fattas som problematisk. Beskrivningen kan naturligtvis sägas bekräfta stereo-
typerna om ”invandrare” och ”invandrarkulturer ” som bakåtsträvande, konser-
vativa och patriarkala, medan de västerländska samhällena framträder som 
solida representanter för det moderna projektet, förknippat med framsteg, 
demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. För att ta del av denna värld 
tycks ”invandrarkvinnan ” vara tvungen att lämna sin ”kultur” och sin tidigare 
identitet. Den orientaliserande diskursen är tydligt manifesterad i dikotomise-
ringen av det ”svenska” och ”de andra”, i sexualiseringen av ”invandrarkvinnors” 
identitet och i framhävandet av västvärldens överlägsenhet. Chandra Talpade 
Mohanty har också konstaterat att även om det växande intresset för kulturellt 
varierande levnadsberättelser i västvärlden indikerar ett erkännande av erfaren-
heternas mångfald, antar detta intresse ”ofta formen av ett sökande efter mer 
’exotiska’ och ’annorlunda’ berättelser”.14 På detta sätt kan de diskursiva för-
väntningarna bidra till essentialiserande subjektspositioner, som beskrivs i 
hierarkiska och dikotoma termer, samtidigt som möjligheten till förändring 
och utveckling förminskas eller förnekas i de beskrivna identitetsformationerna. 

Den kvinnliga identitetsformuleringen i Susanna Alakoskis Svinalängor-
na gör sig synlig med attribut som allt som oftast beskrivs med kategorin 
”klass”, men också kategorin ”etnicitet”. Men det är tydligt att ”etniciteten” 
hos de kvinnliga huvudpersonerna inte i lika hög grad är rasifierad och sexu-
aliserad som hos Behros’ kvinnliga protagonist. Alakoskis verk om den finska 
invandrarfamiljens liv i 1960- och 70-talens Ystad har flera beröringspunkter 
med den klassiska svenska arbetarlitteraturen. Alakoski själv har blivit sedd 
som arvtagerska till Moa Martinson. Den kvinnliga identiteten i Svinalängorna 
ansluter på ett markant sätt till modernitetens framåtskridande, och en över-
vägande andel av de mer framträdande kvinnliga gestalterna beskrivs i termer 
av intelligenta, medvetna och jämställda individer. Det är också i sina yrkes-
roller som de skildras, och berättaren ger sig tid att beskriva olika kvinnliga 
arbetsmiljöer, arbetsuppgifter etc. Det är kanske i synnerhet fokuseringen på 
jämställdhetsfrågor som binder det kvinnliga subjektet i Alakoskis roman till 
”svenskhetens” omarkerade matris. Till skillnad från Behros’ huvudperson 
Shabtab (och hennes väninnor) får den sverigefinska kvinnligheten främst 
sin formulering genom kön/genus, inte sexualitet. I själva verket skulle man 
närmast kunna tala om en avsexualisering av det kvinnliga subjektet i romanen. 
Attribut som traditionellt förknippas med ”kvinnlighet” och som kan uttrycka 
femininitet och sexualisering – omsorg om det egna utseendet, kvinnliga klädes-
plagg, kroppskontakt och sex etc. – lyser med sin frånvaro i denna skildring 
av de finska arbetarnas karga liv och leverne. 

Trots att modern i bokens familj har alkoholproblem framstår hon som en både 
stark och självständig person, som följer nyheterna, läser tidningar och fäller 
klipska och träffande kommentarer om såväl världspolitik som jämställdhets-
frågor. Så som familjens vän Helmi uttrycker saken: Hon borde nog ”gå med i 
Krupp Åtta eftersom hon var en sådan kvinnosakskvinna”.15 I mångt och mycket 
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personifierar denna lågutbildade finska invandrarkvinna från 1970-talets Sverige 
folkhemmets ideal om folkbildning, demokratisering och jämställdhetssträ-
vanden, något som blir framträdande även i skildringen av hennes vardagssysslor: 

Radion stod på i köket när mamma lagade mat eller bakade bröd. Hon följde 
världshändelserna. Morgonnyheterna och Idag, Kvarten. På eftermiddagen 
när Helmi kom på kaffe pratade de om dem. Usch, det är bara elände sa 
mamma, flygkapningar, översvämningar, Vietnamkriget och den där hemska 
Idi Amin i Uganda. Och det är bara män, det är männen som flygkapar, män 
som krigar och män som bygger dammar. I teve och i tidningarna är det också 
bara män. Går det verkligen inte att hitta fler intressanta kvinnor? Hon lät 
upprörd och sa Voi Herran Jumala hela tiden.16 

I och med att identitetsformuleringen och självuppfattningen hos Alakoskis 
finskfödda kvinnor ansluter till en accepterad och bejakad kvinnlighet tycks 
det inte finnas något behov att specifikt reflektera över identitetsfrågor. 
Kvinnornas självuppfattning kan anses vara identisk med ”svenskhetens” 
överenskommelse om kvinnors aktiva roll såväl i arbetslivet som i uppbyg-
gandet av samhället. Samtidigt intervenerar den ”etniska” finskheten med 
kategorin klass. Det är emellertid ingen slump att flera kritiker har varit inne 
på tanken att Svinalängorna egentligen presenterar en generellt giltig skildring 
av den svenska arbetarklassen från perioden i fråga.17 Därmed kunde man 
givetvis ifrågasätta om boken överhuvudtaget har tillräckligt med jämförelse-
punkter med de övriga romanerna i den här översikten. Å andra sidan kan 
(den kvinnliga) subjektsformuleringen mycket väl betraktas som ett kontinuum 
av skiftande positioner som påverkas av förändringar i maktstrukturer och i 
institutionell praxis. ”Finskheten ” hör förmodligen till de minst markerade 
”etniciteterna” i dagens Sverige, i synnerhet efter de ändringar i minoritets-
politiken som trädde i kraft år 2000, då sverigefinnar officiellt fick status av 
nationell minoritet. Detta innebär bland annat att sverigefinnar och finska 
språket av den svenska staten har definierats som en del av det svenska kultur-
arvet. Själv tenderar jag att tro att en skildring som Svinalängorna i själva 
verket blev möjlig att skriva först efter dessa genomgripande minoritetspoli-
tiska förändringar som skett i Sverige under de senaste tio åren. 

Diversiteten i den interkulturella litteraturen – några slutsatser 
Som framgått av denna korta genomgång går det knappast att tala om någon 
generell kvinnlig identitetsutformning i den interkulturella litteraturen. De 
behandlade verken visar med all tydlighet att subjektsformuleringen och 
kvinnlighetens formulering är en mångfasetterad och kontextbunden process. 
Samtidigt är det tydligt att utvecklingen av minoritets- och invandrarpoliti-
ken ger utslag i identitetsformuleringen i levnadsberättelser som behandlar 
diversiteten i det moderna samhället. Vissa subjektsformuleringar i de presen-
terade verken kan snarast beskrivas som diasporiska – såsom fallet är för 



 174 

Wennströms huvudperson, som av de här analyserade karaktärerna kanske 
ger det starkaste uttrycket för en rums- och tidsmässig diskontinuitet och en 
önskan om en ”hel” och essentiell identitet. Den persisk-svenska familjens 
dotter Bahar är förvisso inne på liknande tankegångar när hon talar om sina 
föräldrars attityder, men hon själv väljer en identitet som korrelerar både 
med hennes livserfarenheter i Sverige och med familjens bakgrund i ett annat 
land. De unga huvudpersonerna markerar båda tydligt att de själva vill defi-
niera sin identitet. Berättaren hos Bakhtiari understryker ett flertal gånger att 
den påtvingade, rasifierade identiteten som invandrarkvinnor tillskrivs inte 
kan ses som identisk med den frivilligt valda subjektspositionen. På ett teore-
tiskt plan anknyter dessa berättare till den feministiska debatten hur kategorier 
som uttrycker brist på makt (kön/genus, ras/etnicitet, klass, ålder, sexualitet, 
handikapp) ska analyseras i förhållande till särskilda identiteter. Som Tiina 
Rosenberg har påpekat finns det olika förståelser inom den intersektionella 
forskningen, där den anti-essentialistiska utgångspunkten generellt sett inne-
bär ett avståndstagande från ett identitetspolitiskt förhållningssätt. Å andra 
sidan understryker Rosenberg att en subjektivt upplevd identitet i allra högsta 
grad är verklighet: ”Identiteter må vara hur socialt konstruerade som helst, 
men det innebär inte att de inte är verkliga och nödvändiga i den rådande 
politiska och sociala verkligheten.”18 

På sitt sätt framstår Behros’ skildring närmast provocerande genom att 
identitetsformuleringen så tydligt korrelerar med den rasifierande och exoti-
serande diskursen om ”de andra”. Samtidigt lär det inte finnas någon anledning 
att förneka relevansen av denna positionering eller dess trovärdighet. En för-
klaring i sammanhanget är naturligtvis att det inte finns diskursiva möjligheter 
för Behros’ huvudperson Shabtab att välja andra identitetspositioner än dem 
som hon beskrivs genom. De ”etniska” och ”kulturella” markörerna har en 
starkare närvaro i Shabtabs positioneringar än vad fallet är för Bahar, som 
redan har socialiserats in i det svenska samhället. Det är enklare att göra anspråk 
(även) på ”svensk” identitet om individen upplever sig själv som en del av 
majoritetssamhället. Kanske kan man tackla den något ensidiga bilden av den 
västerländska kvinnlighetens överlägsenhet genom att kontrastera Behros’ roman 
med någon av de andra identitetsformuleringar som har behandlats i denna 
översikt. En intressant iakttagelse är att den hegemoniska ”vita” identitetsfor-
muleringen så tydligt binds till kategorin klass i Alakoskis Svinalängor. Här 
kan man naturligtvis fråga sig om kategorierna kön/genus i allt större utsträck-
ningen uttrycks i termer av klass och ”etnicitet” i den interkulturella litteraturen. 
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Sten Dahlstedt 

Konstens regler och vetenskapens 
Något om konstnärlig forskning 
 
 
Konstens regler återgår, om vi skall tro Pierre Bourdieu, på ett socialt spel, som 
i sin tur vilar på helt andra regler. Det må vara sant, men i många av sina 
former är konsten också en nyansrik och uttrycksfull förmedlare av innebör-
der. Priset för detta är inte sällan att den får göra avkall på det naturliga språ-
kets vardagsbundna exakthet. Andra regler gäller för James Joyces Ulysses än 
för Guide Michelins resehandbok över Dublin. Vare sig vi talar om genre-
normer eller estetiska principer handlar det om att vissa aspekter regelmässigt 
betonas, medan andra mer eller mindre negligeras. Talet om konstens – och för 
den delen språkets – regler blir därför lätt en aning dubbelbottnat. Vissa saker 
tenderar att bli föremål för rigid uppmärksamhet, medan andra hamnar i 
skymundan. Inte desto mindre finns i såväl språk som konst regler med samma 
underbara egenskaper som luften vi andas. De är lika omärkliga som nödvändiga. 

Under de senaste årtiondena har det slagit gnistor kring mötena mellan 
just konstens regler och vetenskapens. Särskilt har det gjort så när en själv-
ständig forskning på konstens villkor officiellt har placerats vid sidan av den 
etablerade vetenskapen. Det har handlat om att etablera konsten som ett 
slags forskande verksamhet av egen rätt. Det är en process som har pågått 
inom det svenska forsknings- och utbildningsväsendet sedan 1970-talets slut. 
Jag har själv på olika sätt haft kontakt med respektive varit inblandad i verk-
samheten sedan mitten av 1980-talet. Institutionen för musikvetenskap i 
Uppsala har, oberoende av mig, varit värd för ett konstnärligt forskningsprojekt. 
Men, låt oss inte stanna vid detta, utan i stället fundera litet kring ett av de teo-
retiska problem som faktiskt brukar uppträda förr eller senare i samband med 
konstnärlig forskning. Då handlar det om konstens regler – och vetenskapens. 

* 

Både konst och vetenskap är samhälleliga institutioner, som tillmäts stor 
betydelse inom den västerländska kulturen. I båda fallen har institutionell 
status varit nära kopplad just till regelverken. Konstens regler bottnar i este-
tiska ställningstaganden. Om vilka dessa är finns som bekant delade mening-
ar. Möjligen kan vi vara relativt ense om att det handlar om dels föreställ-
ningar beträffande konstens natur eller funktion i människolivet samt om det 
konstnärliga materialet, dels värderingar av ett särskilt – estetiskt – slag. Också 
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när det gäller vetenskap finns omfattande, djupgående och viktiga teoretiska 
diskussioner, vilka ligger till grund för vad som kan betraktas som veten-
skapligt. Ett av fundamenten för dessa är vetenskapens användningar, allt-
ifrån den materiella produktionens behov, via människans förmåga att orga-
nisera en social och kulturell verklighet samt till hennes möjligheter att han-
tera föreställningar och begrepp. En vetenskaplighetens grundfråga gäller 
hur utsagors trovärdighet kan garanteras. Beträffande konst har diskussio-
nerna snarare handlat om meningsfullhet och möjligheterna att förmedla det 
outsägbara. I båda fallen finns med andra ord viktiga dimensioner som trans-
cenderar den egentliga och mest bekanta verksamheten på området. 

Konst och vetenskap står egentligen inte fjärran för varandra. Vi är vana 
att peka på det existentiella sanningsbehov som för konstnären nära en veten-
skaplig sfär, liksom vi gärna betonar det kreativa moment som ger den veten-
skapliga vardagen estetisk festglans. Samtidigt som konstnärer sedan senare 
delen av 1800-talet kunnat utveckla synsätt som baserat sig på forskning 
inom olika områden, har exempelvis teoretiska fysiker under 1900-talet 
hamnat i den situationen att de – i likhet med konstnärerna – måste kalkylera 
med den position varifrån en iakttagelse görs. Men medan ordet estetik hos 
Kant framför allt gavs en kunskapsteoretisk dimension, har det från 1900-
talet alltmer kommit att handla om kommunikation. 

Den vanligaste formen av möte mellan konst och vetenskap sker som bekant 
inom en traditionell konstforskning, där det estetiska momentet ofta anses 
definitionsmässigt avgränsa forskningsområdet. Till den hör såväl den histo-
riska, den jämförande, antropologiska, som de olika systematiska ansatser som 
varit vanliga under de senaste århundradena. I närheten av denna estetiska 
vetenskap finns också en relativt oproblematisk typ av forskning, som inte 
nödvändigtvis behöver vara estetiskt inriktad, men som kan ha direkt relevans 
för konstnärligt skapande. Sådan forskning kan kanske bäst exemplifieras 
med fysikern och fysiologen Hermann von Helmholtz’ optiska och akustiska 
arbeten från 1800-talets mitt och en lång rad modernare arbeten från skilda 
vetenskapliga områden. Här låter sig konsten berikas av vetenskapens land-
vinningar och ibland även av dess interna diskussioner. 

En helt annan mötesplats för konst och vetenskap är sådan forskning som, 
oavsett forskningsområde, med nödvändighet förutsätter att forskaren gör 
estetiska ställningstaganden och värderingar. Hit hör inte bara den redan 
nämnde von Helmholtz’ ”grodteckningsmaskin”. Det var en sinnrik uppfin-
ning som omformade kontraktioner i elektriska stimuleringar av frilagda 
grodmuskler över ett tidsspann till grafiska kurvor. Till denna avdelning kan 
vi möjligen också räkna psykologipionjären Jean-Martin Charcots diagnostiska, 
men estetiskt ofta mycket uttrycksfulla, teckningar av mentala sjukdomstill-
stånd. Också matematiken och logiken rymmer en tradition av estetiska bedöm-
ningar. Den sträcker sig från den tidiga pytagoreiska aritmetikens prioriteringar 
av förhållanden mellan heltalen ett till fyra, via det ofrånkomligen estetiskt 
tilldragande i Kurt Gödels sätt att definiera gränserna för vad som är möjligt 
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att åstadkomma med logisk manipulation av symboler, och till – varför inte – 
William från Ockhams gamla princip att man inte skall anta fler ting än nöd-
vändigt. Inget av dessa exempel handlar om konst, utan om vetenskap, som 
inbegriper estetiska bedömningsmoment. 

Till detta kommer slutligen det laddade fält som uppträder när föreställningen 
om konst som forskning av egen kraft på något sätt skall relateras till de veten-
skapliga regelverken av utbildningspolitiska eller andra skäl. Officiellt och 
administrativt har problemet inte minst varit att hitta något slags jämförbarhet 
mellan den konstnärliga forskningen och den traditionellt vetenskapliga. 
Knappast någon torde förneka att konstnärlig verksamhet inbegriper inslag 
av forskning och kan göra det på flera sätt och på en rad olika plan. Vi behöver 
inte ens gå så långt som till Hippolyte Taines försök att beskriva författarens 
roll som en parallell till naturforskarens för att se likheterna. Det räcker med 
att se på några klassiska exempel. Samtidigt kan det vara på sin plats att 
ställa frågor rörande på vilka sätt och i vilken utsträckning sådant forskande 
konstskapande motsvarar vetenskaplig forskning. Har konsten och vetenska-
pen två jämförbara regelsystem som motsvarar varandra när det gäller att 
bedöma utfallet av konstnärlig respektive vetenskaplig verksamhet? 

* 

Arnold Schönbergs fjärde och sista stråkkvartett (op. 37) anses höra hemma i 
den tredje och mest tolvtonspräglade av hans fyra skaparperioder. Den kom-
ponerades av en 62-årig autodidakt på flykt undan nazismen och uruppfördes 
i Los Angeles 1936. Kvartetten är baserad på tolvtonsteknik, men anses vara 
uttryck för en viss tillmötesgående attityd gentemot en annars ganska oför-
stående USA-publik av en tonsättare som i vanliga fall krävde ganska mycket 
av både sig själv och sina lyssnare. I sin berömda uppsats ”Composition with 
twelve tones” (Style & Idea, 1951), som ursprungligen hölls som föredrag i 
Los Angeles 1936, troligen under arbetet med den här aktuella kvartetten, fram-
höll han att musik inte bara är underhållning, utan en musikalisk poets och 
tänkares framställning av musikaliska idéer. Detta var en estetisk platonism, 
som han delade med sin gode vän Wassily Kandinsky. Den var utbredd på 
flera håll inom den sekelskifteskultur som odlades i Wien och München. 
Enligt den representerade musiken, liksom de övriga konstarterna, ett alldeles 
eget verklighetsområde. För Schönbergs del legitimerade detta bland annat 
att han komponerade för en utvald elitpublik. 

I ett produktivt spänningsförhållande till detta står en tanke som utgjorde 
fundamentet för såväl operan Moses und Aaron (op. 3, 1930–32) som den 
här aktuella stråkkvartetten. Det var konflikten mellan det djupt tänkta men 
svårligen kommunicerbara, vilket i operan personifierades av Mosesgestalten, 
och det lättbegripliga men ibland ytliga, för vilket Aaron stod modell. På 
grund av denna motsägelse kände sig Schönberg som en ovanligt konservativ 
revolutionär. Även om så mycket av hans komponerande präglades av den 
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utvecklande variationsteknik han hade lärt sig av Brahms och – åtminstone i de 
tidiga verken – den dramatiska och färgrika användningen av harmonisk 
spänning som han hämtat från Wagner, tröttnade han aldrig på att framhålla 
Bach och Mozart som sina verkliga läromästare. 

Beträffande den fjärde stråkkvartetten var inte minst Mozartinfluenserna 
viktiga, särskilt när det gällde att bygga musikaliska former i en tolvtonssats 
som präglades av en ständig melodisk och motivisk förvandling och saknade 
de formbildande hjälpmedel som spänningarna mellan konsonans och disso-
nans annars hade erbjudit. Den uppgift han tycks ha förelagt sig var att i 
kvartettens olika satser problematisera formbyggandet med avseende på de 
brottstyckeartade kompositoriska idéer som bildade utgångspunkt. Här var 
Mozarts mästerliga förmåga att göra en formell enhet av de till synes mest 
aparta infall till stor hjälp. Från helt andra förutsättningar än läromästaren 
formade Schönberg de fyra kvartettsatsernas ”skelett” på ett sätt som skulle 
motsvara de tematiska idéerna. Det eftersträvade resultatet var en formbygg-
nad som helt svarade mot de kompositoriska idéerna på detaljplanet. 

Schönbergs arbete med den musikaliska formen måste ofrånkomligen be-
traktas som ett slags konstnärlig forskning. Hans stora respekt för Mozart 
gjorde att han vände sig till historien för att hitta ansatser att närma sig problemen. 
Framför allt arbetade han emellertid inom de ramar som generellt gavs av 
traditionen. Han var dessutom tvungen att anpassa arbetet till de fördelar och 
begränsningar som tolvtonstekniken erbjöd och till det bakomliggande 
normsystem som han själv tenderade att betrakta som den logiska kärnan i 
ett slags speciellt ”musikaliskt tänkande”. Ur Schönbergs skrifter framgår 
mycket tydligt att en musikalisk följdriktighet måste prägla komponerandet. 
Hur han lyckades med detta kan vi avgöra när vi lyssnar på den fjärde stråk-
kvartetten – om vi har tillräckligt djupa rötter i den kultur han representerade 
och därmed tillgång till det regelsystem som gäller för detta slag av 1900-
talskonst. Dessutom handlar det i hög grad om värderande och tolkande per-
spektiv som sammanflätade medför en viss godtycklighet, även när det gäller 
att bedöma en så pass teknisk aspekt som formens konstruktion. 

Med en aning god vilja kan Schönbergs sätt att presentera sina teser sägas 
erinra om resonemangen hos ett äldre slags humanistisk forskare med rationa-
listiska preferenser. Det som pekar i en sådan riktning är den påtagliga mar-
keringen av logik och koherens, av tanken att följdriktighet är lika oemot-
ståndligt i en musikalisk sats, som i en vetenskaplig framställning. Här skiljer 
sig emellertid konstnären Schönberg markant från vetenskapens företrädare. 
För dem har de vetenskapliga begreppen vanligen funnits tydligt avgränsade 
inom vetenskapssamhället. De har ofta tillmätts en objektiv innebörd, som 
åtminstone har garanterats av den etablerade institutionen vetenskap. Den 
vetenskapliga logiken har rört sig med sådana begrepp och dess regler har 
framstått som tämligen entydiga. Detta tillhörde de elementa som varje medlem 
av vetenskapssamhället måste förutsättas ha behärskat. 



 179

Även om ett sådant vetenskapligt synsätt naturligtvis var allt annat än 
problemfritt, fanns en viktig skillnad i förhållande till Schönberg. Hans tal 
om följdriktighet vilade på ett regelsystem, som trots benämningarna var 
avsevärt mycket mer godtyckligt än den traditionellt etablerade vetenskapliga 
begreppsapparaten. För honom var logiken, liksom begreppsbildningen, 
bestämd av att relationerna var giltiga på estetiskt – musikaliskt – område. 
Med tanke på variationerna i stil och annat inom ett så begränsat område 
som den västerländska konstmusiken, kan en sådan logik knappast framstå 
som allmängiltig. I just Schönbergs och flera av hans efterföljares fall hand-
lade det om ett slags reallogik, där relationerna ansågs utgå ur det konstnär-
liga materialet. Detta gör, om man väljer att tolka honom mindre välvilligt, 
de logiska aspekterna ganska diffusa. Med en mer välvillig tolkning kan man 
säga att de logiska banden var underordnade hans estetiska grundsyn. Arbetet 
med formutveckling var ofrånkomligen en framgångsrik konstnärlig forsk-
ningsprocess. Detta gäller emellertid enbart under förutsättning att den bedöms 
med utgångspunkt från det estetiska regelsystem varifrån den utgått. 

* 

År 1918 utgav Virginia och Leonard Woolf Two Stories, som var den första 
publikationen på deras gemensamma The Hogarth Press. Den 36-åriga Virginias 
bidrag till den lilla illustrerade volymen var novellen ”The Mark on the 
Wall”. Det är en ganska kort och mycket speciell text, inte minst för att den 
kan sägas vara ett tidigt försök att utveckla den teknik att presentera individu-
ella medvetandeprocesser, som skulle bli så viktig för hennes senare fiktiva 
prosaskrivande. Den framstår därför inte minst som ett fullskaligt formexpe-
riment, där hon elegant bryter upp den viktorianska realismens linjära berättande. 
I den meningen handlar också detta ofrånkomligen om ett slags konstnärlig 
forskning. I likhet med vad som var fallet i samband med Schönbergs stråk-
kvartett rör det sig om formutveckling och på samma sätt som där om ett 
försök med ett konstnärligt sett lyckat resultat. 

Novellen handlar, som titeln anger, om ett märke på väggen, som väcker 
protagonistens uppmärksamhet då hon sitter framför brasan och läser. Med 
märket som utgångspunkt ger sig hennes medvetande ut på strövtåg. När 
återigen märket fångar medvetandet börjar ett nytt strövtåg och därefter ännu 
ett, med långa associationskedjor utifrån det faktum att det finns ett märke på 
väggen, till dess ytterligare en person uppträder. Efter en kort och ganska 
alldaglig replikväxling, som typiskt nog inbegriper några förbannelser över 
det pågående kriget, konstaterar denne att en snigel sitter på väggen. Det är 
alltså den som är märket. Berättelsen kan mycket väl uppfattas som uttryck för 
en linjär narrativ strategi, där medvetandets utflykter blir ett slags utvikningar, 
som ger karaktär och stämningsfärg åt den enkla historien. Emellertid är det 
helt möjligt, och när det gäller Virginia Woolf mer rimligt, att placera ton-
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vikten på medvetandets utflykter. Den berättande strukturen framstår då som 
en kedja av monologiska utvikningar med relativt lågt dramatiskt tempo. 

Det finns goda skäl att se ”The Mark on the Wall” som ett moment i den 
estetik Woolf vid denna tid var i färd med att utforma. En viktig del av bak-
grunden till denna var kontakterna med estetikern och konsthistorikern Roger 
Fry och med svågern Clive Bell, som också var estetiker. För detta spelade den 
postimpressionismutställning, som Fry 1911 varit med om att organisera, en 
viktig roll. För den brittiska publiken markerade den ett uppbrott från rea-
lismen inom måleriet och i den allmänna estetiska debatten hjälpte den till 
att lyfta fram de medvetandeinriktade synsätt, som Fry och Bell företrädde 
och som Woolf utveckla till mästerligt litterärt berättande. Vi vet att hon var 
mycket angelägen om att få ett omdöme om sin novell av just Fry, som bland 
annat berömde den för dess ”plasticitet”. 

Inte nog med detta. Protagonistens olika perspektiv i utvikningarna ger 
novellen en filosofisk dimension, som bland annat har fått den finländske 
filosofen Jaakko Hintikka att skriva en essä rörande Virginia Woolfs sätt att 
hantera förutsättningarna för vår kunskap om yttervärlden. Associationerna i 
utvikningarna ger genomgående en mångfacetterad och inte minst problema-
tiserad bild av hur den mänskliga kunskapsförmågan fungerar. Härtill kan 
erinras om att ramberättelsen om märket på väggen faktiskt också handlar om 
den mänskliga kunskapsförmågan – och att det är det faktum att ytterligare 
en person träder in i handlingen, som leder till dess upplösning. Intersubjekti-
viteten är kanske inte alltid så behaglig, men den är kunskapsteoretiskt viktig. 

Woolfs novell är fantastisk litterär konst. Liksom Schönbergs stråkkvartett 
innebär den också en lyckad lösning på ett estetiskt formproblem. Detta gör 
det i sin tur möjligt att skapa konst utifrån andra förutsättningar än man tidigare 
har gjort i den tonala musiken och i det realistiska berättandet. Liksom i 
Schönbergs fall är det hos Woolf otvetydigt fråga om en framgångsrik 
konstnärlig forskning: ett lyckosamt sökande efter nya formprinciper. I hennes 
fall är det dessutom så att, trots att den nya typen av berättande gör det möjligt 
att lägga helt andra perspektiv, förändringarna gentemot traditionen ter sig 
anmärkningsvärt diskreta. Woolfs sätt att skriva gör att hennes prosa fortfa-
rande måste betraktas som tillgänglig för en relativt bred publik, till skillnad 
från exempelvis Schönberg, som ständigt fick finna sig i att klassificeras 
som en tonsättare för en utvald elit. 

Men hur förhåller sig Woolfs konstnärliga forskning till vetenskapliga 
ideal? Här är det viktigt att se att det handlar om två skilda saker. Å ena sidan 
finns den kunskapsteoretiska diskussionen, som visserligen är svår att skilja 
från den medvetandeinriktning, som den förnyade formen medför, å andra 
sidan formexperimentet, som måste ses som den egentliga konstnärliga forsk-
ningen. Det kan vara värt att uppmärksamma att Hintikka i sin essä inte utgår 
från direkta utsagor i novellen, utan från tolkningar. Vare sig han eller vi 
andra kan med någon rätt påstå att protagonistens ståndpunkter är identiska 
med författarens, däremot kan vi dra en del slutsatser med utgångspunkt från 
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hur författaren presenterar tankar och förhållanden. Detta är ju inte annat än 
den estetiskvetenskaplige forskarens traditionella problem att alla uttalanden 
om enskilda konstverk, i deras egenskap av sådana, måste vila på en tolkning. 
Sättet att presentera känslornas, associerandets och tänkandets struktur kan 
ses – och ses av Hintikka – som ett sätt att gestalta synsätt som hänger samman 
med en bestämd filosofisk tradition. Fungerar den gestaltningen kunde detta 
kanske ses som ett argument för traditionen ifråga. Emellertid torde det vara 
ganska svårt att avgöra om det är just gestaltningen av en bestämd filosofi 
som gör en novell slagkraftig, eller om det är något annat moment. (Jag är 
exempelvis inte helt säker på att det just är presentationerna av Dublinmiljön 
som betingar storheten i Joyces romaner.) Snarare är det så att det också i 
Woolfs fall snarare är det estetiska värdet – förmågan att spela efter konstens 
regler – som oinskränkt bestämmer det konstnärliga forskandets värde. 

* 

Det förhållande som gäller såväl i Schönbergfallet som när det gäller Woolf, 
att den konstnärliga forskningens värde ytterst är helt beroende av konstens 
regler, får vissa konsekvenser. En viktig sådan blir att det är ytterst viktigt att 
vara medveten om vilka konstens regler, vilka estetiska ideal, genrenormer, 
stilkriterier och liknande som är aktuella i det enskilda konstnärliga forsknings-
sammanhanget, på motsvarande sätt som de teori- och metodkriterier som 
underligger en vetenskaplig undersökning är grundläggande när det gäller 
detta. En stor och viktig skillnad är här att medan skilda ståndpunkter när det 
gäller vetenskaplig metod och teori vanligen syftar till att konvergera mot 
samförstånd kring en berikande lösning, tenderar estetiska debatter tämligen 
ofta att utmynna i markeringar av skillnaderna i uppfattning. Modernitetens 
konstdebatter har inte sällan prioriterat det oväntade, gränsöverskridande och 
starkt individuella på bekostnad av samförståndet. Detta ligger i sin tur nära 
en estetik av det slag som Schönberg företrädde. Där har skapande ofrån-
komligen föreställts innebära att skapa något nytt och absolut originellt. Det 
subjektiva innehåll som konsten förväntas förmedla själv förväntas med 
nödvändighet bestämma det sätt varpå det förmedlas. Notera att detta slags 
subjektivitet alls inte bara har med värderingar att göra, utan i lika hög grad 
med allmänna och varierande föreställningar om konstens karaktär och upp-
gifter. Det innebär att konstens regler kan variera nog så mycket, från tid till 
tid, från plats till plats och från en person till en annan. 

Är den konstnärliga forskningen på detta sätt helt underordnad konstens 
regler medför detta vissa problem. Mångfalden regler gör att också bedöm-
ningsmöjligheterna blir talrika. Kunskaper om traditionstillhörighet, den 
forskande konstnärens föreställningar och värderingar blir viktiga förutsätt-
ningar för bedömningarna. Ur ett vetenskapligt perspektiv är det nödvändigt 
att en mycket stor del av regelsystemet är överblickbart för att uppnå så stor 
kontrollerbarhet som möjligt. Motsvarande torde gälla den konstnärliga 
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forskningen och detta innebär i så fall ett problem. Eftersom varje konstverk 
är inspunnet i ett nät av estetiska principer, som inte sällan kan vara unikt för 
verket, krävs en oerhörd överblick och en djup reflexion för att bedöma och 
inrangera det bland mångfalden andra konstnärliga forskningsförsök. Här 
kan det vara på sin plats att erinra om Friedrich Schillers gamla uppdelning i 
naiva och sentimentala diktare, för att understryka att så mycket god konst 
uppträder utan medveten självreflexion. Frågan är om den djupa självreflexion 
som skulle tydliggöra regelverkets betydelse i skapelseprocessen ens är möjlig. 

Konstens regler är liksom vetenskapens produkter av mänskligt tänkande. 
Men medan vetenskapens regler har en praktisk förankring i det praktiska 
livet, flyger de som gäller konsten lättare. Just i detta ligger så mycket av 
konstens attraktionskraft – i en nästan tyngdlös befrielse från det praktiska – 
men ändå med en bindning till det mänskliga. För att kunna systematisera 
konstens regler på ett sådant sätt att vi skulle kunna ha samma kontroll över 
den estetiska skapelseprocessen som vi faktiskt har när det gäller vetenskap-
lig forskning måste vi upphöja det reflekterande självmedvetandet på ett sätt 
som låter ensidigheten och begränsningarna i förståelsens bestämningar 
framträda som det de egentligen är, nämligen som dess negation. Men då har 
vi också hittat Hegels världsande. 



 

3. Centrum för genusvetenskap 
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Birgitta Dahl 

Varje människa är unik! 
 
 
Kampen för jämställdhet mellan kvinnor och män, för alla människors lika 
och unika värde, har följt mig genom livet ända sedan jag som liten skolflicka 
med vrede upplevde orättvisorna. Det mesta av det som var roligt och spännande 
– att klättra i träd, att studera astronomi och matematik, att spela bandy och 
fotboll, att läsa avancerade böcker – ansågs inte passande för flickor. Jag gjorde 
det ändå – men det var en mycket ensam tillvaro för en flicka. När jag som 
sjuåring med min familj flyttade till Västerås från Gästriklands landsbygd var 
jag den enda flickan som tilläts åka skidor i Sjuguppet. Jag hade ju lärt mig 
åka skidor bra under de kalla och snörika krigsvintrarna i Gästrikland. Men jag 
var inte bara stolt över det utan redigt upprörd över det tänkande, som låg bakom 
att Sjuguppet var pojkarnas privilegium. Jag reagerade också tidigt emot att 
kunskaper och kultur, som bars upp av kvinnor, inte respekterades, liksom mot 
hur min mamma och kvinnor i hennes generation behandlades. Dessa tidiga 
upplevelser lade grunden till den kamp för jämställdhet, som präglat mitt liv. 

Centrum för genusvetenskap 
Mot den här bakgrunden blev jag mycket glad och hedrad när jag för litet 
mer än fem år sedan av rektor magnificus Bo Sundqvist blev tillfrågad om 
jag ville åta mig att bli ordförande i styrelsen för Centrum för genusvetenskap 
vid Uppsala universitet. Min uppgift var att, tillsammans med föreståndaren 
professor Margaretha Fahlgren och hennes kollegor och medarbetare, med-
verka till att bygga upp ett nytt centrum för genusvetenskap vid Uppsala 
universitet, på basis av de pionjärinsatser som började med Karin Westman 
Berg, Gunnar Qvist, Eva Åsbrink och Rita Liljeström – personer som jag 
minns med beundran från min ungdom – och med inriktning på konstruktiv 
samverkan över vetenskapliga och institutionella gränser. I våra målsättningar 
antagna av styrelsen den 29 september 2005 uttrycktes detta så här: 

Centrum för genusvetenskap vill genom en öppen, kreativ och mångdisciplinär 
forskningsmiljö 
� bedriva grundutbildning med bred genusvetenskaplig orientering och forsk-
ningsanknytning, 
� utveckla förutsättningar för ämnesöverskridande utveckling av genusveten- 
  skaplig forskning, 
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� erbjuda mötesplatser för kunskapsutbyte och diskussioner om genusveten- 
  skapliga frågor, 
� vidareutveckla och fördjupa internationell samverkan och utbyte på alla nivåer. 

I den nu gällande instruktionen står det: 

Centrum för genusvetenskap har till uppgift att bedriva utbildning och forsk-
ning inom området genusvetenskap. Utbildningen och forskningen skall om-
fatta både biologiska och sociala perspektiv på kön. Centrum skall samverka 
med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner. 

De första fem åren 
De första fem årens arbete vid centrum har varit mycket framgångsrika på 
alla punkter, tack vare inte minst Margaretha Fahlgrens sätt att leda arbetet 
med stor klokskap, enastående organisationsförmåga och en unik konst att 
entusiasmera andra. Detta har hon genomfört samtidigt som hon med briljans 
fullföljt uppgiften att som dekanus för Historisk-filosofiska fakulteten leda 
ett stort förändringsarbete och skapa kvarteret Engelska parken. Det är en 
bedrift värd stor respekt och beundran! Det har varit en fröjd att samarbeta 
med henne! Vid vår sida har vi haft en engagerad och erfaren styrelse med 
representanter för olika fakulteter. 

Vi gjorde det som först upplevdes som en utmaning – kravet att belysa 
”både biologiska och sociala perspektiv på kön” – till en tillgång. Arbetet 
inleddes med dialogseminarierna om genus och kön som öppen mötesplats för 
folk från olika discipliner läsåret 2003–04, seminarierna om queerteori och 
om genus och etnicitet samt kurserna i manskunskap/maskulinitet. Detta har 
lett fram till att Vetenskapsrådet utsett Centrum för genusvetenskap till en av 
Sveriges excellenta forskningsmiljöer med programmet GenNa i centrum. Detta 
program syftar till att genom överbryggandet av natur- och kulturgränser i veten-
skapen skapa en internationell miljö för forskning om genus och naturvetenskap. 

Vi har genomgående fått goda betyg i de utvärderingar som gjorts av de 
första fem årens arbete. Våra grundkurser är väl belagda och en stor andel 
studenter fullföljer sina studier. För närvarande har vi ett 30-tal forskare 
anknutna till Centrum, vilka varit framgångsrika i att få anslag för sina pro-
jekt också från andra institutioner. 

Genus och kön 
Jag har genom åren ibland blivit tillhållen att inte blanda ihop begreppen 
jämställdhetsarbete och genusvetenskap. Självklart är detta viktigt och riktigt. 
Men lika självklart är det att det finns ett samband. Det var kampen för jäm-
ställdhet och den nya verklighet den skapade, som födde intresset för genus-
vetenskap. Se bara på de fyra pionjärerna Karin Westman Berg, Gunnar 
Qvist, Eva Åsbrink och Rita Liljeström och många av dagens genusvetare – de 
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var och är ofta också ivriga förespråkare för alla människors lika värde. Det 
var och är denna övertygelse som fick dem att ställa frågan: Vad är könsroll? 
Vad är biologiskt och vad är socialt kön? Vad är den unika människan? Be-
greppen genusvetenskap, jämställdhet, kön och gender är ännu inte klara. De 
diskuteras och definitionerna skiftar – utvecklas. Att definitionen inte är 
alldeles klar kan vi avläsa i svaren från olika institutioner. När vi frågar om 
hur genusperspektivet i deras forskning hävdar sig handlar svaret ofta inte 
om det utan om hur de klarar jämställdhetsarbetet. 

Det var just denna problematik vi försökt belysa i dialogseminarierna om kön 
och genus och deras fortsättning. I Nationalencyklopedin definieras uttrycket 
genussystem så här: 

Medan kön (eng. sex) är en biologisk term markerar genus (eng. gender) de 
socialt och kulturellt betingade skillnaderna mellan kvinnors och mäns status 
i samhället. Begreppet genus används i kvinnoforskningen vid analys av 
uppkomsten och effekterna av könshierarkin. 

Man skulle kunna säga, att genus är ett begrepp vi använder för att förstå och 
urskilja de föreställningar, idéer och handlingar, som sammantagna formar 
människans sociala kön. 

Och det var just denna problematik, som stod i centrum för vårt tänkande 
när vi omkring 1960 inledde kampen för jämställdhet. Vi slogs för varje 
människas rätt att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, utan påtvingade 
roller och kostymer. Och vi har fått uppleva en genomgripande förändring av 
vårt samhälle! Visst finns det fortfarande stora orättvisor och missförhållanden. 
Men jämfört med levnadsförhållandena för flickor och pojkar, kvinnor och 
män för 60 år sedan har det skett en revolution. Den har växt fram under 
stort motstånd och måste ständigt försvaras. I de flesta länder i världen råder 
i dag samma förhållanden som i min barndom eller som i min mors och 
mormors liv. Dessa föråldrade värderingar tränger sig hela tiden på oss med 
det globala massmediala trycket och utgör ett hot mot vad vi uppnått. 

Allmän och lika rösträtt 
Det så vitt jag vet första kravet på kvinnlig rösträtt framförde Fredrika Bre-
mer 1842 i en icke publicerad uppsats om ”Qvinnans emancipation”: ”Qvin-
nans politiska rättigheter som medborgarinna och röstägande i lagstiftningen 
skola en dag erkännas och stadfästas.”1 

Dock skulle det dröja 80 år innan rösträtt för kvinnor infördes. När det 
skedde 1921 var Selma Lagerlöf, världsberömd författare, Nobelpristagare 
och ledamot av Svenska Akademien, 63 år, Elsa Beskow, författare och konstnär, 
47 år och Alva Myrdal en ung kvinna som var rasande över sin brist på frihet, 
självständighet och utbildning. De var alla mycket aktiva i rösträttskampen. Så 
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här uttryckte sig Selma Lagerlöf vid ett möte med Landsföreningen för kvin-
nans politiska rösträtt den 13 maj 1917: 

Reformen är för stor, för oerhört betydande för att genast framträda i hela sin 
vidd. Men jästen är inblandad i brygden, och den skall sätta hela massan i rörelse, 
bara den får tid på sig, men till dess fordras tålamod.2 

Fogelstadskvinnornas arbete handlade om att sätta den massan i rörelse. 
Kampen för kvinnans rösträtt, för allmän och lika rösträtt, hade 1921 pågått i 
många decennier alltsedan folkrörelsernas och de moderna partiernas födelse 
i Sverige under andra hälften av 1800-talet. Hur såg Sverige och kvinnornas 
liv och arbete ut under denna tid – denna långa kamp? 

Sverige på 1800-talet 
Sverige var i mitten och slutet av 1800-talet ett mycket fattigt och ofritt land. 
Levnadsvillkoren liknade dem i ett fattigt afrikanskt land idag. Fattigdomen, 
hungern, sjukdomarna skördade liv. De stora folksjukdomarna hette alkoho-
lism, könssjukdomar, TBC och engelska sjukan. Men också kolera, malaria 
och polio förekom, och mässling, diarréer och lunginflammation skördade 
många liv bland barnen. Misshandel och övergrepp var mycket vanligt. 
Kvinnorna och barnen drabbades hårt av den misär, som präglade Sverige 
under denna tid. Hälften av barnen, ibland fler, dog. 25 procent av befolk-
ningen emigrerade på grund av fattigdom, arbetslöshet och brist på frihet. 
Man saknade inte bara rösträtt utan också föreningsfrihet och religionsfrihet. 
Emigrationen pågick ända fram till 1930-talet.  

Under denna tid pågick industrialiseringen och urbaniseringen. Järnväg, 
post, telegraf, skola och sjukvård byggdes ut. Kvinnorna fick rätt till offentlig 
tjänst med motiveringen att det då skulle bli billigare att finansiera den väx-
ande offentliga sektorn – kvinnorna kunde ju nöja sig med lägre lön. Dock – 
de kvinnor, som fick offentlig tjänst, hade tryggat sin försörjning och framtid. 
Elsie Johansson skildrar det i sin Nancytrilogi.3 Men de allra flesta kvinnor, 
som Elsies mor, levde ett mycket fattigt och ofritt liv, som pigor och hem-
biträden, som utslitna hustrur till statare, lantarbetare, skogsarbetare, små-
bönder och industriarbetare. Statarsystemet levde kvar till 1944. Hembiträdes-
lagen trädde i kraft först 1970. 

Den här verkligheten har skildrats av författare som Moa Martinson, Helga 
Bergvall, Linnéa Fjällstedt, Herta Wirén, Kerstin Ekman, Elsie Johansson och 
P.O. Enqvist, speciellt i Levis resa. Men det finns fortfarande alldeles för litet 
skrivet om denna verklighet. De stora manliga arbetarförfattarna har inte skildrat 
de fattiga och förtryckta kvinnornas liv på ett för dem inkännande och igen-
kännande sätt. Och det skulle behövas mycket mera forskning, vetenskaplig 
analys och dokumentation om kvinnors liv och arbete i förfluten tid – och i nutid. 
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Det var de stora folkrörelserna och de moderna politiska partierna, som 
anslöt sig till principen om alla människors lika värde, som lade grunden för 
allmän rösträtt och den politik, som skulle bekämpa fattigdom och sjukdomar 
– göra Sverige till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt välfärdsland. Men 
det skulle ta tid innan resultaten kom. 

Sverige på 1950-talet 
Ännu när jag växte upp förekom det nästan aldrig att en kvinna trädde fram 
som ansvarig när något viktigt hände. Det offentliga livet – politik, folkrörelser, 
fackföreningsrörelse, näringslivet, universitet, forskning – dominerades helt 
av äldre, gammaldags män, som saknade social erfarenhet. Det var ju deras 
hustrur, som hade ansvar för vardagslivet och familjen. Därför saknade de 
förtroendevalda och maktägande männen kompetens i många av de frågor de 
var med att fatta beslut om. 

De kvinnor, som ville spela en roll i politik och samhälle, fick betala ett 
högt pris. För att bli respekterade tvingades de acceptera männens dagord-
ning och prioriteringar och uppträda som dåliga kopior av män, t.o.m. i sättet 
att tala och klä sig. Samtidigt blev de mobbade för att inte vara riktiga kvinnor. 
Många tvingades välja bort familj. De blev alla förtalade. Fredrika Bremer, 
Selma Lagerlöf, Elsa Beskow förtantligades, togs inte på allvar, förrän långt 
efter sin död. De av mig djupt beundrade Fogelstadskvinnorna misstroddes 
och baktalades av många. 

Nästa generations kvinnliga politiker, som jag tidigt lärde känna, sådana 
som Ruth Hamrin-Thorell, Blenda Ljungberg, Karin Kock, Alva Myrdal, 
Inga Thorsson, Agda Rössel och Ulla Lindström, utsattes alla för ensamhet 
och isolering, orättvist och sårande förtal. De var alla förtjusande och fasci-
nerande kvinnor, som generöst stödde oss unga. Men det skulle dröja innan 
kvinnor verkligen fick en jämställd plats i politiken och på allvar kunde påverka 
dagordning och prioriteringar. Jag minns hur ensam jag kände mig när jag 
1968 kom in som suppleant i drätselkammaren i Uppsala och samma år valdes 
in i Riksdagens andra kammare. Andelen kvinnor i Riksdagen var då – nästan 
50 år efter allmänna rösträttens införande – 12 procent. 

Under den tiden jag växte upp var det hemmafruidealet som gällde. Gifta 
kvinnor förlorade jobbet eller straffades med sambeskattning. De hade ingen 
egen sjukförsäkring eller pension. Först med Föräldrabalken 1949 fick gifta 
kvinnor rätt att vara förmyndare för sina barn. Min mamma var då över 40 år 
gammal, lanthushållslärare med många förtroendeuppdrag, bland annat i 
skolstyrelsen. Men hon fick fram till dess inte företräda sina fyra barn som för-
myndare genom att t.ex. underteckna vårs skolbetyg. Föräldraförsäkring fanns 
inte, inte heller barnomsorg. När jag på 60-talet började arbeta med barnom-
sorgsfrågorna i Uppsala fanns här två daghem med två avdelningar vardera. 

Dubbelmoralen och det sexuella hyckleriet var obarmhärtigt. Sexualupp-
lysning saknades, det var svårt att få tag på preventivmedel och aborter var 
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förbjudna. En av mina första politiska handlingar var att en gång i tidiga 
tonåren på darrande ben gå till rektorn för vår skola för att kräva sexualunder-
visning. Han lyssnade. Det blev så. Men flickor och pojkar undervisades var 
för sig. Den som utsattes för sexuella trakasserier och övergrepp hade ingen 
att vända sig till utan ansågs själv ha uppträtt utmanande – lockat mannen till 
synd. Ensamma mammor och deras barn behandlades mycket illa. De fick 
sluta skolan och tvingades ibland av sina närstående till illegal abort, som 
skadade många för livet. De fick ingen hjälp att skaffa arbete och bostad. 
Daghem fanns ju knappt. Många av dem tvingades mot sin vilja adoptera 
bort sitt barn ännu på 60-talet. Den verkligheten upplevde jag som praxis i 
barnavårdsnämnden i Uppsala på 60-talet. 

Jämställdhetskampen 
Jag, och många med mig, svor på att vi måste ändra på detta. Vår grundläggande 
idé var och är att kvinnor och män ska dela på ansvaret i hem, arbetsliv och 
politik – att varje människa i sitt liv ska kunna förena ansvar för familj, för-
sörjning genom eget arbete och politiken. Lika många kvinnor som män ska 
ha eget arbete, inflytande i politiken, näringslivet och forskningen. Män ska 
ta på sig ett eget föräldraansvar. Vi har under min livstid efter hård kamp fått 
uppleva hur samhället i grunden har förändrats efter dessa idéer. Hur har det 
gått till? Vilka resultat har det givit?  

Det första avgörande steget för kvinnans frigörelse togs 1920/21, då man och 
kvinna blev fullt jämställda när det gällde myndighet och rösträtt. Detta ledde 
dock inte till att kvinnor fick makt och myndighet i praktiken, inte heller till jäm-
ställdhet. De avgörande stegen i den riktningen togs först en generation senare. 

De stora skolreformerna på 50-talet spelade sannolikt en avgörande roll för 
utvecklingen mot jämställdhet. Fram till dess var den allmänna skolplikten 
6–7 år. Mindre än 10 procent hade chansen att gå vidare till realskola och 
gymnasium. Flickorna var de stora förlorarna. Ofta undervisades flickor och 
pojkar skilda åt. När jag 1946 flyttade från småskolan till tredje klass skildes 
pojkar och flickor åt. Med 50-talets skolreformer blev den allmänna skolplikten 
9 år för alla. Andelen av dem som fortsatte till gymnasium och högskoleut-
bildning ökade snabbt. Idag är kvinnorna i majoritet vid våra högskolor. De 
stora skolreformerna innebar för första gången att flickor och pojkar fick lika 
villkor – och att de växte upp, lekte, arbetade tillsammans, lärde sig förstå och 
respektera varandra. Det var en helt ny situation. Där skapades sannolikt den 
miljö som gjorde att allt fler kvinnor krävde och allt fler män accepterade, ja 
eftersträvade jämställdhet. När Riksdagen år 2001 högtidlighöll 100-årsjubiléet 
av Tage Erlanders födelse med ett seminarium ställde jag frågan: Förstod Tage 
Erlander och hans likasinnade skolreformatorer att de stora skolreformerna 
också skulle skapa förutsättningarna för jämställdhet? Det uppstod ett generat 
fniss bland de närvarande äldre männen. Därefter tillstod Sven Erlander förläget, 
med instämmande av flera, att nej, de hade de inte förstått – insett. 
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Det var kring 1960, som den stora jämställdhetsdebatten bröt ut. Vi var 
inte ute efter ett könskrig. Tvärtom. Vi ville ha delat ansvar mellan och lika 
villkor för män och kvinnor. Alla skulle ha rätt att utvecklas efter sin egenart. 
Alla skulle ha rätt och skyldighet att försörja sig genom eget arbete, egna 
socialförsäkringar, egen pension. Särbeskattning skulle införas. Kvinnors rätt 
till arbete skulle erkännas och förverkligas. Arbetsliv och politik skulle förändras 
så att det blev möjligt att förena familjeansvar med arbete och samhällsan-
svar. Barnomsorgen skulle byggas ut för att motsvara behovet. Föräldraför-
säkring skulle införas och delas lika mellan föräldrarna. Bostadspolitiken 
skulle utvecklas så att alla bostäder och bostadsområden anpassades efter 
barns behov, sociala och kulturella krav. Ett samhälle som var så utformat 
skulle bli bättre för alla att leva i. 

Dessa krav väckte till att börja med starkt motstånd. Debatten stod mycket 
het under 60-talets första år. Jag blev själv 1962 refuserad av tidskriften Tidens 
redaktion (Kjell-Olof Feldt, Nils Elvander, Bo Södersten, Herbert Söder-
ström), inte därför att min artikel var dålig utan uttryckligen därför att man 
tyckte så illa om åsikterna, att man inte ville medverka till att sprida dem. 
Men debatten fortsatte och vann steg för steg framgång. Bland dem som 
stödde oss arga unga fanns Alva Myrdal, Inga Thorsson, Agda Rössel, Ulla 
Lindström men också Olof Palme och Ingvar Carlsson. 

Mot mitten av 60-talet – långt före 1968 – hade vi i praktiken vunnit. 
Alva Myrdal fick i uppdrag att leda socialdemokraternas och LO:s jämlik-
hetsgrupp. Den lade fram förslag till det program för jämlikhet och jämställdhet, 
som antogs av 1968 och 1969 års socialdemokratiska partikongresser och som 
ledde fram till de reformer, som stegvis genomfördes under 70-talet. 

Barnomsorgen började byggas ut under 1960-talet. 1975 togs beslutet, att barn-
omsorgen skulle byggas ut till full behovstäckning. 1985 beslutade Riksdagen 
att allmän förskola för alla barn mellan ett och ett halvt och sex år skulle vara 
genomförd 1991. 1973 ersattes moderskapsförsäkringen av föräldraförsäkringen 
med rätt till ersättning för båda makarna. Den har stegvis byggts ut. Rätt till 
legal abort infördes 1974. Sexualupplysning och preventivmedlen förbättrades. 
Särbeskattningen genomfördes 1971. Sjukförsäkring, pension och övriga 
förmåner individualiserades. Under 70-talet genomfördes rätten till arbete fullt 
ut för kvinnor. Detta innebar en mycket stor ekonomisk vinst för samhället, 
eftersom det ledde till att mer än hälften av befolkningen försörjde sig genom eget 
arbete och betalade skatt och avgifter till pensions- och försäkringssystem.  

Mot slutet av 70-talet hade levnadsvillkoren förändrats radikalt. Om detta 
skaldade den vise dagsverspoeten Alf Henrikson, då 75 år gammal, i dikt-
samlingen Anacka år 1980 följande:  

Den som inte kan bädda sin säng och laga sin mat 
utan måste ha bistånd med allt av sin sammanboende 
bör icke betrakta sig såsom en sann demokrat 
och skall aldrig tala om frihet och oberoende.4 
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Men det tog längre tid att uppnå jämställdhet i politiken. Det anses att en 
tidigare underprivilegierad grupp måste uppnå minst 30 procent för att kunna 
få verkligt inflytande. Den andelens nåddes inte förrän i 1985 års val, då 
kvinnornas andel var 31 procent. 1988 ökade den till 38 procent. Så här har 
utvecklingen beskrivits av professor Ann-Sofie Ohlander: 

1938 kom en första liten nedgång; då sjönk andelen manliga riksdagsledamöter 
till 95 procent. En större förändring kom från 1961 när andelen sjönk till 
strax under 90 procent. Ett ”ras” kommer från 1979/80 när tre fjärdedelar av 
riksdagsledamöterna är män; 1994/95 är 60 procent av ledamöterna män och 
vid valet 1998 sjunker andelen till 56 procent, en både i Sveriges och världens 
historia enastående låg siffra.5 

1991 sjönk andelen kvinnliga ledamöter igen till 33 procent. Men det var en 
tillfällig nedgång, som berodde på att de partier, som hade få kvinnor på 
valbar plats, vann valet medan de partier, som hade många kvinnor på valbar 
plats, förlorade. Därefter har andelen kvinnor hela tiden ökat. Idag är det näst 
intill jämnt mellan kvinnor och män i våra valda församlingar. 

Mer forskning om kvinnors liv och arbete 
Det har alltså skett avgörande förändringar av kvinnors och mäns levnads-
villkor under loppet av ett par generationer efter en mångtusenårig historia 
av mycket stora könsskillnader. Men om detta vet vi alldeles för litet ur både 
ett historiskt och ett nutida perspektiv. Det skulle behövas en omfattande 
forskning, dokumentation och analys om kvinnors liv och arbete igår, idag 
och i morgon, liksom om hur kvinnors och mäns levnadsvillkor i sen tid har 
förändrats och vilka konsekvenser det har lett till. Det skulle ge en sannare 
bild av vår historia. Det skulle också hjälpa oss att förstå hur vi bör gå vidare i 
reformarbetet. Jag hoppas att Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet 
under kommande år ska fortsätta att öka vår kunskap på detta område! Och 
det brådskar att säkerställa den grundläggande dokumentationen med hjälp 
av de kvinnor och män, som kan ge en upplevd verklighetsskildring av detta 
förlopp. Vi behöver alltså mer genusforskning också för att klarlägga fakta 
och slutsatser om betydelsen av utvecklingen mot större jämställdhet. 

Jämställdhetens effekter 
Men låt mig ändå avsluta med en personlig sammanfattning av effekterna av 
de väldiga förändringar som har ägt rum i sen tid. Både kvinnor och män har 
utvecklats, vidgat sin kunskap och sina perspektiv, tack vare jämställdheten. 
Kvinnor har fått den frihet och självständighet som följer med egen försörj-
ning. Hundratusentals barn har fått fäder, som verkligen tar del i deras upp-
fostran och lär sig av det. Hundratusentals föräldrar har fått uppleva lyckan av 
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att leva i en jämställd familj, där man delar på ansvaret. Men än återstår 
många problem och orättvisor att ta itu med. I många familjer är det fortfa-
rande så att kvinnan får ta huvudansvaret. För få fäder utnyttjar föräldraledig-
heten fullt ut. Föräldraförsäkringen har, tvärt emot avsikten med den, blivit 
en kvinnofälla och måste reformeras. 

Vi har inte bara jämställda valda församlingar. I våra valda församlingar 
finns idag en absolut majoritet av jämställda kvinnor och män, som har erfa-
renhet av hur vardagen fungerar. 30 procent av riksdagens ledamöter har 
barn i förskole- eller skolåldern. De flesta har gamla föräldrar och släktingar. 
Ledamöterna vet hur skola, barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg fungerar, hur 
vardagen ser ut i våra bostadsområden och trafiksystem. Det har tillfört en 
mycket viktig kompetens till våra beslutande församlingar, som tidigare 
saknades och som fortfarande saknas i de flesta länder i världen. Det finns 
idag bara ungefär 15 parlament med mer än 30 procent kvinnliga ledamöter 
– genomsnittet i världen är 15 procent. 

I Sverige idag är det naturligt och vanligt att en kvinna framträder som 
ansvarig när något betydelsefullt händer. Det har stor opinionsbildande bety-
delse. Jämställdheten – kvinnors närvaro och mäns förändrade attityder – har 
bland annat lett till en helt annan syn på barns och kvinnors rättigheter, på 
våld och sexuella övergrepp, som omsatts i lagstiftningen. På 70-talet – för 
en generation sedan – tog det mig och mina likasinnade åratal av politisk 
kamp för att genomdriva förbudet mot barnaga och principen att våldtäkt 
inom äktenskapet skulle betraktas och behandlas som våldtäkt. Vanliga inslag 
i den offentliga debatten var: ”Inte kan samhället lägga sig i hur familjerna 
lever – och förresten är det här en fin gammal svensk sed.” Att slå sitt barn 
och våldta sin hustru! Det är dessa onda tankar som lever kvar när män begår 
övergrepp mot kvinnor och barn. Men idag pekar samhället och lagstiftningen 
med hela handen om vad som är rätt eller fel. 

Vi har för första gången i historien tillerkänts rätten att utvecklas som 
unika varelser. Det sägs ibland, att jämlikhet och jämställdhet leder till att vi 
alla blir grå, trista kopior av varandra. Inget kunde vara mera fel! Det är 
orättvisor och påtvingade mönster, som leder till att vi blir trista stereotyper. 
Jämlikhet och jämställdhet ger oss för första gången möjlighet att utvecklas 
efter våra egna förutsättningar.Varje människa är unik! 
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Hillevi Ganetz 

Reality-TV – en skiss av en föraktad genre 
 
 
Dokusåpor eller det som i USA och England går under beteckningen reality 
har mötts av hård kritik. Genren har bland annat kallats för förnedrings-TV, 
människoförakts-TV och legitimerad sadism och voyeurism.1 Trots detta 
(eller på grund av detta?) har reality-TV under sin korta levnadstid dragit 
stor publik. Men mycket få försök har gjorts, särskilt på svensk grund, att gå 
djupare än invektiven. Denna artikel skissar därför svar på frågan vad reality-
TV är och hur genrens utveckling ser ut. 

Reality är en genre inom TV som har ”vanliga” människor som huvudper-
soner och där man gör anspråk på ett dokumentärt berättande. I motsats till 
fiktion finns inget i förväg författat, detaljerat manus med repliker och man 
använder heller inte skådespelare. Istället gör man anspråk på att skildra 
verkligheten. Skillnaden mot dokumentären, som ju också gör anspråk att 
skildra verkligheten, är att deltagarna i en reality-serie försätts i olika arrange-
rade situationer. I Sverige används ofta lite slarvigt benämningen dokusåpa 
som paraplybeteckning för det som internationellt brukar kallas för reality. 

Varför reality-TV kommit att dominera TV-tablåerna och tittarnas intresse 
under just den senare delen av 1990-talet och framåt finns det inget samstämmigt 
svar på. Några hävdar att expansionen beror på de ekonomiska fördelarna – reality 
är billig TV, jämfört med fiktion.2 Visserligen är detta sant, men å andra sidan 
är exempelvis stora produktioner som Expedition: Robinson mycket kostsamma. 

En annan förklaringsgrund är publiken: nya tittare kräver nya format och 
reality-TV är ett ”svar” på dagens unga som vill se människor och relationer 
att spegla sig själva i, i en reflexiv process.3 Frågan är om detta verkligen är så 
nytt och kopplat enbart till reality-TV: samma argument användes också av 
forskningen för att förklara tittarnas intresse för 1980-talets såpoperor som 
Dallas, Falcon Crest, osv. Forskarna har också pekat på drag i det senmo-
derna samhället och kulturen, som individualisering och en vikande tro på 
auktoriteter. Dessa drag motsvaras i reality-TV av centreringen på individen 
istället för kollektivet och deltagandet av ”vanliga” människor istället för experter. 
Mot detta kan genmälas att individualisering och misstro mot auktoriteter har varit 
tydliga drag i samhälle och kultur under en mycket lång tid, långt före reality-
TV, men tendensen har onekligen accentuerats under 1990-talets andra hälft. 

Andra har påpekat att framgången för reality-TV bygger på den ökade 
tillgången på deltagare/aktörer. I och med den ökande medialiseringen har 
kändisskapet blivit en fullt möjlig karriärväg för en breddad del av befolk-
ningen. Man kan tala om en relativ ”demokratisering” av kändisskapet – att 
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vara känd är inte bara en möjlighet reserverad för en liten elit, utan har blivit 
något som ”alla” kan bli, i varje fall i teorin.4 

Det har också påpekats att reality-TV inte skulle ha varit möjlig utan den 
nya teknik som gjort TV-publikens interaktiva deltagande i speciellt så kallade 
game-docs möjlig, det vill säga Internet. Reality-TV:s framgång vilar på tittarnas 
möjlighet att genom Internet och/eller mobiltelefoner interaktivt påverka 
vem som vinner och vem eller vilka deltagare som får åka hem. Reality-TV 
motsvarar den moderna mediebrukaren som inte ser olika medier som separerade 
och särskilda utan den är en i högsta grad intermedial företeelse där det ena 
mediet griper in i det andra, som TV, Internet, mobiltelefoner och press. 
Dessutom inbegrips i talang-reality, en reality-genre där musiken står i centrum, 
också fonogram, det vill säga CD-skivor, Mp3 och kassetter. 

Från såpopera till dokusåpa 
Begreppet ”dokusåpa” etablerades 1998 i svensk TV- och nöjesjournalistik i 
samband med att SVT år 1997, först i världen, började sända Expedition: 
Robinson (Survivor).5 Detta TV-format skapades av det brittiska produk-
tionsbolaget Planet 24:s Charlie Parsons. Rättigheterna köptes av det svenska 
produktionsbolaget Strix Television. Serien, där ett antal personer tävlar på 
en i stort sett öde ö, visades på bästa sändningstid med Harald Treutiger som 
första programledare. Den skapade stora rubriker om mobbning och framför 
allt det första avsnittets utröstningsförfarande fick mycket kritik. Serien 
klipptes om, och efter några avsnitt försvann den värsta kritiken. Snart blev 
Robinson en stor tittarsuccé, inte bara i Sverige. Den räknas till och med, enligt 
Wikipedia, som ”The mother of American reality TV, because it was the first 
highly-rated and profitable reality show on broadcast television in the USA”. 
Den började sändas år 2000 i USA, vilket är en nyttig påminnelse om hur 
relativt kort reality-TV:s historia egentligen är. 

Att man i Sverige benämner reality-genren med begreppet dokusåpa har 
att göra med att den äldre genren såpoperan och dess berättarstruktur påverkat 
reality-TV i så hög grad. Ordet soap syftar ursprungligen på tvättmedel. 
Såpoperans rötter, liksom så många andra berättarformer som senare flyttades 
över till TV, finns i radiomediet. Den första serien som sändes dagtid i ameri-
kansk radio och som riktade sig till hemmafruar hette Painted Dreams. 1932 
började Proctor and Gamble (ett företag som säljer rengöringsprodukter) 
sponsra serien The Puddle Family genom reklam för Oxydol, ett tvättmedel. 
I och med det föddes begreppet soap opera. Inom medieforskningen finns en 
mängd teorier om vad som kännetecknar såpoperan som berättarform. Då 
syftet med denna artikel inte är att ta ställning för eller mot någon av dessa 
teorier eller fullständigt reda ut såpoperans berättarstruktur, nöjer jag mig här 
med att peka ut tio vanliga narrativa drag eller element i såpan som är viktiga 
för att förstå också reality-genrens berättarstruktur:6 
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1. Såpor har inget slut – det finns inget sista avsnitt som drar ihop alla trådar. 
2. Såpornas handlingsförlopp (plot-lines) är öppna – varje avsnitt är 

oavslutat. 
3. Såpor har flera, av varandra oberoende handlingsförlopp – i ett avsnitt 

kan tittarna följa flera olika intriger. En del kan ha mer vardaglig ka-
raktär, medan andra är mer melodramatiska eller komiska. 

4. Såpornas olika handlingsförlopp sträcker sig över flera episoder. 
5. Ett avsnitt avslutas ofta med en cliff-hanger – antingen i form av någon 

dramatisk händelse eller, lika ofta, av något vardagligt. 
6. Såpor innehåller temporära narrativa upplösningar – de har inget defi-

nitivt slut men de innehåller temporära sådana, som att människor 
gifter sig, flyttar, försvinner ur serien etc. 

7. Såpor refererar till sin egen historia – karaktärerna i såporna refererar 
ofta till händelser som de trogna tittarna kommer ihåg, vilket är ett 
av skälen till att det är så svårt att ”komma in” i en såpa för en ny tittare. 

8. Olika handlingsförlopp har ofta liknande teman – i såporna är det 
framför allt relationer av olika slag som är det gemensamma temat. 

9. Såpornas handlingsförlopp rör sig på olika nivåer – a) stora händelser, 
som giftermål, död, tragedier, etc., b) mer basala, vardagliga händelser, 
som generationsmotsättningar, äktenskapliga gräl, konflikter mellan 
könen, etc., c) händelser förorsakade av externa krafter, som krig, 
bilolyckor, stormar, etc. 

10. Skvaller är en narrativ motor i såporna och driver handlingen/arna framåt. 

Utifrån ovanstående tio typiska drag är det lätt att förstå varför den svenska 
termen dokusåpa myntades. Speciellt i de tidiga reality-serierna, som MTV:s 
The Real World, som började sändas i amerikansk TV 1992, framträder lik-
heterna mellan såporna och reality vad gäller berättarstrukturen. The Real 
World skildrar några för varandra obekanta ungdomar som flyttar in och bor 
en period i samma lägenhet samt deras liv och relationer.7 De filmas med den för 
reality-TV sedermera typiska ”flugan-på-väggen-kameran” (även kallad cinéma 
vérité), det vill säga en passiv, osynlig kamera som tillsammans med tittaren 
följer karaktärerna i deras vardagliga göranden och låtanden. Deltagarna har 
ingen annan uppgift än att ”vara” (eller åtminstone vet inte tittarna om något 
annat). Liksom i dokumentärer klipps det filmade materialet ner till lagom stora 
avsnitt, ofta på ett sådant sätt att händelser och skeenden framstår som mer till-
spetsade än vad de kanske är. Resultatet påminner mycket om såpoperan, där av 
beteckningen docu-soap, som är den engelska för denna specifika reality-genre. 
Dokusåpornas storhetsperiod varade mellan åren 1996 och 2000. 

I forskningen om reality-TV är hänvisningar till sociologen Erving Goffman 
mycket vanliga och speciellt hans vida spridda termer back stage och front stage 
(bakre och främre regionen) används för att karaktärisera genren.8 Det brukar 
hävdas att det speciella med reality-TV är att den ger tittarna den bakre regionen, 
något som dessa varit uteslutna från i stort sett fram till reality-genrens intåg. 
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Även om reality-genren på ett plan släpper in tittarna i regioner de aldrig 
förut haft tillgång till, så går det att ifrågasätta om inte den bakre regionen 
flyter ihop totalt med den främre regionen i reality-serier av Big Brothers 
typ. Medieforskaren Richard Kilborn noterar att deltagarna väljs ut efter i 
vilken grad de kan antas göra ett bra framträdande (performance).9 Riktiga 
skådespelare väljs ut efter överväganden om hur pass bra de kommer att kunna 
ge ett övertygande framträdande utifrån ett skrivet manus, reality-deltagare 
däremot väljs ut efter överväganden om de kommer att kunna ge ett överty-
gande framträdande utifrån ett oskrivet manus. Skillnaden är inte särskilt stor: 
även en reality-deltagare spelar en roll, nämligen som deltagare i reality-TV. Det 
är hur väl en deltagare klarar av denna roll som vi tittare bedömer. När casting-
arbetet börjar vet producenterna i stort sett seriens handling, innehåll och slut. 
Man vet också vilka deltagare man letar efter och ibland ser önskelistan faktiskt 
ut som det ideala intersektionella forskningsprojektet: deltagarna ska representera 
olika klasser, sexualiteter, kön, etniciteter, ”raser”, åldrar, nationaliteter … 

Producenterna av reality-TV vet vilka konflikter man letar efter och därmed 
vilka sorts människor som ska konfronteras med varandra. Den allestädes 
närvarande kameran registrerar timmar av mänsklig aktivitet som sedan 
klipps ner i halvtimmesavsnitt. Självklart väljer då producenterna inte att 
visa de mer rutinartade händelserna som städa, diska eller klippa tånaglarna 
(vilka man dock i Big Brother kunde följa på nätet) utan de händelser som på 
något sätt bedöms som laddade och intressanta, vilket enligt såväl den jour-
nalistiska som reality-TV-agendan är konfliktladdade sådana. 

Psykologen Laura Brown noterar att skillnaden mellan de människor hon 
lärde känna under inspelningsarbetet för en game-doc var mycket stor jäm-
fört med hur de framställdes i det färdigklippta och TV-sända resultatet.10 
Hon menar att deltagarnas personligheter konstrueras i redigeringsprocessen 
utifrån fasta stereotyper. Till exempel blir den handlingskraftiga, starka kvinnan 
framställd som en ”bitch”, medan den söta, kurviga blondinen framställs som 
ett våp. Därför är det av utomordentlig vikt att aldrig se skildringarna av delta-
garna i en reality-serie som autentiska avbildningar av hur de egentligen ”är” 
utan att se dem som fiktiva framställningar. 

Tror då publiken att reality-TV skildrar verkligheten? Nej, säger en enig 
forskarkår. Medieforskaren Anna Edin noterar exempelvis att alla de informanter 
hon intervjuar för sin studie om dokusåpor, är väl medvetna om att reality-
TV är mediekonstruktioner. Å andra sidan noterar hon att man också talar om 
deltagarna som om det som händer och det de gör i programmen är ”på riktigt”.11 
Medieforskaren Annette Hill förklarar denna skenbara motsägelse med att 
det är spänningsfältet mellan autenticitet och performance som intresserar 
reality-tittaren, att i den som de allra flesta tittare uppfattar som iscensatta 
handlingen hitta spår av autenticitet, av verklighet.12 
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Nya subgenrer inom realityn 
Den snabba utvecklingen av reality-TV har dock skapat nya subgenrer utöver 
dokusåpan. Många typer befinner sig dessutom i en gråzon mellan reality 
och sedan länge existerande programformat: vad är det exempelvis för skill-
nad mellan Dolda kameran (Candid Camera) och reality-shower där människor 
blir utsatta för olika hyss som Trigger Happy TV? Eller mellan televiserade 
traditionella talangjakter och Idol? Det finns lika många förslag på typologi 
som det finns personer som intresserat sig för reality-TV.13 

Nu är inte meningen med denna text att skapa en reality-TV:s typologi – 
det är heller inte möjligt, att döma av forskningen kring denna TV-genre. Ett 
av de gemensamma dragen i denna forskning är att alla samstämmigt pekar 
på hur svårt det är att ens definiera reality-TV, för att inte tala om dess sub-
genrer. Men grovt sett kan man se några betydelsefulla och stora (i betydelsen 
både viktiga för genrens utveckling och publikt) subgenrer och de är doku-
såporna, reality game shows (eller kortare game-docs) och makeover reality. 
Jag vill också lägga till subgenren reality talant shows eller talang-reality, 
som jag fortsättningsvis kommer att kalla denna genre som under de senaste 
åren kommit att bli en av de stora subgenrerna, både till antalet produktioner 
sett och publikt. Hit kan räknas reality-serier som Star Academy, Popstars, 
Fame Factory, Idol samt nya West End Star (där Sveriges nästa internatio-
nella musikalstjärna utses) – alla med sång och musik i fokus. Hit bör också 
räknas Floorfiller och Let’s Dance där dansen står i centrum. När detta 
skrivs i januari 2008 har svensk public service-TV just startat en ny talang-
reality som går ut på att hitta nya programledare. 

Inom forskningen har den subgenre som kallas reality game shows till-
dragit sig störst intresse, och då speciellt Survivor (Expedition: Robinson) 
och Big Brother.14 Dessa, liksom såporna och dokusåporna, bygger mycket 
på relationer, skvaller, sex, öppna och olika handlingsförlopp, etc. Richard 
Kilborn beskriver en typisk game-doc enligt följande: 

Reality game-docs claim a certain reality status for themsleves by focusing 
on a series of ’real-life’ exchanges between a group of carefully selected indi-
viduals gathered together in a highly contrived, made-for-TV environment 
and required to respond to a number of challenges dreamed up by members 
of the production team.15 

De största skillnaderna, jämfört med såpor och dokusåpor, är dels att ett täv-
lingsmoment är centralt, en segrare utkoras vilket faktiskt skapar ett slut till 
skillnad från såporna, och dels att publikens roll är interaktiv. 

Från och med tiden kring sekelskiftet blir tävlingsmomentet relativt cent-
ralt inom reality – svenska exempel är även Villa Medusa (Kanal 5, start 
1999), Baren (TV 3, 2000) och Farmen (TV 4, 2001). Det ska dock påpekas 
att även om serierna avslutas med att en vinnare utkoras, så är detta ändå inte 
huvudsakligt fokus i programmen utan hur deltagarna relaterar till varandra. 
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Dessutom ändras som sagt också publikens roll med game-docs. Richard 
Kilborn menar att tittarnas roll karaktäriseras av följande kännetecken. För 
det första blir tittarna mer vittnen än publik till ett antal individer som gått 
med på att delta i en tävling som bevakas av kameror, dag som natt. För det 
andra uppmuntras tittarna/vittnena att bedöma deltagarnas insatser. För det 
tredje uppmuntras tittarna att delta själva i de många olika ut- och omröst-
ningsprocedurerna, i mediehypen på löp och nöjessidor och i diskussioner på 
nätet i form av chattar, arrangerade av produktionsbolaget eller privatpersoner.16 

Publiken har dock inte samma interaktiva roll i de också mycket fram-
gångsrika så kallade makeover realities, mycket beroende på att dessa inte 
innehåller något tävlingsmoment. Istället anknyter makeovers till det klassiska 
narrativ som börjar i ett problem och slutar i en lösning av problemet. Och 
”problemet” kan vara allt från ett hem (Room Service), ekonomin (Lyxfällan) 
utseendet (Extreme Makeover), barn (Nannyakuten), trädgård (Söderläge) 
eller allt på en gång (Fab 5 eller Queer Eye for the Straight Guy). Alla make-
over-program har ungefär samma uppbyggnad: problemet, som alltid drabbar 
en ”vanlig” människa, presenteras, varpå ett team av professionella ”prob-
lemlösare” rycker in. Tittarna får följa hur teamet går till väga för att lösa 
problemet varpå programmet avslutas med en final där tittarna får bevittna 
den ”chock” den problemdrabbade och andra inblandade får då hon eller han 
får se den (för det mesta) lyckliga lösningen på sitt problem. Tittarnas intresse 
upprätthålls av frågan ”Hur skulle jag själv reagera om jag fick en total make-
over av mig själv/hemmet/barnen/trädgården, eller liknande?”.17 

Det är just makeovers som fångat den begränsade feministiska forskning 
som finns om reality-TV över huvud taget. När tidskriften Feminist Media 
Studies (2004) gör ett temanummer om reality-TV under frågan ”Fairy tale 
or feminist nightmare?” utgörs hälften av åtta texter av analyser av Fab 5 
(Queer Eye for the Straight Guy). Dessa fyra kan läsas som försvar, dock 
mycket kritiska sådana, av den queera blick som finns i serien, medan reste-
rande fyra artiklar utgörs av kritiska läsningar av genuspositionerna i reality-
genren i stort. Frågan om reality-TV är en saga eller feministisk mardröm 
besvaras med ett ”ja” på den senare delen av frågan, men med tillägget ”med 
undantag av Fab 5 som destabiliserar den heterosexuella matrisen”. 

Kanske kan genusforskningens ointresse för genren förklaras med att den 
har så låg kulturell status över huvud taget inom den klass som forskare (av 
båda könen) i allmänhet tillhör, nämligen den övre medelklassen. Så vill i 
alla fall den feministiska psykologen Laura Brown förklara varför hennes 
kollegor tar avstånd från att hon dels arbetar som psykolog vid en game doc-
inspelning och dels intresserar sig intellektuellt för genren. Av hennes hundra 
tillfrågade kollegor var det bara sju som följde någon reality-serie. Brown 
argumenterar dock övertygande för att det är av största vikt att studera ett 
fenomen som har så stort inflytande över hur kulturella konstruktioner av 
bland annat kön och sexualitet representeras i (kommersiell) television.18 
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Under 2007 var Idol och Let’s Dance de program som suveränt toppade 
TV4:s sändningar. Publiken låg på 1,7–2 miljoner för de mest sedda avsnitten. 
Ingen annan kanal (SVT 1 eller 2, TV3 eller Kanal 5) hade liknande siffror 
för något reality-program. Överhuvudtaget var det tunnsått med reality-
program av typen game-docs: Kanal 5 sände sjätte och sista säsongen av Big 
Brother år 2006 som då hade i genomsnitt ca 250 000 tittare under året.19 
Däremot fanns under 2007 några makeover realities med bra tittarsiffror 
representerade, som exempelvis Lyxfällan (TV3, nästan 900 000 tittare). 

Det verkar helt klart att just nu (vintern 2008) är game-docs på uttåg ur de 
svenska TV-tablåerna, makeovers håller ställningarna och talang-reality är 
på topp. Utvecklingen kan också beskrivas på ett annat sätt: reality-TV har 
gått från en betoning på ”att vara” till ”att göra”. Medieforskaren Yvonne 
Andersson delar in de game-docs hon studerar (Expedition: Robinson, Baren, 
Big Brother, Mullvaden och Villa Medusa) på en skala där den ena polen 
utgörs av ”att vara” och den andra ”att göra”. Hon menar att det i de olika reality-
serierna finns olika betoning på om deltagarna ”bara ska vara sig själva” eller 
(också) prestera något. Exempel på game-docs där deltagarna bara ”är” är 
Villa Medusa, Big Brother och Baren där tävlingsmomentet inte är det centrala. 
Expedition: Robinson hamnar närmast ”göra”-polen då serien innehåller 
moment av att både ”vara” och ”göra”.20 

Om man ska utvidga Anderssons modell ytterligare och placera in även 
andra subgenrer än game-docs, så skulle de tidiga dokusåporna som The 
Real World hamna allra närmast ”att vara”-polen, eftersom de inte innehåller 
något tävlingsmoment alls, utan fokus ligger helt på deltagarnas relationer 
och personligheter. Makeovers ligger närmare ”att göra”, men här är det inte 
de ”vanliga” människorna med problem som gör något utan i första hand 
expertgruppen, vars professionalitet får tittarnas uppmärksamhet och respekt. 
Men i talang-reality är det deltagarna som ”gör”, det är de som utvecklar sina 
talanger i sång, dans eller något annat. Utvecklingen är intressant: en kritik 
som reality-TV ofta utsatts för är att den skapar kändisar av människor som 
gör och kan absolut ingenting, de är bara ”sig själva” på gott och ont. Det tycks 
som om denna typ av reality-TV nu är passé: idag drar de serier som visar 
människor som ”gör” något, som utvecklar talanger – som sjunger, skriver 
musik, lär sig dansa, spelar teater – den stora publiken. 
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Staffan Wennerholm 

Osynliggöranden och naturvetenskapliga partnerskap 
Exemplen assistenter och fruar i det tidiga 1900-talet 
 
 
Henrietta Swan Leavitt lämnade få spår efter sig. Till skillnad från kända 
män i naturvetenskapens historia efterlämnade hon inget personarkiv och 
inga brev när hon dog 1921. Hon var en av de kvinnor som anställdes vid 
astronomiska observatorier runt 1900 för att samla data och utföra räkneupp-
gifter. De deltog i arbetet med att skapa en visuell karta över himlen genom att 
fotografera stjärnors position, ljusstyrka och färg. Kartläggningen var ett 
veritabelt sisyfosarbete och byggde på de kvinnliga biträdenas uthållighet. 
Dessa ”computers” inspekterade ett kolossalt antal fotografier av natthimlen 
och sammanställde informationen; för detta betalades de minimilön. Leavitts 
chef vid Harvardobservatoriet, astronomen Edward Pickering, menade att 
varje satsad dollar skulle ge maximal återbäring, och ett tydligt led i strävan 
var att anställa billig kvinnlig arbetskraft.1 

Det astronomiska observatoriet innehöll ett system av vetenskapligt part-
nerskap som möjliggjorde kunskapsframställning. De manliga ledarna för 
observatorierna var beroende av de kvinnliga biträdena och tvärtom. Men det 
kollektiva arbetet innebar också att vissa delar av verksamheten osynliggjordes, 
vilket inte minst gällde de kvinnliga biträdenas bidrag. Vetenskapliga samar-
beten och osynliggöranden är också temat för denna text. 

Min forskning tar avstamp i en strävan bland feministiska forskare att 
skapa en mer systematisk förståelse för ”raderat” kvinnligt arbete i naturveten-
skapens historia.2 Under lång tid har kvinnors bidrag till naturvetenskapen på 
olika sätt gjorts osynligt. Vetenskapen är oftast färdigförpackad när den presen-
teras; oavsett om det är i form av en vetenskaplig artikel, en intervju i media 
eller en frackskrudad hyllning i ett decemberkallt Stockholm framställs den 
ofta som ett kraftfullt verktyg för att producera kunskap om världen. Sådana 
rätlinjiga presentationer har en lång historia och stark tradition, men de gömmer 
processer av lagarbete, ansvarsfördelning och hierarkier. Representationer av 
vetenskapligt arbete innebär att viktiga delar av det försvinner från vårt 
blickfång. Men att vara synlig i naturvetenskap handlar inte bara om att fram-
träda i publika presentationer. I svensk naturvetenskap vid början av 1900-talet 
innebar synlighet att besitta en formell position i de institutionella strukturerna. 
Att synas var att publicera vetenskapliga resultat under eget namn, att ansvara 
för en institution och att vara talesman för vetenskaplig verksamhet. Vidare 
hängde synlighet ihop med plats i konkret mening. Det var endast den kunskap 
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som härstammade från universitetet som blev ”vetenskaplig” och spridd till 
andra vetenskapsmän och i förlängningen till press och allmänhet. 

Vetenskapshistorisk forskning har problematiserat populariseringens ström-
linjeformade bild av naturvetenskapen framförallt genom att betrakta den 
som ett kollektivt ”system” med en uppsjö aktörer. Verktygen för att göra det 
är många: ”tankekollektiv”, ”sociala grupper” och ”nätverk” är några exempel. 
Även om ambitionen i denna tradition har varit att skapa en fördjupad historisk 
kunskap om naturvetenskapen riskerar systemansatserna att framkalla en 
ordning som osynliggör andra delar av systemet. Just denna kritik har lanse-
rats av feministisk forskning. Vetenskapssociologen Susan Leigh Star har till 
exempel diskuterat betydelsen av vilken startpunkt man väljer för sin analys.3 
Historiska undersökningar av vetenskapen har, hävdar hon, alltför ofta utgått 
från de mäktigaste aktörerna. På så sätt har man adderat ytterligare ett lager 
av osynliggörande – maktstrukturer och synlighet har återupprättats utan att 
problematiseras tillräckligt. Vetenskapen som system ser annorlunda ut om 
vi startar hos de mäktigaste professorerna än om vi startar med assistenterna 
som aldrig själva talade, skrev eller argumenterade. 

I det följande diskuterar jag vetenskapligt partnerskap som en speciell form 
av osynliggörande. Mitt exempel är kvinnliga assistenter, dels sådana som 
anställdes vid universiteten, dels sådana som fanns i vetenskapsmäns familjer. 

Kvinnliga assistenter i Sverige 
I början av 1900-talet blev kvinnliga assistenter allt vanligare i svensk natur-
vetenskap. De återfanns i discipliner som patologi, fysiologi, anatomi och 
zoologi, men också i astronomi. Vid denna tid antog naturvetenskapen allt-
mer industriella former: finare instrument, större laboratorier och fler männi-
skor användes. Därför blev det snart omöjligt för en enskild vetenskapsman 
att själv samla och systematisera informationen. Dessutom ökade kraven på 
professorerna att förmedla undervisning grundad på ny och egen forskning. 
För att kunna uppfylla dessa plikter växte behovet av assistenter.4 

Biträden i patologi, anatomi, fysiologi och zoologi arbetade med nya tek-
niker som mikroskopering och färgning av vävnadssnitt. Deras arbete blev 
en viktig del i kunskapen om vävnader, ända ner på cellnivå, och deras fär-
digheter var ofta avancerade.5 Trots detta var assistentyrkena länge helt inoffi-
ciella. Naturvetenskaplig fakultet i Uppsala fick sin första formaliserade 
assistenttjänst 1936. Den skapades i zoologi, men dessförinnan hade Zoologiska 
institutionen haft samma assistent i 24 år, utan fast tjänst. I Lund var situationen 
liknande: en assistenttjänst i zoologi skapades 1937, men vid institutionen 
hade man haft assistenter sedan 1915.6 De fasta tjänster som tillkom på 1930-
talet var ett resultat av att yrket formaliserades. Denna professionaliserings-
process bidrog till att det blev ett kvinnoyrke, inte minst på grund av tjänste-
beteckningarna. År 1912 beslöt till exempel riksdagen att inrätta en ordinarie 
tjänst under beteckningen ”kvinnligt tekniskt biträde” vid Karolinska institutet 
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i Stockholm. Ordet ”kvinnligt” togs bort 1925, men samtidigt levde de köns-
bestämda etiketterna ”preparatris” och ”laboratris” kvar.7 

De naturvetenskapliga assistenterna var del av en bredare process där kvinno-
yrken skapades inom den statliga förvaltningen (dit universiteten hörde), och 
oavsett område var assistenter en viktig arbetskraft.8 Men överallt stod de 
längst ned i den hierarki som arbetsdelningen innebar. Arbetet för de kvinn-
liga biträdena i naturvetenskap var krävande, oglamoröst och utan karriärsut-
sikter. Deras arbetssituation präglades av otrygghet och godtycklighet; de 
hade usla arbetsvillkor, inga fasta anställningar och låg lön. Dessutom var 
lönen osäker eftersom anslagen för att finansiera assistenterna var små och 
osäkra. Många assistenter var tvungna att ge upp sitt arbete därför att de inte 
kunde leva på lönen eller med de ojämna arbetsbördorna.9 

Laboratoriets kulturella ordning 
De kvinnliga assistenterna hade inte bara undermåliga arbetsvillkor; deras arbete 
osynliggjordes också. Även om det var av största betydelse för den laborativa 
verksamheten syntes deras bidrag sällan i de färdiga vetenskapliga resultaten. 
Deras arbete införlivades i en bestämd kulturell ordning på laboratorierna – 
en ordning som var en förutsättning för att man skulle kunna producera veten-
skapliga resultat. En av de få vetenskapshistoriker som diskuterat assistenters 
osynliga arbete – och det sociala system i vilket det införlivades – är amerikanen 
Steven Shapin. Han har undersökt 1600-talsvetenskap i England, med speciellt 
fokus på naturfilosofen Robert Boyle. Shapin visar hur Boyles laboratorium var 
byggt på en kulturell ordning som möjliggjorde vetenskapens kollektiva karaktär 
och ”stödpersonalens” epistemologiska funktion.10 Hur, frågar sig Shapin, han-
terades det faktum att Boyle var beroende av fler ögon än sina egna? Om ett 
kollektiv låg bakom kunskapen, hur kunde man då skapa en ordning varigenom 
endast en person kunde sägas ha producerat de experimentella resultaten? 

De historiska skillnaderna mellan Robert Boyles privata laboratorium i 
1600-talets London och professionella universitetslaboratorier i början av 
1900-talet är stora. Trots det erbjuder Shapins analys flera verktyg för att 
förstå samarbets- och osynlighetsmekanismer. 

Arbetet i laboratoriet fördelades utifrån social skiktning: adelsmannen 
Boyle hanterade den teoretiska kunskapen medan hans assistenter ansvarade 
för det praktiska hantverksarbetet. Att ha rätten att dra ut de vetenskapliga och 
abstrakta konsekvenserna av experiment som någon annan utfört var en fråga 
om privilegier och auktoritet. Relationen mellan Boyle och hans assistenter 
innebar att de senare blev en del av den förres resurser – deras händer ”inord-
nades” i Boyles huvud.11 Vid svenska universitetslaboratorier med kvinnliga 
biträden fanns liknande mekanismer. Biträdets praktiska arbete införlivades i 
professorns ”vetenskapliga” och mer auktoritativa kunskap. Trots att flera av 
observationerna som låg till grund för resultaten utförts av andra än professorn 
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var det han som fick representera den färdigställda kunskapen, till exempel i 
form av vetenskapliga artiklar. Biträdenas arbete kunde inte tala för sig självt. 

En konsekvens av arbetsdelningen var att de manliga professorerna mötte 
liknande epistemologiska problem som Robert Boyle. Hur kunde de motivera 
det faktum att andra än de själva var delaktiga i det vetenskapliga arbetet? 
Hur kunde de ”lita” på att den kvinnliga assistenten inte förvrängde resultatet? 
För att legitimera ordningen var laboratorieledaren därför tvungen att beskriva 
assistentens kvaliteter. Osynligheten blev nu kontraproduktiv. Istället moti-
verade laboratorieledaren värdet av assistenten – framförallt gentemot statliga 
finansiärer – med dennas färdigheter och kunskap. Hon framställdes som en 
person som det gick att lita på, en person som garanterade att arbetet utfördes 
på ett ”vetenskapligt” sätt. 

Laboratorieföreståndare påpekade att arbetet skulle utföras av ”dertill 
särskildt inövad tjenare”; ett sätt att legitimera assistenten var alltså att fram-
hålla dennas personliga egenskaper.12 Enligt medicinprofessorn Salomon 
Henschen skulle assistenten ha tillräcklig intelligens och ordningssinne, samt 
därtill vara samvetsgrann. Dessutom hänvisade man till utbildning. Histologi-
professor Erik Holmgren vid Karolinska institutet i Stockholm menade att 
assistenten var tvungen att under ett år genomgå samma kurs i histologi som 
de medicinstuderande.13 Vidare påtalades vikten av erfarenhet; enligt Henschen 
tog det flera år innan assistenten hade erfarenhet och skicklighet nog att använda 
metoder till exempel för att härda, förvara, skära och färga preparat som 
forskningen krävde. De färdigheter som behövdes uppövades genom praktisk 
träning; assistenterna fick skolning vid det laboratorium där de skulle arbeta, 
och det var ämnesföreträdarna som tränade dem.14 

Relationen mellan professorn och assistenten var således ett ömsesidigt 
partnerskap. Manliga professorer kunde inte utföra sitt arbete utan den service 
som de kvinnliga assistenterna utförde. Men trots ömsesidigheten – och trots 
att assistenternas kvaliteter tydliggjordes i vissa sammanhang – innebar rela-
tionen att synlighet och osynlighet distribuerades olika. Den kulturella ord-
ningen på laboratoriet innehöll en tydlig hierarki. Det var rimligt att hävda att 
en enskild vetenskapsman hade producerat kunskapen eftersom den hade 
kommit till stånd i en laborativ miljö för vilken han ansvarade. Partnerskapet 
innebar osynlighet för assistenten och auktoritet för professorn. Även då assi-
stenten lyftes fram var det professorn som förde talan å medarbetarens vägnar. 

Ytterligare ett principiellt argument som Steven Shapin formulerat i sin 
studie av Boyles osynliga assistenter är att den vetenskapliga arbetsdelningen 
hängde ihop med sociala och politiska frågor om identitet.15 Laboratoriets 
kulturella ordning måste därför förstås som en del av ett större samhälls-
mönster. Naturvetenskapen har alltid varit öppen; den går inte att isolera från 
bredare processer i samtiden. Laboratorieassistenternas osynlighet var en del 
av en rådande genusordning i det tidiga 1900-talets Sverige. Kvinnor hade vid 
denna tid inte gjort sitt inträde på arbetsmarknaden; de ansvarade för det 
privata medan mannen befann sig i det offentliga. Därför var det möjligt att låta 
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kvinnor i naturvetenskapen arbeta i det tysta under icke-professionaliserade 
villkor, väsensskilda från de professionella vetenskapsmännens. Den kulturella 
ordningen på laboratoriet var, med Shapins ord, ett praktiskt handhavande av 
en större samhällelig och politisk ordning.16 

Partners i familjen 
Relationen mellan professorn och assistenten byggde på personliga kontakter. 
Ämnesföreträdare kände ofta till biträdena innan de rekryterades; de kunde 
vara döttrar, systrar eller släktingar till professorn eller till någon av dennes 
vänner.17 Vetenskapshistorisk forskning har oftast intresserat sig för offentliga 
sammanhang helt dominerade av män; familjen har däremot getts litet för-
klaringsvärde.18 Men hemmiljön var viktig i det tidiga 1900-talet, vilket rekry-
teringen av assistenterna visar. Faktum är att fruar till vetenskapsmän har fungerat 
som hjälppersonal under lång tid. Att vara en ”vetenskapsfru” kunde innebära 
möjligheter att arbeta med vetenskap som annars inte hade funnits. Äkten-
skapet kunde potentiellt bli en mekanism för innovationer snarare än restrik-
tioner.19 Men också detta partnerskap genererade osynlighet för kvinnor. 

Ebba Hult De Geer var gift med geologen Gerhard De Geer. Före gifter-
målet 1908 hade hon studerat geologi för honom vid Stockholms högskola; 
som maka blev hon hans ”ständiga assistent”.20 Hon uttryckte själv tacksam-
het för att äktenskapet erbjudit möjligheter att arbeta med geologisk forskning, 
men deras partnerskap präglades av Gerhards intressen. 21 Redan från början 
av sin karriär intresserade han sig för landhöjningsfrågan. Hans mest inflytelse-
rika bidrag blev en geokronologisk metod för att utifrån landhöjningen be-
stämma den tid som passerat mellan istid och stenålder. Metoden var, enkelt 
utryckt, att räkna lager av lera som tillkommit genom sedimentering över tid. 
Mellan 1910 och 1930 arbetade paret De Geer med att kartlägga årslager av 
lera för att underbygga metoden med empiriska observationer. De åkte till-
sammans på expeditioner runt om i Sverige och Skandinavien, men också till 
USA, Tyrolen och Schweiz.22 

Samarbetet mellan makarna De Geer illustrerar hur vetenskapligt partnerskap 
inom en familj fördelade synlighet och osynlighet mellan makarna. I en tidnings-
artikel från 1928 menade Stockholmstidningen att alla svenska skolbarn hade 
hört om ”varvig lera” och om Gerhard De Geer. Men, frågade sig tidningen, hur 
”många veta något om den store professorns skickliga assistent och sekreterare 
sedan aderton år tillbaka, den trofastaste väktaren kring hans arbetes koncentra-
tion och intensitet kring hans arbetsro – med ett ord: om hans fru?”23 

Denna artikel, liksom ett tiotal andra från slutet av 1920- och början av 1930-
talet, lyfte fram Ebbas verksamhet. Majoriteten av dem tillkom i samband med 
att hon som första kvinna valdes in i Naturvetenskapliga föreningen i Stockholm 
1933. Detta var efter tjugofem år av arbete som sin makes assistent, och samtliga 
artiklar synliggjorde hennes arbete genom tillbakablickande. Dessförinnan 
hade hon varit en viktig del av arbetet, men utan att synas. Hon hade deltagit i 
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arbetet på flera sätt. År 1920 gjorde paret en forskningsresa till den amerikanska 
östkusten och Niagarafallen. För Stockholmstidningen berättade Ebba hur hon 
och Gerhard undersökte lerlager och deras ”årsringar”. ”Varje morgon vandrade 
vi och vår medhjälpare ut […] vederbörligen utrustade med spadar, plåtrännor 
till provtagning, väskor, och ryggsäck för olika slags grejor och proviant.”24 

Till skillnad från Ebba var Gerhard inte bara synlig i 1930-talets sum-
merande beskrivningar. Sedan början av 1900-talet hade han haft en uppburen 
och framträdande roll i svensk vetenskap. Han arbetade vid Statens geolo-
giska undersökning mellan 1878 och 1897. Därefter var han professor i geologi 
vid Stockholms högskola mellan 1897 och 1924, högskolans rektor mellan 
1902 och 1911 och dess prorektor mellan 1911 och 1924. Efter detta fick 
han ett eget geologiskt-mineralogiskt forskningsinstitut vid högskolan. Han 
var dessutom riksdagsman och privilegierad som son till statsminister Louis 
De Geer.25 År 1910 var han också synlig i bokstavlig mening. Som president 
för den internationella geologkonferens som anordnades i Sverige höll han 
inledningstalet inför de 700 gästerna. Där skisserade han sin geokronologiska 
metod och argumenterade för att han med den kunde visa att inlandsisen i 
Stockholmsområdet försvunnit för 12 000 år sedan. Talet markerade genom-
brottet för hans metod.26  

Gerhard var också synlig på andra sätt, och makarna De Geers samarbete 
bidrog i hög grad till hans vetenskapliga position. De resultat som forsk-
ningsresan till USA genererat publicerades av honom i verket Topographie. 
Geologie och i Geologiska föreningens förhandlingar.27 I USA hade paret 
gjort undersökningar av Niagarafallen för att försöka datera fallens ålder. 
Några år efter resan berättade Stockholmstidningen i en artikel om Ebba att 
”professor De Geer” skulle rapportera resultaten i ett ”vetenskapligt forum”. 
Det var också ”professor De Geer” som efter återkomsten fann ”bekräftelse 
på sina teorier [min kursivering]” om istidsregressionens årsringar.28 Det var 
alltså Gerhard som fick presentera och representera den vetenskapliga kun-
skapen. Ebbas arbete inordnades i makens vetenskapliga värv. 

Detta förhållande var giltigt så länge Gerhard bedrev vetenskap. En av 
tidningsartiklarna om Ebba nämner i förbigående att mellan 1927 och 1929 
försämrades Gerhards synförmåga drastiskt. Ebbas utrymme att själv producera 
vetenskap tycks därför temporärt ha ökat. ”År 1928, under hans blinda år, utgav 
jag en vetenskaplig uppsats på engelska om lervarv från Island jämförda med 
eller konnekterade med våra svenska varvserier.”29 Efter 1929 återupptog 
Gerhard med ”osvikliga gosselynne” sin vetenskapliga aktivitet (tack vare nya 
glasögon) och påbörjade då ”ännu en smula yr i huvudet av otränad orienter-
ingsförmåga” undersökningar av lervarv i Alperna.30 

I samband med Ebbas inval i Naturvetenskapliga föreningen gavs hon erkän-
nande för sitt arbete. Stockholmstidningen menade att detta var en ”personlig 
honnör” för hennes ”vetenskapliga gärning” som sin makes ”outtröttliga med-
hjälpare”, men också för hennes egna ”offentliggjorda vetenskapliga rön”.31 
Svenska Dagbladet hade rubriken ”Professors maka själv ’professor’” (och 
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citattecknen var naturligtvis viktiga). Tidningen betraktade hennes medlem-
skap i Naturvetenskapliga föreningen som en ”unik” händelse och menade att 
det var genom äktenskapet med Gerhard som Ebba hade kunnat bli vetenskaps-
utövare i egen rätt. ”Professorskan” representerade en ”typ av professorsfru, som i 
sig på ett idealiskt sätt förenar egenskaperna av husfru och vetenskapare”.32 

Det äktenskapliga partnerskapet innehöll hela tiden processer av osynlig-
het, vilka naturligtvis var betingade av samtidens köns- och familjenormer. 
Partnerskapet innebar att Ebba arbetade i det tysta medan Gerhard fick offentlig 
bekräftelse. Det var först i tillbakablickandet som Ebbas arbete blev synligt i 
officiella sammanhang. Men samtidigt erbjöd samarbetet också möjligheter 
för Ebba att bedriva vetenskap för vilket hon själv uttryckte tacksamhet. Här 
fanns förhandlingar kring vilken position en vetenskapskvinna kunde inta, 
liksom intressanta spänningar i det vetenskapliga partnerskapets effekter. 
Mot bakgrund av ointresset för familjestrukturer är dessa spänningar och 
förhandlingar fortfarande en blind fläck i vetenskapshistorisk forskning. Veten-
skapliga familjer som De Geer visar att gränsen mellan privata och offentliga 
sammanhang var porös. Kreativa vetenskapliga partnerskap inom familjen 
överbryggade gränsen mellan det privata och det offentliga.33 Genom samarbetet 
med Gerhard gavs Ebba delvis tillgång till offentliga sammanhang, till exempel 
i Naturvetenskapliga föreningen, som hon annars skulle ha varit utestängd 
från. Fruar, liksom andra assistenter, blev förvisso osynliggjorda genom 
kollaborationer och genom samtidens normer kring kön och äktenskap. Men 
samtidigt öppnade det äktenskapliga partnerskapet möjligheter att förflytta 
sig ut från makens skugga. 

Tillbakablickande och osynliggöranden 
Jag inledde med amerikanskan Henrietta Swan Leavitt. Hon var emellertid inte 
bara assistent; hon skapade också, på egen hand, metoder för att mäta avståndet 
till stjärnor som fick stor betydelse för astronomin. Men hon fick inget offi-
ciellt erkännande för detta under sin livstid. Först året efter hennes död erkände 
Internationella astronomiska unionen att hon varit en pionjär på ett komplext 
astronomiskt område. Konturerna av hennes osynliga arbete var lättare att se 
retrospektivt. Och samma sak går att säga om Ebba Hult De Geer; tidnings-
artiklarna gav utrymme för återblickar på många år av arbete. 

Tillbakablickande har således stor betydelse för synlighet och osynlighet. 
Eftersom vetenskapshistoriker arbetar med just tillbakablickanden har våra 
val av studieobjekt betydelse för vad som lyfts fram och vad som förskjuts 
till bakgrunden. En praktisk dimension av detta är det historiska material 
som finns att tillgå. Vårt arbetsmaterial vid arkiv och bibliotek är i sig en 
produkt av överväganden kring vad som är värt att sparas och glömmas. 
Inflytelserika vetenskapsmän har ofta noggrant sparat sitt eget material, även 
av privat natur. Däremot har många spår av assistenterna gått förlorade. Här 
finns en överensstämmelse mellan kvinnors marginaliserade position i det 
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tidiga 1900-talets naturvetenskap och deras relativa osynlighet vid arkiven; här 
finns lager på lager av osynliggöranden. 

Feministiska forskare har arbetat med att synliggöra kvinnors naturveten-
skapliga arbete. På ett mer teoretiskt plan har man argumenterat för vikten av 
att placera in fler aktörer i bilden av hur vetenskap går till. Men denna ansats 
innebär att antalet deltagare potentiellt är oändligt. Hur skulle till exempel 
Gerhard De Geers geologiskt-mineralogiska institut kommit till stånd utan 
byggnadsarbetare långt mer osynliga än Ebba? Vetenskapshistoriker kommer 
därför alltid i någon mening att efterlämna tomrum, blinda fläckar och 
stumma röster. En viktig principiell poäng med den feministiska kritiken är 
emellertid att det spelar roll vilken startpunkt vetenskapshistorikern har, och 
vilka röster som återges. Genom att synliggöra detta kan vi också få större 
klarhet i vilka röster som förblir stumma. 
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Maja Larsson 

Om skägg, politik och behärskad manlighet 
 

Skägget utgör ett vigtigt bidrag till 
mensklighetens allmänna sedehistoria 
och har ett märkvärdigt samband 
med de politiska revolutionernas.1 

Ovanstående ord kommer från socialisten Per Götrek som 1859 höll ett före-
drag om skäggets historia inför en bildningscirkel i Karlskrona. Föredrags-
hållaren hade rätt, såväl om skäggets historiska betydelse som om sambandet 
mellan mäns ansiktsbehåring och politik. Det är inte bara frihetslängtande 
hippies som har låtit håren växa i protest mot en mer regelstyrd livsstil. Även 
längre tillbaka i historien återfinns en rad skäggprydda samhällsomstörtare som 
med vildvuxen ansiktsbehåring har velat markera sitt avstånd mot det etablerade 
samhällets regelverk. De tvångsklippningar och tvångsrakningar som ibland 
skett i överhetens regi har enligt samma logik kunnat förstås som ett aktivt för-
sök att anpassa egensinniga skäggbärare till en viss samhällelig disciplin.2 

Men det har även funnits tillfällen då långt hår och skägg har kännetecknat 
raka motsatsen. Det vill säga, inte ett liv i samhällets utkanter eller en symbolisk 
revolt mot rådande normsystem. Skägg har burits av kungar, militärer, präster, 
professorer och bönder och under vissa perioder varit regel snarare än undan-
tag.3 Därmed inte sagt att dessa tider har varit mindre präglade av social 
disciplin än då rakning varit norm. Tvärtom, även ofriserade hår har i olika 
sammanhang genomsyrats av maktordningar och politiskt betydelsefulla sär-
skiljanden. I det tidiga 1800-talets svenska medicin kunde fritt växande 
skägg faktiskt ingå i konstruktionen av den behärskade och regelstyrda man-
lighet som brukar förknippas med medelklassens framväxt. Det vill säga 
med det sociala mellanskikt, vars normativa status och kulturella tolknings-
företräde växte sig starkt under seklet. Ämnet diskuteras i det följande med 
utgångspunkt i den svenska läkaren Sven Hedins Afhandling Om Mennisko-
hårens byggnad och beskaffenhet, Jämte Undersökning om det är likgiltigt 
för hälsan at efter behag afklippa eller afraka dem? från 1804. 

Hedin brukar beskrivas som en sen lärjunge till Carl von Linné och var 
kring sekelskiftet 1800 verksam på en rad områden i Stockholms medicinska 
kretsar. I sin skrift presenterade och förmedlade han vetenskapliga rön om 
människans hår – en aktivitet som i sig kan beskrivas som politisk då den 
konstruerade betydelsefulla distinktioner människor emellan. Hedin uppehöll 
sig bland annat kring frågan om det är hälsosamt att raka och klippa sig ofta. 
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Mår män bra av att raka sig med jämna mellanrum eller kanske inte alls? 
Vilka kroppsliga energier går förlorade vid den ständiga nyproduktionen av 
hår, och vid vilken ålder är det lämpligt att börja ansa sitt skägg? Finns det 
kanske sexuella och moraliska aspekter av hårens längd? 

I besvarandet av dessa frågor upprättade Hedin vetenskapliga skiljelinjer 
mellan män, kvinnor och djur men även distinktioner som handlade om klass 
och etnicitet. Han såg ett samband mellan mäns grad av skäggighet och deras 
mått av styrka, virilitet och duglighet, och för den som är intresserad av man-
lighetens historia är Hedins text väl värd en fördjupning. 

Män, kvinnor och håriga djur 
Sekelskiftet 1800 är en period i svensk och europeisk vetenskap som präglas 
av en generell iver att identifiera variationer inom och mellan arter, och kanske 
är det inte så förvånande att även människokroppens grad av hårighet kunde 
ingå i detta projekt. En viktig distinktion som engagerade inte bara vetenskaps-
män, utan även filosofer, handlade om hur människor och djur skiljer sig åt. I 
vilken relation står individens självbestämmande, frihet och moral till naturens 
och kroppens kausalitet? Hedin betraktade människans förmåga att agera för 
annat än sin överlevnad som något som på ett avgörande sätt skilde henne från 
djuren. Detta var en förmåga om vilken kroppens grad av behåring skvallrade: 

Menniskan är ibland de flästa af djuren den minst hårrika. Naturen, som ämnat 
henne för ädlare känslor än blott dem, som hafva afseende på reproductionen 
och digestionen, hvilka nästan ensamt synas utgöra Djurens hela lycksalighet, 
har också i allt gifvit Henne en organisation, som svarar emot det stora ända-
målet at mera lefva utom sig än inom sig.4 

I sammanhanget betonas att kvinnor har en mycket starkare hårväxt på huvudet 
än män, precis som om naturen velat ersätta dem för hårlösheten på hakan, 
bröstet och armarna. Men betydde kvinnans svagare kroppsbehåring att hon, 
i högre utsträckning än mannen, befann sig på ett rejält avstånd från det 
driftsstyrda djurriket? Ja, möjligen om det var kvinnans känslomässiga förfining 
och lyhördhet som Hedin hade i åtanke då denna, åtminstone bland högre-
ståndskvinnor, kunde betraktas som mer elaborerad än mannens. 

Däremot framstår tesen om hårlöshet som ett tecken på individens förmåga 
att leva mer utom sig än inom sig som svårförenlig med den generella bilden av 
kvinnlighet i det tidiga 1800-talets medicin. Här skildrades kvinnokroppen i all-
mänhet som präglad av en inåtriktad koncentration på reproduktion och biologiska 
cykler. Kvinnans upptagenhet med att kroppsligen sörja för det kommande släktet 
beskrevs ofta i kontrast till en manligt kodad, utåtriktad aktivitet och med en för-
måga att gå utöver den materiella kroppens mest omedelbara drifter och behov.5 

Hår utgjorde en problematisk markör i det vetenskapliga särskiljandet 
mellan män, kvinnor och djur. De ludna manskropparna tycktes stå närmare 
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djuren än de släta kvinnokropparna men betydde detta att naturen ämnat män 
för mindre ädla känslor än kvinnor? Hedin menade att kvinnans starkväxande 
huvudhår kunde betraktas som en naturens kompensation för hennes generellt 
hårlösa kropp. Men vi bör också komma ihåg att denna tes, som ju är långt 
ifrån självklar, jämnade ut könens ojämlika distans till djuren. En rimligare 
beskrivning kan därför vara att tanken om kvinnans kraftiga hårväxt på huvudet 
utgjorde en politiskt genomsyrad, vetenskaplig tes om hur skillnader och 
likheter mellan män, kvinnor och djur kom till kroppsligt uttryck. 

Den varierande graden av hår mellan olika arter lästes inte bara som ett tecken 
på människans överlägsna ställning i relation till djuren. Den kunde lika gärna 
användas för att markera en generell likhet hannar emellan och här fanns 
ingen rädsla för eventuellt släktskap mellan djur och människa. Hedin vurmade 
för skäggiga män och fann argument för kraftig ansiktsbehåring i djurens värld: 

En starkare skäggväxt ger tilkänna mera kraft och styrka. Detta inträffar äf-
ven i de attributer, som hos Djuren utmärka hanslägtet. Et svagt och sjukligt 
Lejon har icke en yfvig och lång man, och en Tupp med en smal och blek 
kam är oduglig.6 

Liknelsen mellan män, lejonhannar och tuppar antydde en generell systematik 
eller ordning bland alla levande varelser av hankön. Det svenska skäggmodet 
hade skiftat rejält under århundradena men med Hedins vetenskapliga betoning 
på kraftig skäggväxt som ett tecken på hälsa och manlig styrka fick ymniga 
skägg en naturgiven status, lika olämplig att manipulera som lejonhannens man 
eller tuppens kam. Skägg var ett av det manliga släktets attribut, oavsett art. 

Att den som är man ska ha ett rejält skägg var kring år 1800 inget nytt 
ideal. Tvärtom är historien full av exempel på hur skägg har lästs som ett 
tecken på bärarens hedervärda egenskaper så som mod, integritet och duglighet. 
I Mora verkade under 1600-talet prästen Jacob Boëthius som i likhet med 
Hedin såg den manliga ansiktsbehåringen som ett uttryck för manlig heder 
och myndighet. Boëthius såg den skäggiga manshakans förträfflighet som en 
del av Guds ordning och beskrev skäggrakningen som en hednisk styggelse.7 

Att presentera skägg som en del av Guds ordning var knappast gångbart i en 
medicinsk text från tidigt 1800-tal. För Hedin låg det närmare till hands att 
upprätta vetenskapliga liknelser mellan olika varelser av hankön och se den 
håriga manshakan som en del av naturens ordning. Yvig skäggväxt följde med 
det manliga släktet medan glesa och obefintliga skägg vittnade om sjukdom, 
svaghet och, som vi ska se, om femininitet och en oreglerad sexualitet. 

Att tukta sina hår – ett uttryck för kulturell förvillelse 
Kraftig hårväxt signalerade individens inneboende styrka, kraft och duglig-
het medan svag sådan vittnade om sjukdom och svaghet. Men spelade det 
någon roll för hälsan om vederbörande efter behag klippte och rakade sig? 
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Hedin hade en bestämd uppfattning i denna fråga och strukturerade sina 
argument kring begreppen natur och kultur. Att klippa, raka och städa sina 
hår stred fullständigt mot den ändamålsenliga naturen och återigen fick djuren 
bilda modell för lämpligt beteende. Detta eftersom de följer ”naturens instinct 
och begagna de verktyg och prydnander naturen gifvit dem utan at fördärfva 
något med en naturstridig putsning”.8 

Människan skilde sig visserligen från djuren inte bara genom sin fullkom-
ligare fysiska organisation, utan även genom sin frihet att sätta sig över den 
driftsstyrda naturen. Som domare över denna frihet hade hon fått förnuftet, 
men Hedin inskärpte att detsamma löper ständig risk att förvillas av olika 
nycker, inbillningar och fördomar. Det samtida modet att ansa sitt skägg och 
sina huvudhår beskrevs som just en sådan rubbning av naturens gång och 
som ett uttryck för kulturell förvillelse. 

Civilisationskritik var ett vanligt ämne i 1800-talets kultur och vetenskap 
liksom tanken om att det förfinade förnuft, som föranlett den moderna kultu-
rens utbredning, inte var ofelbart. Tvärtom kunde det lätt hamna på villovägar, 
ofta på kroppens bekostnad. Människan hade fjärmat sig från naturtillståndet 
i takt med civilisationens utbredning och Hedin såg det som en erkänd sanning 
att ”våra civiliserade tiders generationer äro svagare, sjukligare och mindre 
långlifvade, än fordom”.9 Om denna utbredande svaghet vittnade skäggmodet 
och Hedin konstaterar att de första kungarna av Wasaätten fortfarande bar 
sin fulla skäggprydnad medan de senare kungarna Gustav II Adolf och Karl 
X Gustav endast hade pipskägg. 

En riklig och av den moderna kulturen opåverkad hårväxt såg Hedin hos 
de utomeuropeiska män han förknippade med en naturenlig och hälsosam 
livsstil. Exempelvis påstods asiaterna i allmänhet vara orakade på ett före-
dömligt sätt. Detta upphöjande av den ädla vilden ligger helt i linje med Hedins 
civilisationskritiska hållning och kan jämföras med hur skäggväxt i 1600- 
och 1700-talens europeiska vetenskap ibland ingick i de distinktioner som 
gjordes mellan olika, så kallade mänskliga arter och raser. Vetenskapshistorikern 
Londa Schiebinger har visat att utomeuropeiska män i dessa diskussioner, 
tvärtemot Hedins beskrivning, ansågs sakna ordentlig skäggväxt och därmed 
även ett avgörande tecken på manlig energi, heder, virilitet och styrka.10 

Hedin förknippade skägg inte bara med en ociviliserad och naturenlig 
livsstil, utan även med eviga moraliska och estetiska värden. Var och en 
måste, som han såg det, medge att en manlig uppsyn som uttrycker mod, 
rådighet och fasta beslut kommer till uttryck genom skägget och går förlorad 
hos den som rakar sig. Denna form av manlig duglighet ansågs under historien 
ha avtagit och numer bara förekomma undantagsvis: ”Hela verlden känner de 
Gamla generationers manbara härdighet, och något dylikt kan ännu upvisas 
hos dem som vissa Ordens-reglor förbinda at bära långa skägg.”11 

Moderna svenskar hade på gott och ont fjärmat sig från ett naturenligt 
sammanhang och med Hedins text lades ytterligare ett par aspekter till den 
välkända dikotomin försvagad kulturvarelse kontra sund och stark naturvarelse. 
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Skäggväxt och otuktad hårighet hyllades som ett tecken på att samtidsmannen 
inte var fullständigt överciviliserad utan, trots allt, bar på vissa drag av det 
naturligt vilda och okultiverade. 

Här kan tilläggas att associationerna mellan skägg och svunnen manbar-
het redan på Hedins tid hade en lång tradition i svensk kulturhistoria. Under 
1600-talet skildrade Olof Rudbeck i sin Atlantica de nordiska folkens rika 
skäggväxt som ett bevis på deras manliga och krigiska egenskaper. I Sverige 
påstods till och med en del kvinnor vara skäggiga – ett i sig viktigt belägg 
för den höga graden av nationell manhaftighet. Tiderna förändras dock och 
Rudbeck menade att långt hår och skägg från och med 1600-talets mitt 
kommit att bli alltmer sällsynt inom tongivande grupper.12 

Hedin beklagade det rådande skäggmodet på exakt samma sätt 1804 och 
menade att den svenska skäggigheten nu tenderade att försvinna i rask takt. 
Förklaringen låg i det förledda förnuft som inte hade kraft att stå emot sam-
tidens hårlösa mode och Hedin framhöll den allmänna feminisering som följt 
i spåren av den civiliserade kulturen. I stället för att låta sig fjärmas från en 
naturenlig livshållning borde folk söka svaren på sin bestämmelse och este-
tiska framtoning bland tydligt könsdifferentierade arter: 

En organisk fullkomlighet måste, såsom et naturens fullkomnadt verk, i allt 
förnuftigt omdömme taga företrädet framför en stympad skönhet. En Påfogel 
utan sin lysande stjert skulle misshaga oss. Hvarföre finna vi oss icke stötta at 
uti en rakad karl se et halft fruntimmer?13 

Med ett utväxt skägg manifesterade mannen sin kroppsliga fulländning och 
skönhet. Kontrasten var samtidens tuktade behåring, associerad med en 
stympad, svag och feminiserad man, och Hedin ställde upprört frågan varför vi 
inte alla i den slätrakade mannen ser samma osköna kastrat som han? Intres-
sant nog oroade han sig inte alls över att huvudets hår, vilka han uppmuntrade 
män att låta växa fritt, kunde förta något av ansiktets manliga uttryck. 

Än så länge har vi i Hedins skrift sett prov på tolkningar av skägg och hårig-
het som kretsar kring en manlighet på kollisionskurs med vissa inslag i den 
moderna kulturen. Åtminstone om denna förstås i termer av en överciviliserad 
samhällsordning där naturen och kroppen tuktas, stympas och manipuleras 
och där förnuftet riskerar att förvillas och tappa sin förankring till en mer 
naturenlig ordning. Hedin protesterade mot det skägglösa modet men kanske 
handlade protesten även om den nya tidens manlighet? Det sena 1700-talets 
Europa har ibland beskrivits som präglat av en rad omförhandlade genusrela-
tioner där en äldre patriarkal kultur utmanades av de moderna demokratiernas 
framväxt. Upplysningens tankar om frihet, jämlikhet och broderskap tog sig 
konkreta uttryck i en samhällsordning, kretsande kring individer, kontrakt och 
medborgare snarare än kring kollektiv och hävdvunna positioner. Monarkens, 
Mannens och Faderns överhöghet gick inte längre att legitimera med hänvis- 
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Bild 1. I den svenska läkaren Sven Hedins Afhandling Om Mennisko-hårens byggnad 
och beskaffenhet från 1804 framförs inte bara estetiska utan även medicinska och 
sexuella argument kring varför män skulle odla skägg. Foto: Uppsala universitets-
biblioteks reproavdelning. 

ningar till en gudagiven ordning, men kanske kunde naturen bistå med stadga i 
denna tid av upplösta maktfundament? 

Hedin förhöll sig inte uttryckligen till dessa förskjutningar utan kritiserade 
egentligen bara den nya tidens inslag av kulturell förvillelse, dess många femi-
niserade män och allmänna fjärmande från en naturlig kroppslighet. Den av 
Hedin förespråkade motvikten till dessa brister i samtiden var skägget – en sym-
bol för manlig, oförstörd skönhet och för tydliga könsskillnader, bekräftade 
av vissa förhållanden i djurriket. Men som vi ska se lyckades Hedin framställa 
skägg inte bara som en motbild till kulturella konventioner och moden. Skägg 
kom i hans tappning även att förstås som en central och hälsobringande aspekt av 
den manlighet som brukar förknippas med just disciplin, återhållsamhet och en 
strikt reglerad livsstil. En fascinerande aspekt av Hedins skäggdiskussion är att 
han tog en gammal symbol för manlighet och införlivade med vetenskapliga 
argument densamma med den framväxande medelklassens behärskade ideal. 
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Den sexuellt återhållsamma mannens skägg 
I sin tes om de hälsovinster som var förknippade med fritt växande skägg utgick 
Hedin från den ursprungligen antika tanken om kroppsvätskornas balans som 
avgörande för människans hälsa och tillväxt. Viktig var även föreställningen 
om att kroppen generellt sett hushållar med sina begränsade resurser och för 
denna tes fann Hedin flera bevis. Det är exempelvis först när mannen trätt in 
i ungdomsåren som någon skäggväxt visar sig och detta förhållande tolkades 
som att det fordras tid ”innan naturen dertil kan lämna nog vätskor”.14 Ett 
rakat skägg blir enligt Hedin sällan mer än två fot långt – en bortre gräns som 
tycktes bevisa att kroppens vätskor och energier är ändliga och därför inte bör 
förslösas hur som helst. Skägg som däremot rakas av regelbundet växer under 
ett helt liv ut i en omfattning som motsvarar 75 fot och Hedin varnade för 
följderna av den oerhörda mängd av vätskor som förbrukas under dessa om-
ständigheter. Fritt växande skägg ledde enligt en motsvarande logik till en gynn-
sam hushållning med kroppsvätskor och i förlängningen till konkreta hälsovinster. 

Precis som unga män vid denna tid inte minst från läkarhåll uppmanades 
att spara på sin förmodat högt raffinerade sädesvätska underströk Hedin att 
den som rakar sig föranleder en obalans i kroppens vätskesystem. Den uttorkade 
kroppen tvingas ta vätskor från andra, viktigare behov för att ersätta det avrakade 
skägget. Den uppvaknande sexualiteten och själva manligheten tycktes här 
vara i fara, eftersom det så kallade generations- eller fortplantningssystemet 
lider brist på resurser i samma mån som det tvingas ersätta den förlorade 
skäggväxten. Helt orimlig ter sig således inte den tes som presenterades av 
en viss Doctor Matthäi och som återgavs av Hedin. Matthäi menade att den i 
allt för unga år utövade rakningen medför ”en retning, som, i anseende til 
skäggets nära relation med födslodelarna, blir til dessa reciprok, och at yng-
lingen häraf i otid stimuleras til laster och den skändeliga mastuprationen”.15 

På samma sätt som hårt ansträngda eller retade nerver vid denna tid kunde 
anses föranleda onani tycktes alltså den ständiga och alltför tidiga rakningen 
leda till en sexuellt kodad obalans i kroppens vätskesystem. Generationssystemets 
vätskor kostade naturen allra mest möda att framställa och Hedin inskärpte hur 
oförsvarligt den yngling handlar mot sig själv, ”och kanske äfven emot samhället, 
som, förförd af modet och retad af nyfikenheten at tidigt anses för man, genast 
vid 16 år begynner at afklippa den första luddningen (lanugo) på sin haka”.16 

Kroppen dräneras vid ett sådant brådmoget beteende på värdefulla vätskor 
och följden blir en av tidens mest omdiskuterade och fysiskt underminerande 
aktiviteter som följd – onanin. Denna utgjorde ett avgörande hot mot indivi-
dens och samhällets välbefinnande och betraktades som ett generellt utslag 
av okunnighet. Med hänvisning till Jean-Jacques Rousseau menade Hedin att 
det är upplysning om den växande kroppens fysiska beskaffenhet och vällustens 
farliga klippor som ska leda ynglingen rätt. Den unga kvinnan kunde däremot 
hållas i okunnighet, då hon i sexuella sammanhang vägleddes av en naturgiven 
blygsel. Med sin skrift ansåg sig Hedin förmodligen ha bidragit med upplys-
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ningar av önskvärt slag och, får vi konstatera, med en sexualisering av skägget 
och dess ansning som kanske förvånar en nutida läsare. 

Medicinens upptagenhet med problem kring onani och förslösad sädes-
vätska har ofta skildrats i kulturhistorisk forskning och beskrivits som ett led 
i etableringen av ett sekulärt och medelklassorienterat begreppsliggörande av 
sexualiteten vid den här tiden. Medlemmar av den framväxande medelklassen 
var, som exempelvis Robert A. Nye har beskrivit det, upptagna med att definiera 
och värdera sina självdisciplinerade vanor i kontrast till de förmodade oordningar 
och utsvävningar som utmärkte andra samhällsskikt. Det handlade om att 
internalisera normer kring sexualitetens reglering, normer som tidigare hade 
rört sig om ett yttre tryck, utövat av religiösa och moraliska auktoriteter.17 

Som vi just sett prov på hos Hedin tog sig sexualitetens reglering olika ut-
tryck hos män respektive kvinnor och sekelskiftet 1800 är uppenbarligen en 
tid då begär kom att associeras till manlighet på ett nytt sätt. Historikern Isabel 
V. Hull har beskrivit hur män i 1700- och 1800-talets Tyskland tillskrevs ett 
kraftfullt men självkontrollerat sexuellt begär vars karaktäristiska inslag av 
rationell självbehärskning fungerade som en metaforisk övning i argumentationen 
för politisk frihet. Mannens sädesvätska – den mest förfinade destilleringen av 
blod, nervvätska och energigivande mat – beskrevs som ren livskraft. Den 
associerades även till mental energi och sågs som en förutsättning för själslig 
kreativitet och intellektuell kraft. En kraft som alltså saknades hos kvinnor, 
eunucker och sexuellt utsvävande män.18 

Kanske finns det anledning att se Hedins försvar för skäggets bevarande i 
relation till denna nya manlighet. Den svenska läkaren framhöll vikten av själv-
behärskning och uppmuntrade unga män att spara sina skägg och sin sädes-
vätska, med syfte att generera rätt slags återhållsamt begär. Den man som levde 
naturenligt, måttfullt och som i fråga om skäggets längd inte lät sig förledas 
av tillfälliga nycker, kunde räkna med att utveckla såväl kroppslig styrka som 
en inre självkontrollerade kraft, vilken många gånger har förknippats med 
framväxten av ett socialt mellanskikt. Det originella med Hedin är att han såg 
den nya, behärskade manligheten, alternativt bristen på densamma, i relation 
till hår.19 Exempelvis betraktade han ett fenomen som skallighet som straffet 
för den som i unga år förspillt sin kropps vätskor genom vällustiga uttömningar. 

Att människans grad av hårighet skulle vara relaterad till hennes sexuella 
moral och mått av återhållsamhet är en tes vars vetenskapliga trovärdighet 
för länge sedan har gått förlorad. Värt att påpeka är dock att Hedin, i sin 
samtid, var långt ifrån ensam om att se glesa skägg som följden av en utsvä-
vande livsstil. Under 1800-talets första hälft gavs det tvärtom ut en mängd 
småskrifter om olika sätt att bekämpa tunnhårighet, varav flera gjorde anspråk 
på att vara medicinska grundade. Precis som Hedin såg författarna till dessa 
texter den manliga hårväxten i relation till en återhållsam sexualitet och för-
klarade hårlöshet som resultatet av en stor sädesförlust. En bristande hus-
hållning av sädesvätska antogs medföra att vätskor dras från huden och att 
det därmed uppstår brist på de ämnen som krävs för hårens växt.20 
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Det meningsskapande skägget 
Vad säger våra hår och eventuella skägg om vilka vi är? Givetvis kan en skäggig 
haka antyda att bäraren i fråga är en vuxen man och inte ett barn eller en 
kvinna. Hedin såg dock långt fler distinktioner än så. Han upphöjde hår till 
en naturlig markör med kraft att särskilja förnuftiga individer från driftsstyrda 
djur, starka och friska män från blyga och känslosamma kvinnor, sexuellt potenta 
hannar från feminina kastrater. Med utgångspunkt i hakans grad av hårighet 
var det enligt Hedin möjligt att utläsa mänskliga karaktärsegenskaper och att 
identifiera återhållsamma män liksom brådmogna och utsvävande lättingar. 

Ansiktshåren fungerade, kort sagt, meningsskapande och som ett sätt att 
upprätta skillnad i synnerhet män emellan, men även i relation till kvinnor 
och djur. I detta särskiljande framträder ett tydligt ideal – den förnuftiga, 
starka, fullvuxna mansperson som inte avvek från sin naturliga bestämmelse 
på grund av modets nycker. Det handlade om en sexuellt fullfjädrad hanne 
med fast karaktär. Denna härdiga och oförvillade skäggbärare var i grunden 
moraliskt annorlunda än den överciviliserade mannen utan skägg. 

Även tidigare under historien har långa skägg och annan ymnig hårväxt 
associerats med karaktärsdrag av olika slag, såsom mod, styrka eller ett okuvligt 
sinne, och skägg har givetvis än i dag ett specifikt symbolvärde. Det specifika 
med Hedins ideala man är att han hämtade argument för sin bestämmelse i 
naturen och att han likt tuppen, lejon- och påfågelhannen var tydligt könsdif-
ferentierad. Hos honom fanns inget feminint eller kroppsligen tvetydigt. 
Samtidigt var denna mansperson tydligt distanserad från alla oreflekterade 
och djuriska drifter genom sitt förnuft, sin måttfullhet och högt utvecklade 
förmåga att behärska sig. Upplyst om hur det uppvaknande generationssys-
temet skulle regleras på bästa sätt kunde han stå emot de aspekter av den 
moderna kulturen som medförde att förnuftet på ett ohälsosamt vis fjärmades 
från kropp och natur. Hedins skäggbärare lystrade till det medicinska påbudet 
om hälsa som individens eget ansvar och sparade omsorgsfullt på kroppens 
raffinerade vätskor genom att låta håren växa. 

Att vurma för den hårprydda manshakan kan framstå som ett utslag av 
nostalgi men faktum är att Hedin inte bara dammade av en gammal symbol 
för manlig mognad och visdom utan även sorgfullt införlivade detta kropps-
liga tecken i det nya århundradets disciplinerade mansideal. Det fanns en 
man som kunde axla den gamla patriarkens roll och han utmärktes inte bara 
av rationell återhållsamhet utan även av ymniga ansiktshår. 

Kanske kan Hedin sammanfattningsvis beskrivas som inbegripen i ett veten-
skapligt meningsskapande kring skägg och behärskad manlighet, karaktäriserat 
av en hel del förhandling och politik snarare än av ett objektivt avtäckande 
av människohårens byggnad och beskaffenhet. 
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Denise Malmberg 

Venus och Alison – två kroppsnormativa idealkvinnor? 
 
 
Den berömda statyn av Venus eller Afrodite, som man fann på den grekiska 
ön Milos, är för många sinnebilden av kvinnlig skönhet. Den välformade, 
attraktiva kroppen lockar besökare från hela världen till Louvren i Paris, där 
hon beundras av idel uppskattande blickar. Vad spelar det för roll att hon 
saknar armar? Det stör inte intrycket av behag och njutning. Det är ju en 
utsökt vacker staty, där den egna fantasin får fylla i vad som fattas. 

Statyn av engelskan Alison Lapper i gigantiskt format (3,6 meter hög), 
som till mångas upprördhet placerades mitt på Trafalgar Square i centrala 
London under två år fram till april 2007, väckte däremot starka känslor. Hon 
uppfattades av många som en ful och oestetisk kvinna. Var det hennes nakenhet 
eller kanske kolossalformat, som orsakade reaktionerna? Det är möjligt, men 
jag menar att det mer var att hon med sin stympade kropp utmanade den 
ideala bilden av Kvinnan. Och därtill var hon höggravid – ännu ett brott mot 
rådande kvinnliga eller kanske snarare moderliga ideal, ty som mor skall 
man ha en fungerande kropp som inte saknar armar eller har stympade ben. 
Då anses man inte kunna leva upp till en kvinnas omvårdande uppgifter, än 
mindre ses man som sexuellt attraktiv. 

Verklighetens Alison åtnjuter inga beundrande ögonkast och kamerors 
blixtar, utan hon blir, om ens sedd, utsatt för ett ohöljt stirrande och inte alla 
gånger rumsrena tillmälen. Per definition betraktas hon som anormal, icke-
attraktiv och icke-sexuell. Hon kan sägas utgöra en paradox: på samma gång 
högst fysiskt påtaglig och (be)sedd är hon som kropp och individ osynlig-
gjord. I denna artikel vill jag utifrån begreppet kroppsnormativitet1 belysa 
vad det kan betyda att ha en synligt fysiskt funktionsoduglig kropp som inte 
ryms inom idealen av att vara kvinna. Mitt fokus ligger på frågor kring kön, 
attraktion och sexualitet. 

Kroppsnormativitet som begrepp 
Venus och Alison låter jag stå som symboler för den stigmatisering av 
kroppsliga skillnader, vilka bildar utgångspunkt för ett dominerande värde-
system i vårt västerländska samhälle. Detta s.k. ability/disability system2 
utgår från två olika men sammanvävda dikotomier. Den ena kan föras tillbaka 
till idéerna om att det skulle råda en motsättning mellan den funktionsdugliga 
och den funktionsodugliga kroppen, varvid man i regel fokuserar på iakttag-
bara drag såsom hudfärg, kroppsform och -storlek, eller utseendet.3 Den andra 
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Bild 1. Venus från Milos. Den antika grekiska skulpturen finns idag på Louvren i 
Paris. Bilden är hämtad från Wikipedia commons. Okänd fotograf. 

dikotomin bygger på distinktionen mellan det kroppsliga (objektet) och det 
mentala (subjektet), där det senare vanligen har ett högre värde. 

Jag använder begreppet kroppsnormativitet som analytiskt begrepp för den 
dominerande föreställning som ligger till grund för att göra åtskillnad mellan, 
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Bild 2. Alison Lapper pregnant, skapad i vit marmor av den engelske skulptören 
Marc Quinn och 2005 uppställd på Trafalgar Square i London. Skulpturen väckte 
dock stor debatt och togs bort 2007. Bilden är hämtad från Wikipedia commons. 
Foto: Louise Joly. 

och marginalisera, kroppar. Normativiteten inbegriper den dubbla syftningen 
på men också samspelet mellan begreppet normal i dess kvantitativa (det vanli-
gaste) och dess kvalitativa (värdebaserade) betydelser. Det är en tvingande 
norm som definierar vilka kroppar som skall höra till de ”normala”, de funk-
tionsdugliga, och vilka som skall betraktas och bemötas som avvikande. Till 
de senare förs de kroppar som placeras utanför, överskrider eller bryter mot 
gränserna för det normala. En normal kropp beskrivs och bekräftas sålunda 
utifrån jämförelser med vad som förutsätts vara dess motsats: den anormala 
kroppen, det kroppsliga annorlundaskapet.4 Att tillskrivas en funktionsoduglig 
kropp är detsamma som att bli objektivt (i negativ mening) bestämd i såväl 
biologiskt, materiellt, socialt som kulturellt hänseende. Man görs till det 
Andra och hänvisas till samhällets skikt av annanskap. 
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Innebörderna hos normala och anormala kroppar är dock inte konstanta 
eller stabila utan befinner sig i en ständig förändringsprocess. Det leder till 
en ambivalens: vad är en normal kropp, för vem eller vilka ter den sig normal, 
och i vilka sammanhang framstår den som normal? 

Kroppsnormativitet verkar, i likhet med heteronormativitet, exkluderande 
till sin praktik5 och innefattar en maktdimension. Idén om en normerande hel 
kropp läggs på vårt samhälle som ett sorterande raster. Den rangerar, och 
villkorar, människor i sådana som får synas och sådana som inte bör synas, 
sådana som får räknas och höra till och sådana som bör sorteras bort. På ett 
symboliskt plan blir idén om den hela kroppen en osynlig markör som skiljer 
människor från varandra och läggs till grund för skapandet av olika sociala 
kategorier eller grupper. Som markör placerar den även kategorier, grupper 
och individer i en hieararkisk ordning. Även inbördes inom kategorierna sätts 
gruppper och individer mot varandra. Kroppsnormativitet ger således uttryck 
för samhällets etikettering, definition och bestämning av funktionsdugliga 
och funktionsodugliga kroppar genom rådande föreställningar, attityder och 
normer i både materiell och symbolisk mening. 

Kön, kvinna, kropp 
I vår tid karakteriseras en funktionsduglig kropp som en hel eller intakt kropp 
i såväl fysisk som mental bemärkelse. Den förutsätts vara en opreciserad 
ung(domlig), vit och heterosexuellt orienterad kropp. Denna kropp skall behärskas 
av sin ägare (jfr Foucaults begrepp den docila kroppen) och i detta ligger att 
den är fri och oberoende av sin omgivning. Det finns dock en paradox i detta. 
Samtidigt som denna kroppsnormativa kropp skall framstå som individuell och 
personlig förutsätts att den är socialt kontrollerad i minsta detalj och inte heller 
avvikande. Det är denna ideala kropp som idag glorifieras och idealiseras. 
Att ha en sådan kropp är att äga ett kulturellt, socialt och materiellt kapital. 

Vad innebär det då att ha en funktionsoduglig kropp? Med det moderna 
västerländska samhällets framväxt skapades ett kulturellt och socialt mönster, 
enligt vilket representationen av funktionsoduglighet kommit att utmärkas av 
olika negativa attribut och karaktärsdrag. En person med en funktionsoduglig 
kropp, oavsett vilka uttryck detta tar sig, t.ex. att vara överviktig eller ha någon 
form av funktionsnedsättning, associeras inte sällan med en rad särmärken. 
Det handlar oftast om nedvärderande och pejorativa attribut som att ses som 
passiv, improduktiv, i negativ mening beroende, ful och dum. Givetvis handlar 
det om stereotyper, generaliseringar och fördomar och skall som sådana med 
kraft avfärdas och motsägas. Det allvarliga är dock att denna representation 
har en inverkan på både hur man blir sedd och bemött i samhället (inte sällan 
i form av marginalisering, diskriminering och förtryck) och hur den egna 
identiteten konstitueras. 

Har man då som kvinna med en funktionsoduglig kropp en könstillhörighet? 
Frågan kan förefalla överflödig, inte minst mot bakgrund av att alla kroppar 
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enligt min teoretiska utgångspunkt har ett tillskrivet kön om än inte enligt en 
traditionell könsdefiniering. Emellertid finns det, i relation till funktions-
oduglighet och i synnerhet då detta tar sig uttryck i en funktionsnedsättning, 
en ambivalens. Sedd genom funktionsnedsättningen har man som kvinna 
kommit att tillskrivas en tredje könstillhörighet underställd de gängse två, 
det kvinnliga könet och det manliga könet. Man är, med hänvisning till sym-
bolen för handikapptoaletter, en särskild kategori. Rosemarie Garland Thomson 
talar om den funktionsnedsatta kvinnan som en produkt av en begrepps-
mässig triangulering. Hon menar att som funktionshindrad kvinna är man 
definierad som den binära, underförstått underordnade, motpolen till det 
manliga könet. Samtidigt utgör man antitesen till den normativa konfigura-
tionen av att vara kvinna. Som kvinna med en funktionsoduglig kropp intar 
man därmed vad hon betecknar som en intragender position.6 

Med en funktionsoduglig kropp blir man som individ eller kvinna inte 
sedd som den man är och själv ser sig som, utan som ett det, en rullstol eller 
en otymplig kropp.7 Funktionsodugligheten ställs därmed i förgrunden och 
görs till objekt. I sin tur överförs denna objektifiering både till den enskilda 
individen och till den komplexa och differentierade kategorien funktions-
oduglig. Funktionsodugligheten överordnas därmed kön och underminerar 
dess betydelse genom att den även görs till objekt. Denna objektifiering behöver 
i sig inte betyda något negativt, men i relation till funktionsoduglighet betyder 
det att man som person reduceras till det Andra. Man fråntas värde både som 
människa och som kön. Man är könlös eller en tredje klassens kategori; man 
ses som ett vare sig eller. I andras ögon, inte de egna, har man som individ 
inte längre en identitet vare sig som kvinna eller som funktionsoduglig kvinna. 
Det kulturella och sociala mönstret, som utvecklats kring funktionsodugliga 
kroppar, kan, enligt min mening, sägas fungera som ett självbekräftande 
filter, där man inte ses som den individ och den person man är. Man avkläds 
sin mänsklighet. För att räknas som mänsklig måste man nämligen gå mot 
normen, ty enligt denna förväntas man inte ställa krav och göra sin röst hörd. 
I stället skall man som kvinna i t.ex. en rullstol vara ”snäll, tacksam och inte 
så högljudd”. Då tillåts man att vara kvinna. Samtidigt innebär detta att man 
inte blir sedd som kvinna med stort K. 

Kan det då finnas fördelar med att inte ses som kvinna med stort K? Detta 
är en aspekt som alltför sällan diskuteras. Det kan innebära att som kvinna 
slippa oket av de sociala förväntningar, som ligger implicita i stereotypa 
kvinnoroller.8 I detta ligger också, menar jag, att som kvinna med en funk-
tionsoduglig kropp kan man ses som viktig förebild genom att man bryter 
mot normen. För samtidigt som man vill ha rätten att vara kvinnlig, vill man 
bejaka att få vara tuff, slängd i käften och säga ifrån, vilket inte heller själv-
klart hör ihop med föreställningar om hur kvinnor bör vara. 

Det allvarliga är dock att samma norm fått konsekvensen att kvinnor med 
funktionsodugliga kroppar utestängts från eller förnekats den reproduktiva 
kompetens som anses självskriven för icke-funktionshindrade kvinnor. Om-
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råden som moderskap, barnafödande och hushållsarbete anses nämligen inte 
självklart höra samman med en funktionsnedsättning. Implicit i detta ligger 
uppfattningen att en kropp som definieras som funktionsoduglig är oförenlig 
med den omsorgsideologi som tillskrivs moders- och hustrurollen. Kvinnor med 
olika former av fysiska, men även mentala, funktionsodugliga kroppar, har i 
likhet med Alison Lapper tydligt visat det ohållbara i denna ideologi. Det är lika 
självklart att bejaka sin sexualitet, att skaffa familj och barn som att man som 
funktionshindrad skall ha tillgång till utbildning och finnas på arbetsmarknaden 
– även om motstånden på dessa områden kanske inte är lika svåra att bryta 
igenom. Däremot kan t.ex. uttrycksformerna och behoven vara annorlunda. 
De kulturella och sociala förväntningarna på att vara kvinna ges, som jag tolkar 
det, intressanta innebörder när kroppen gör det omöjligt att efterleva dessa. 

Kvinnor med en funktionsoduglig kropp har således att inte enbart kämpa 
mot en diskriminering och marginalisering som funktionshindrad (disablism). 
De måste även argumentera dels emot ett sexistiskt beteende från och gent-
emot omgivningen, uttryckt genom ett stereotypt tänkande om kvinnan som 
kön och speciellt den funktionsodugliga kvinnan som kön. Dels måste de 
kämpa för vad som inom feministisk teoribildning stämplas som essentiella 
uppfattningar om kvinnan: att få vara hustru, moder och älskarinna – en rätt 
som ses självskriven för varje icke-funktionsnedsatt kvinna.9 Inte minst på 
denna punkt riktar i synnerhet feministiska handikappforskare en skarp kritik 
mot vad man anser vara feminismens ifrågasättande av traditionella kvinno-
roller. Den vanligaste kritiken riktar sig mot att feminister inte prioriterar 
dessa frågor utan snarare förminskar, eller till och med utplånar, betydelsen 
av reproduktionen som en markör eller speciellt kännetecken för kvinnors 
kroppsliga skillnader.10 I dessa avseenden menar man att den könsteoretiska 
forskningen motarbetar, och därmed accentuerar samhällets diskriminering 
av, kvinnor med funktionsodugliga kroppar i deras önskan och kamp för att 
upprätthålla konventionella kvinnoroller. 

Även om kvinnor som kön på strukturell nivå är utsatta för sexism är arten 
av densamma olika om man har en funktionsoduglig kropp. Begreppet kön 
har därmed olika och icke jämlika innebörder beroende på hur kroppen är 
konstituerad; ett förhållande som i allt för liten grad beaktas inom den köns-
teoretiska forskningen. 

Attraktivitet – att bli sedd eller stirrad på 
Utseendet är en komponent som har betydelse i konstruktionen av att ses 
som Kvinna i vårt samhälle. Att vara attraktiv – i begreppets mångtydiga 
innebörder – har, i relation till kroppsnormativitet, kommit att utvecklas till 
att bli attribuerat med framför allt positiva konnotationer. Denna koppling 
mellan attraktivitet och kroppsnormativitet, menar jag, får till följd att en 
kvinna med en funktionsoduglig kropp per definition inte ses som attraktiv, 
då detta implicerar en hel kropp, underförstått en konform kropp, i betydelsen 
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en symmetrisk kropp. Kroppens former skall vara behagfullt avvägda som 
hos Venus. Att tillskrivas en kropp som inte anses vara funktionsduglig är att 
ha en kropp, som Alexa Schriempf formulerat det, som aldrig passar.11 

Att betraktas som icke-attraktiv har fått till följd att många funktionshind-
rade kvinnor ser sig själva som fula hur bra de än ser ut. Då kan strävan efter 
att få vara kvinnlig och attraktiv vara viktig. Det finns många olika sätt att 
kompensera den tillskrivna icke-attraktiviteten. En strategi är att flytta den 
stirrande blicken bort från den funktionsodugliga delen av kroppen eller att 
utnyttja den rådande kroppsnormativiteten genom att kombinera den med 
den sexualiserade blicken på det kvinnliga könet. Då blir man, i alla fall 
temporärt, sedd på som kvinna. En annan strategi är att vara extra noga med 
att vårda sitt utseende och sin klädsel. Samtidigt måste man, i alla fall som 
vuxen kvinna, hantera de fördomar, som man kan utsättas för då man är mån 
om sitt utseende och vill klä sig t.ex. moderiktigt, sminka sig eller raka benen 
fast man kanske sitter i en rullstol. Det anses inte riktigt passande, ty då 
överskrider man en kroppslig estetisk gräns för attraktion. 

Ett medvetet sätt att utmana rådande estetiska ideal för kvinnlig attraktion 
var när den amerikanska modellen Aimee Mullens, som har båda benen ampu-
terade vid knäna, i samband med olika modereportage år 1999 tydligt marke-
rade att hon har flera slags proteser, som på olika sätt kunde profilera hennes 
figur. Proteserna användes som en medveten protest mot den rådande skön-
hetsmallen. På så vis kan de tolkas som att de på ett symboliskt plan bröt mot 
gängse ideal inom modevärlden.12 Jag menar dock att proteserna på samma 
gång förstärkte motsatsen, nämligen för att accepteras som attraktiv krävs en 
hel, och inte en stympad, kropp. Transgressionen av gränser kan därmed 
samtidigt innebära ett förstärkande av det som är målet för överskridandet, i 
det här fallet att få acceptans för asymmetriska kroppar. 

I etiketteringen av kvinnor med funktionshinder är det tydligt att deras 
kroppar ur flera aspekter är villkorade; ju mer man har en kropp som närmar 
sig en hel och symmetrisk kropp desto större är acceptansen för att man till-
låts vara icke-funktionshindrad, dvs. kvinna och människa. 

Det är inte förvånande att kroppen är en känslig fråga för många kvinnor 
med funktionsodugliga kroppar. Ett återkommande tema i både forskningen 
och litteraturen kring kvinnor och funktionshinder är att kvinnor känner avoghet 
mot sin kropp. Det är inte sällan ett trauma i många kvinnors liv att de inte 
räckt till kroppsligt. De har svårt att bli sams med sina kroppar, med hur de 
ser ut och fungerar eller snarare inte fungerar. Speciellt är detta svårt i vår 
kroppsfixerade tid, då så mycket handlar om välbyggda, smidiga och attrak-
tiva kroppar. Kroppen bedöms utifrån en normativ attraktionsmall vilken 
inte enbart utgår från de yttre formerna, utan även från en kropp som är kon-
trollerad och oberoende. Det gör det per definition problematiskt att rymmas 
under etiketten ”attraktiv”, ty för flertalet innebär att ha en funktionsoduglig 
kropp att den kräver t.ex. olika tekniska hjälpmedel, som skaver och irriterar. 
Värk och smärta är för många en del av vardagen. Då är det svårt att, som 
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idén om kroppsnormativitet förutsätter, ha kontroll över eller behärska denna 
kropp. Susan Wendell menar att detta att inte kunna kontrollera sin kropp på 
ett symboliskt plan är en av de mer maktrelaterade betydelserna av att ha en 
funktionsoduglig kropp.13 

Att ha en funktionsoduglig kropp innebär också ett beroende av omgiv-
ningen då kroppen i varierande grad tillhör eller är utelämnad till både be-
kanta och obekanta personer såsom anhöriga, assistenter, sjukvården m.fl., 
som skall tvätta och klä på, vända och lyfta ens kropp för att man överhu-
vudtaget skall klara dagligtillvaron. Cheryl Wade är mycket explicit i sin 
realistiska beskrivning av situationen: 

To put it bluntly – because this need is blunt as it gets – we must have our 
asses cleaned after we shit and pee. Or we have others’ fingers inserted into 
our rectums to assist shitting.14 

Man tvingas bli van vid att beröras av andra och att alltid behöva hjälp, även 
med de kroppsliga funktioner som i vår tid ännu har viss aura av tabu associ-
erade till sig. Det kan vara att byta tampongen eller bindan vid mens eller att 
få hjälp vid toalettbestyren. Man kan som fysiskt funktionshindrad även behöva 
assistans för att få ett fungerande sexliv och då kanske acceptera att någon finns 
där bredvid och hjälper till att vända på kroppen så den kommer ”rätt”. 

Beroendet är dock inte avgränsat till den vardagliga skötseln av kroppen, 
utan gäller även för att få ett fungerande socialt, materiellt och kulturellt liv. 
Emellertid finns i vårt västerländska samhälle en gräns där ett beroende 
övergår från att ses som positivt till att bli något negativt, nästan något skamligt. 
Att ta taxi till arbetet ses inte som ett negativt beroende utan kan i vissa fall 
höja individens sociala status, men inte om samma taxi anlitas som färd-
tjänst. Gränsen mellan ett positivt och ett negativt beroende är sannolikt 
svårdefinierad, men jag tolkar det som att ett beroende skall vara temporärt 
och inte får vara en nödvändig förutsättning för att överhuvudtaget hantera 
den dagliga tillvaron. Det som för en person med en funktionsoduglig kropp 
är helt självklart, att inte klara sig på egen hand och att behöva teknisk 
och/eller mänsklig assistans, görs därmed till något onaturligt. Det som defi-
nieras som ett negativt beroende tycks locka fram en existentiell och estetisk 
ångest hos icke funktionshindrade,15 nämligen att själv drabbas eller ”smittas” 
av en funktionsoduglig kropp och därmed bli beroende av andra. 

Sexuell, a-sexuell eller icke-sexuell 
Kroppsnormativitens praktiker leder till en stark utsatthet som även omfattar 
det sexuella området. Den kulturella och sociala representationen av funk-
tionsoduglighet bygger i hög grad på ett antagande om att sexualitet och 
sexuell attraktion är oförenliga med att ha en sådan kropp. Det tycks, enligt 
Sumi Colligan, som om sexualitet anses reserverad för heterosexuella, sym-
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metriska och ”genitally specific bodies”.16 Sexualiteten är också källan till 
det djupaste förtryck och smärta som kvinnor med funktionsodugliga kroppar 
har att möta och bekämpa, då sexuell attraktion inte anses förenlig med att 
ha en sådan kropp. Då betraktas man som a-sexuell eller – direkt motstridigt 
– som översexuell. (Resonemangen har för övrigt stora överensstämmelser 
med hur man under 1970- och 1980-talen resonerade kring lesbiskas sexualitet.) 
A-sexualitet är vanligen associerad till den fysiskt funktionsnedsatta kroppen 
medan översexualitet (eller hypersexualitet) oftare tillskrivs mentalt funk-
tionsnedsatta kroppar.17 Harlan Hahn använder begreppet a-sexuell objektifi-
ering med vilket hon syftar på antagandet att sexualitet i dubbel bemärkelse 
är olämplig för funktionshindrade.18 Hon menar med detta att å ena sidan kan 
funktionsnedsättningen i sig försvåra eller omöjliggöra ett sexuellt umgänge 
och å andra sidan finns föreställningen att med en funktionsoduglig kropp ses 
en kvinna inte som sexuellt attraktiv. Vad det senare ger uttryck för är ett under-
förstått heterosexuellt antagande att den kvinnliga partnerns funktion är att 
kunna ge mannen sexuell tillfredsställelse. A-sexualitet ses inte heller som 
ett möjligt och aktivt val, en självvald identitet, för en funktionshindrad kvinna. 

En ofta förbisedd aspekt av den a-sexuella objektifieringen av funktions-
hindrade kvinnor är att denna förstärker en infantil syn på dessa kvinnor. Att 
fråntas sexualitet är också att fråntas rätten till ett vuxenliv, liksom behovet 
av sociosexuella relationer. I detta innefattas rätten till lesbiska och bisexuella 
relationer. På samma gång uppfattas dock inte en homosexuell orientering 
som direkt problematisk: en funktionshindrad kvinna, som är lesbisk eller 
queer, utgör aldrig ett hot mot heteronormativiteten. Hon är ju a-sexuell. Alexa 
Schriempf anser därför att det föreligger en kognitiv dissonans19 i hållningen 
till funktionshindrade kvinnor och sexualitet, då man per definition är förnekad 
sexuella känslor och relationer. 

En annan konsekvens av att fråntas sin sexualitet är att det inte ansetts 
nödvändigt eller ens befogat att ge information om vare sig sexuella frågor 
eller hur kroppen fungerar till funktionshindrade på grund av hur deras kroppar 
är beskaffade. En följd av detta är att många funktionshindrade saknar eller 
har bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar och hur man benämner olika 
kroppsdelar och kroppsfunktioner. Det har visat sig innebära att man inte 
alltid kan eller vet var man ska dra gränsen för den kroppsliga integriteten. 
Detta undanhållande kan även vara uttryck för den existentiella ångest jag 
ovan refererade till. Det finns en ogrundad rädsla för att kvinnor ska repro-
ducera sina funktionsodugliga kroppar, en rädsla som inte förefaller omfatta 
män med funktionshinder. 

Den tillskrivna icke-sexualiteten är, enligt min mening, uttryck för en objek-
tifierad syn på kvinnor med funktionshinder och den har inte skyddat kvinnor 
med olika funktionsnedsättningar från att utsättas för sexuella övergrepp och 
sexuellt våld. Genom att objektifiera dessa kvinnor konstrueras en ”logik” 
om att det inte är en människa som man förgriper sig på utan ett objekt, vilket 
gör att förövaren inte betraktar övergreppet som en brottslig handling. Men 
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man förgriper sig inte sexuellt mot ett objekt utan mot en kvinna som har ett 
kön – i ordets dubbla bemärkelse. Kvinnor med funktionsodugliga kroppar 
är vare sig könlösa eller icke-sexuella; att vidmakthålla en sådan representa-
tion är uttryck för en maktstrategi från icke-funktionshindrade. 

Avslutning 
I representationen av funktionsodugliga kroppar utgör kroppsnormativitet en 
bärande dimension, som på en normativ nivå är associerad till något positivt 
och eftersträvansvärt. Kroppsnormativitet symboliserar den ideala kroppens 
form och funktion. Genom att inte passa in i denna normering av kroppen 
har funktionsoduglighet främst kommit att konnoteras med en negativ attri-
buering, det avvikande, och fungerar därmed som ett befästande av normen. 
Kroppsnormativitet får konsekvenser för upplevelsen av kroppen bland annat 
för hur denna skall behärskas, upplevas och bli sedd på. Emellertid är kropps-
normativitet inte avgränsad till kroppsdiskurser kring attraktivitet, utan bärs 
även upp av andra näraliggande diskurser såsom moderskap och sexualitet. 
Den kvinnliga moderliga, attraktiva och sexuella kroppen är tydligt kodad som 
funktionsduglig. Är då kroppen funktionsoduglig ställs man utanför dessa 
positioneringar, vilka i vårt samhälle är starkt knutna till det kvinnliga könet. 

Att vara kvinna med en funktionsoduglig kropp innebär i flera avseenden 
att man utifrån samhällets perspektiv blir betraktad och behandlad som någon 
annan. Denna ”andrefiering” är emellertid inte entydigt synonym med ett 
utanförskap, även om detta är en allvarlig konsekvens, utan rymmer en viktig 
potential till en subjektspositionering. Denna ger möjligheter till en omtolk-
ning av gängse könsattribueringar, en potential som dock är märkligt frånva-
rande inte minst inom feministisk teoribildning. Kvinnor i rullstol som gifter 
och skiljer sig, får barn, har sex och investerar i attraktivitet tycks vara obe-
kväma för både samhället och delar av feminismen. Den i samhällets ögon 
funktionsodugliga kroppen kan genom att träda in i klassiska kvinnopositioner 
både förstärka/befästa dessa och utmana det tysta förgivettagandet av kvinno-
kroppen som funktionsduglig. När den funktionsodugliga kroppen visar sig 
duglig innebär det också en kraftfull utmaning av dominerande kroppsupp-
fattningar och därmed den rådande innebörden av kroppsnormativitet. 



 

4. Doktoranderna 
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Maria Karlsson 

Läsarnas Lagerlöf: kroppen och känslorna 
 
 
”Tantsnusk” i pressen och ”Flärd, Lidelse, Njutning” bland forskarna. I den 
stund som Jackie Collins, Judith Krantz och Shirley Conrans böcker namngavs 
skambelades dess publik.1 Ändå lästes genren av mängder av människor � 
kanske på grund av att den faktiskt gav dem en stund just av lidelse och njutning. 

Frågor om hur litteratur påverkar läsaren rent fysiskt och känslomässigt 
har inte varit ett ämne av rang för litteratur- och läsforskare. En sådan studie 
måste sätta litteraturens verkliga publik, människorna av kött och blod, i 
centrum och inte heller det är prioriterat. Men undantag finns. För ett decen-
nium sedan inledde läshistorikern Jonathan Rose en artikel om läsning med 
ett par rader som ännu kan göra anspråk på giltighet: ”This is not an essay in 
reader-response criticism, for it does not deal with ’implied readers,’ ’informed 
readers,’ ’qualified readers,’ ’superreaders,’ or any other kind of hypothetical 
reader.” Rose ville i stället undersöka ett enligt honom försummat ämne: verkliga 
personers läsning i historien.2 Tillsammans med främst bokhistorikerna Robert 
Darnton, Roger Chartier och Janice Radway är Jonathan Rose ett slags pion-
jär på detta område.3 Vem läste skönlitteratur, vad läste man, hur och varför? 

En förutsättning för att besvara sådana frågor är naturligtvis tillgången på 
historiskt material. Både Darnton och Rose listar exempel på möjliga källor: 
utlåningsstatistik, försäljningssiffror, sätt att lära sig läsa på, läsning i folkrö-
relser, analytisk bibliografi, läsundersökningar, samlingar av självbiografiskt 
berättande och – inte minst – beskrivningar av läsning i litteratur och i brev.4 
De två sista materialtyperna kommer att tas upp i denna uppsats. Utgångs-
punkten är Selma Lagerlöfs författarskap och den stora samling brev till 
henne som finns i Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm. Jag ska nedan pre-
sentera detta brevmaterial och diskutera en aspekt av läsning som historiskt 
sett haft mycket stor betydelse, men som under de sista århundradena först 
betraktats med skepsis och förfäran och sedan inte alls: läsningens omedel-
bara påverkan på kropp och känslor. 

Lagerlöf-läsare och fiktiva Lagerlöf-läsare 
Selma Lagerlöfs brevsamling är en av KB:s största. Den omfattar ungefär 
40 000 brev från ca 17 000 brevskrivare och då är de många breven från barn 
– som ännu ligger oordnade i tjocka bruna kuvert – inte medräknade. Många 
brev är från släkt, vänner, kollegor etcetera, men den allra största delen är 
från allmänheten. På grund av den höga läs- och skrivkunnigheten i dåtidens 
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Sverige är samlingen ovanlig inte bara med tanke på den kvantitativa aspekten. 
Till Selma Lagerlöf skriver den fattigaste gamla gumma likväl som den mest 
välbeställda överklass. Hon får brev från män och kvinnor i alla åldrar, från 
alla sociala skikt, med olika yrken och civilstånd, från stad och land och från 
en mängd olika länder. 

Vad skrev de om? Ett oräkneligt antal ämnen. När allmänhetens brev till 
Selma Lagerlöf diskuterats är det ofta ”tiggarna” (själv skrev hon oftast 
”hjälpbehövande”) som tas upp – och då som exempel på framgångens baksida. 
Den som bläddrar i KB:s stora brevpärmar inser dock att dessa brev kan vara 
förvånansvärt mångbottnade. Uppenbart blir också att de flesta avsändare 
har andra ärenden än pengar. Många berättar om sin läsning av Selma Lager-
löfs verk. Andra rådfrågar om livsfrågor: kärlek, familj, sjukdom, utbildning, 
politik, religion, moral och yrkesliv. Somliga ber om vägledning i sitt eget 
skrivande och medsänder olika alster. En del vill komma på besök eller få ett 
fotografi med en namnteckning. Ett stort intresse visas för författarens privat-
liv och det är vanligt med både gratulationer vid födelsedagar och beklaganden 
när någon närstående är sjuk eller har avlidit. 

Selma Lagerlöfs roll överskred som synes vida yrkets. Allmänhetens brev 
riktas till en idol, ett orakel och en biktmoder likväl som till en intellektuell, 
en moralisk och andlig vägledare, en fredssträvare, en kvinnlig förebild och 
en empatisk medmänniska. Selma Lagerlöf var vår första författare med idol-
status och det uppstår ett slags fan-kultur kring henne. Brevmaterialet är en 
guldgruva för den som är intresserad av frågor om läsning, relationen mellan 
läsare och författare och om hur Selma Lagerlöfs roll växte fram. Oavsett 
avsändarens syfte med att skriva har varje brev något att säga om dessa ting. 

Tillgången på källor som innehåller spontana läsarreaktioner är därtill be-
gränsad. Inte många författare i historien har fått en så stor mängd beundrar-
post, som därtill är bevarad. Brevens värde som källa är annorlunda än till 
exempel intervju- och enkätmaterial, eftersom det är skillnad på att utan 
uppmaning skriva till en författare än att utvald och förberedd besvara redan 
upprättade frågor för en undersöknings räkning. 

Vi vet mycket lite om Selma Lagerlöfs läsare men desto mer om hur det 
litterära etablissemanget mottog hennes böcker och såg på henne.5 De som 
forskat om Selma Lagerlöf har oftast följt rådande strömningar inom littera-
turvetenskapen och när det gäller läsarteori har det (som exemplifierades 
med Roses citat i början) varit brukligt att arbeta med en fiktiv läsare; en 
som främst är konstruerad med stöd av den litterära textens olika grepp och 
med hjälp av antaganden om tidens läskonventioner.6 Att denna påhittade 
läsare sannolikt har mer med uttolkaren själv att göra än med samtidens 
verkliga läsare är ingen vågad slutsats. Risken för anakronismer är uppenbar när 
akademiska tolkningsproffs skrider till verket. Eller som Robert Darnton skriver: 
”[...] literary critics […] seem to assume that seventeenth-century englishmen 
read Milton and Bunyan as if they were twentieth-century college professors.”7 
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Med hjälp av historiska källor kan vi undersöka om vanliga läsare värderar 
litteraturen på samma sätt som det litterära etablissemanget. Har till exempel 
verk ur den litterära kanon något värde för den verkliga läsaren och i så fall 
vilket?8 Breven till Selma Lagerlöf låter hennes läsare själva komma till tals. Det 
blir möjligt att dra verklighetsbaserade slutsatser om människors läsning och att 
uttala sig om vad litteraturen och författaren betydde för dem som faktiskt läste. 

Nedan ska jag visa på några av Selma Lagerlöf-läsningens effekter på läsaren. 
I en uppsats har jag behandlat olika typer av brevanledningar, bland annat 
manliga läsares respons på Kejsarn av Portugallien (1914). Männen hyllade 
romanen och författaren. De ansåg boken vara bildande och nyttig och de appli-
cerade romanens budskap på sin egen livssituation och samtid. Men de hän-
visade också ofta till sina mer impulsiva känslomässiga och fysiska reaktioner.9 
En fråga som uppstår är hur läsforskningen har begreppsliggjort sådan respons? 

Läsarens kropp 
När det gäller den ovan ställda frågan är svaret: nästan inte alls. Lästeorier är 
främst inriktade på meningsskapande. Något hårdraget har följande aspekter 
stått i centrum: hur individen skapar mening, hur texten försvårar meningsska-
pandet eller hur en läsare, ”the resisting reader”, motsätter sig en påbjuden 
mening och skapar subversiva betydelser. Vad texten gör med läsaren har det 
mest varit läsarna själva som velat tala om. 

Varför priviligieras då den meningsskapande processen? I historieskriv-
ningen om detta har läsarens kön spelat en betydande roll. När romanläs-
ningen började sprida sig under 1700-talet – för att under 1800-talet nå oanade 
höjder – förnekades inte det fysiska elementet i läsakten. Tvärtom. Kroppens 
inblandning var i högsta grad självklar. Däremot var lärda kretsar skeptiska 
till fenomenet eftersom det ansågs som ohälsosamt. Romanläsning var fysiskt 
beroendeframkallade och metaforer som ”läshunger” eller att ”smälta en text” 
hade närmast reella konnotationer.10 Robert Darnton har återgett listor över 
de många fysiska symptom som i till exempel medicinsk litteratur förknip-
pades med överdriven läsning. Bland dessa märks förkylning, huvudvärk, 
försvagad syn, febertoppar, rodnader, ledsjukdomar, hemorrojder, astma, 
nervositet, hysteri och melankoli. Att läsa i stället för att gå raska promena-
der förtvinade dessutom musklerna.11 

Inte mindre skrämmande var det faktum att de flesta romanläsare var 
kvinnor. Som Kaptenskan på Borg i Gösta Berlings saga utgör ett exempel på, 
ledde romanberoendet till att (borgerlighetens) kvinnor misskötte sina husliga 
plikter.12 Eftersom människan oavvisligen påverkades fysiskt av läsakten 
ansågs det även vara svårt att värja sig mot innehållet. Propagerade romanen 
för fel saker kunde de kvinnliga läsarna därför börja ifrågasätta sin tillvaro.13 

Till detta scenario kom även den tysta läsningen, som började praktiseras 
under 1700- och 1800-talen. Tystnad–enskildhet–kropp. Som antropologen 
Don Kulick skriver var ”en ofta uttryckt oro [...] att det privata rum som 
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läsningen skapade var moraliskt tvivelaktigt”.14 Kvinnorna tog med sig sin 
vanebildande föda in i sängkammaren och försatte sig lättjefullt i passionernas 
makt. ”Miss reads – she melts – she sighs”, är en kommentar om kvinnors 
läsning från 1700-talets slut.15 Kopplingen mellan läsning och ensamma 
sexuella nöjen – framförallt vad gäller kvinnorna – var med andra ord uttalad.16 

För männens del gällde att romanen feminiserade dem och förvandlade 
dem till onanister.17 De främsta orsakerna till detta förkvinnligande var att 
genrens påverkan på kroppen inte aktivt kunde kontrolleras � läsaren var 
bokens passiva offer. Dessutom ansåg man att det manliga förnuftet grumlades 
av de passioner romanerna uppväckte.18 

Vi kan erinra oss det dominerande mönstret bakom dessa föreställningar: 
kropp/känsla–natur–passivitet = kvinna och förnuft/tänkande–civilisation–
aktivitet = man. Riktat mot läsning: Passiv läsning med kropp och känsla–
roman = kvinna. Aktiv meningsskapande läsning–faktaböcker = man. 

Karin Littau har i Theories of Reading (2007) undersökt synen på läsning 
och dess förhållande till kroppen genom lästeorins historia. Hon lyfter fram 
att litteraturens påverkan på kropp och känslor en gång hyllades (jfr den 
klassiska retorikens movere/pathos). På 1700- och 1800-talen är detta sam-
band ännu ett ämne – om än sett som något föraktat och farligt. Det är först 
under det senaste seklet som det nästan helt har försvunnit ur dominerande 
tolkningstraditioner, menar Littau. När läsning alltmer började förknippas 
med reflektion och förnuft försvann den höga skattningen av konstens för-
måga att röra känslor och påverka kroppen. Den förs till populärkulturens 
domäner och till kvinnorna. Den blir ”låg”.19 

Den starkaste strömningen av tolkningsteori inom litteraturvetenskapen 
härrör från nykritiken. Inom denna riktning betyder ett verks uppbyggnad 
och mening allt. Textexterna influenser anses förvanska resultatet. En av 
nykritikens mest grundläggande texter handlar om vikten av att uttolkaren 
undertrycker sina känsloreaktioner för att kallt och distanserat kunna frilägga 
verkets mer eller mindre förborgade mening. Som Littau påpekar bär denna 
inflytelserika text betecknande nog namnet ”The Affective Fallacy” (1949).20 

Om vi nu återvänder till Selma Lagerlöf så inser vi att läsarnas anförande 
av sina fysiska reaktioner inte är något konstigt sett ur ett längre historiskt 
perspektiv. Läsning ”brings the body into play” skriver Roger Chartier och 
detta bekräftas av läsarbreven.21 

Affekt, emotionalitet och identifikation i läsarbreven 
Selma Lagerlöfs manliga läsare – de från 1915 – beskriver alltså på ett känslo-
mässigt sätt hur de läser identifikatoriskt, emotionellt och med affekt. Denna 
läsart har främst ansetts som kvinnlig och har därför fått låg status.22 Hur ska 
vi förstå att de manliga Lagerlöf-läsarna läser just så? Ofta är det omöjligt att 
bara av läsarreaktionerna skilja könen åt i breven. Ett av följande fyra citat är 
från en kvinna: ”[…] men inga utgjutelser förmår jag mer efter att så ha gråtit 
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över Edra upphöjda skildringar.”; ”Jag kan blott ej förstå hur man kan skriva 
något som så direkt går till hjärtat.” ”Det är då, som ville hjärtat både fröjdas 
och sörja sig sjukt. Jag tackar Gud som ej låtit mig födas före Eder, då skulle 
jag ju aldrig ha fått läsa – då hjärtat började klappa.” ”Og saa leste jeg om 
hann, hvis Hjerte begyndte at banke – og mit eget banker med.”23 

Att manlighetsidealet vid förra sekelskiftet föreskrev rationalitet och kont-
roll, att realismen hade blivit det litterära idealet och att dessutom brevkulturen 
hade börjat förlora både status och sin retoriska, pathos-fyllda karaktär, verkar 
inte ha någon inverkan på de manliga Lagerlöf-läsarna.24 De läser Selma 
Lagerlöf i hög utsträckning och döljer vare sig sina känslomässiga reaktioner 
eller sitt emotionella engagemang. Denna påverkan tyckte de helt uppenbart 
vara värd att förmedla till författaren. Klasstillhörighet eller bildningsgrad 
var heller inte helt avgörande. Teosofen Torsten Hedlund – som August 
Strindberg brevväxlade med under en period – skriver till exempel i ett brev 
från januari 1915: ”Kära, Kära! Så känner jag det från själ till själ, misstyck 
ej. Jag har läst Eder sista bok! Mitt hjärta har vibrerat i samklang med de 
rörelser Eder bok framkallade. Underbart!”25 

Breven visar dock att det är möjligt att vissa brevskrivare faktiskt imiterade 
Selma Lagerlöfs eget sätt att skriva.26 Det bör även hållas i minnet att den 
privata brevkulturen skilde sig från offentliga diskurser. Men det finns ändå 
anledning att anta att Selma Lagerlöfs texter hade en exceptionell karaktär. 
Människor identifierade sig med dem och de lockade fram starka reaktioner 
också i offentligheten. En av de ledande kritikerna, Oscar Levertin, kunde 
till exempel skriva: ”Så glömma vi vanlig skepsis och vanliga prosaiska för-
ståndsfrågor inför makten hos denna enastående sagoberätterska.”27 Flera fors-
kare har också lyft fram egenskaper i Selma Lagerlöfs sätt att skriva som 
anses ha just dessa effekter – bland annat melodramatiken, de personliga till-
talen och en förmåga hos författaren att som Birgitta Holm formulerat det 
”få ens egna bilder att träda fram”.28 

Hur Selma Lagerlöfs själv beskriver läsning kan både säga något om den 
allmänna läskulturen och ha inverkat på hur hon lästes. Här är ett exempel 
från romanen Bannlyst (1918): 

Han hade vänt sig bort från Sigrun, medan han läste, satt framåtböjd och fäste 
sina blickar på någon punkt borta. 

Men allt det, som han hade förmått hålla bundet under det föregående 
samtalet, allt det, som vårkvällens milda tjusning, den älskade kvinnans när-
varo inte hade haft makt att frigöra, det löstes nu av den milda, mäktiga kär-
leksglöd, som genomströmmade dikten. All sammanpressad lidelse ström-
made ut i hans röst. […] hans röst darrade av bruset från den kärleksstorm, 
som rasade inom honom. 

Sigrun lyssnade spänt ett par ögonblick. Därpå vände hon sig plötsligt bort 
från den läsande, så att han inte skulle kunna se hennes ansikte. […] Hennes 
ögon slöt sig i smärta, hennes händer vred sig om varandra, och hennes läppar 
rörde sig i tyst klagan. 
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Selma Lagerlöf beskriver i regel högläsningssituationer och det är mångom-
vittnat hur viktiga de var för henne själv och i tillkomstprocessen. Högläs-
ning var sannolikt vanlig ända fram till televisionens inträde och för Selma 
Lagerlöfs läsare var den ofta självklar: ”Min hustru har just lagt ihop Kejsarn 
av Portugallien efter att ha läst den högt för mig och det är oss båda ett hjärt-
behof att betyga Eder vår varma tacksamhet […].” 

Betydelsen av själva det medium som bär fram litteraturen bör inte under-
skattas. I högläsningen förkroppsligas texten både för den som formar orden 
med munnen och den som lyssnar. Läsningen blir också rörlig till skillnad 
från den tysta läsningen där kroppen oftast är till synes stilla.29 

Att den tysta läsningen inte har ansetts som något ofarligt frikopplat från 
kroppen har vi redan varit inne på. Tyst läsning möjliggjorde även ett slags 
mental flykt från svåra förhållanden. Den gav möjlighet att få överge sin 
fysiska belägenhet för ett tag. En kvinna som suttit i fängelse skriver till 
Selma Lagerlöf på 1920-talet: 

Det var i fängelset jag först gjorde bekantskap med D:r Lagerlöfs böker, och 
det var en stor glädje varje gång jag fick tag på en av dessa. ”Jerusalem” läste 
jag två gånger och – då kände jag inte att jag var i fängelse, utan tyckte att jag 
levde med i bokens händelser […]. 

En ung man ber Selma Lagerlöf om en bok för att undfly tristess och fattig-
dom under julen: 

Jag tycker så mycket om att läsa. Men jag har inga böcker, blott några små 
skräphäften som jag fått låna av en kamrat. Och nu är det snart jul med flera 
häljdagar och de blifva så långa för en sådan som mig som ej har råd att köpa 
tidningar. De jag hyr ett litet rum utav äro också fattiga, så att dem hafva ej 
heller några. 

Båda breven beskriver läsning som en eskapism med positiva förtecken. En 
del av denna flykt var naturligtvis frigörelsen från kroppen där läsaren åtmins-
tone delvis släpper kontrollen över den och ger sig hän. 

Om vi nu återvänder till den ovan citerade högläsningssituationen i La-
gerlöfs Bannlyst, så berättar den om en förhöjd verklighetsupplevelse och 
inte om en flykt. Engagemanget hos de båda deltagarna i läsakten är så totalt 
att kroppen inte kan kontrolleras. Deras känslor fångas upp av dikten, de 
identifierar sig med den, liksom med den andras känslouttryck. 

Eftersom känslor uttrycks via våra koppar kan vi också identifiera känslor 
hos andra och vara empatiska. Detta visste man förstås redan under antiken 
och pantomimen, melodramteatern och stumfilmen är senare exempel på en 
typ av estetik som via (över)tydliga kroppsuttryck utlöser känsloreaktioner. 
Melodramatiska texter – som Selma Lagerlöfs ofta kan beskrivas som – visar 
alltid känslor med hjälp av kroppar: karaktärerna gråter, knäböjer, knyter nävarna, 
skakar, blir bleka, högröda eller, som i exemplet från Bannlyst ovan, darrar på 
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rösten, vrider sina händer och rör tyst sina läppar.30 Vissa läsare identifierade 
sig helt klart med detta. I breven om Kejsarn av Portugallien är inslaget av 
fysisk identifikation tydligt. När Jans lilla dotter föds i första kapitlet börjar hans 
hjärta klappa på ett speciellt sätt. En dansk man skriver: 

Da jag for godt et halvd Aar sedan leste Deres Bog: Kejsarn av Portugalien, 
havde jag ikke det, jeg nu har – en lille pige; men vi ventede hende. Og saa 
leste jeg om hann, hvis Hjerte begyndte at banke – og mit eget banker med. 
De gav mig en saa uendlig stor Glæde og det takker jeg Dem for. Og da jeg 
for förste Gang Holdt min egen lille Pige i mine Arme – det var mit Livs lykke-
ligeste Öjeblikk – da tænkte jeg paa deres lille Kejser og paa dem. 

Lagerlöf-läsarnas relation till forskningen 
Läsarbreven är naturligtvis också inriktade på texternas budskap och mening. 
Många framhåller att Selma Lagerlöfs texter är ”förbättrande”, ”moraliska”, 
”lärorika”, ”spännande”, ”vackra” och så vidare. Vid sidan av läsningens kon-
text och läsarens sätt att skapa mening kan en analys av hur faktiska läsare 
har reagerat på läsning inte trivialisera kroppens inblandning i läsakten – 
särskilt inte när läsarna själva påkallar dess uppmärksamhet. 

Feministiska forskare har endast motvilligt talat om läsningens inflytande 
över kvinnors kroppar. Ett klassiskt verk om kvinnors läsning är Janice 
Radways Reading the Romance från mitten av 1980-talet. Hon intervjuar där 
ett antal kvinnor om deras läsning av romantikböcker. Svaren hon får refererar 
ibland till fysiska upplevelser. Som Littau visar undviker dock Radway att 
gå in på sådana i detalj. Enligt Littau skulle det bero på att feminister vill 
undvika att associera kvinnors läsning med passivitet. I stället har de velat 
lyfta fram den aktivitet läsningen innebär liksom det motstånd och de sub-
versiva betydelser kvinnor skapar genom sin läsning. Detta innebär förstås 
att feministiska läsforskare agerar på ungefär samma sätt som de flesta andra 
lästeoretiker, det vill säga att de sätter individens meningsskapande först.31 

Den genusforskning som finns om verkliga läsare har också oftast handlat 
om kvinnor.32 Varifrån hämtas motbilderna till kvinnors läsning, är en fråga 
som infinner sig. Utgår forskarna från ”självklara” föreställningar om mäns 
läsning? Förutsätter man med automatik att verklighetens män och kvinnor – 
de som står utanför litteratureliten – artikulerar olika läsarter? Eller blir mot-
bilden helt enkelt det patriarkala etablissemangets åsikter om kvinnors läsning 
eller deras sätt att läsa litteratur? 

Karaktäristiskt för historieskrivningen om människors läsning är att den 
generellt sett riktar kikaren mot lärda kretsar (hur Kant såg på romanläsning 
etcetera). Tog vanliga läsare verkligen in dessa intellektuella eliters åsikter? 
Påverkades deras läsning alls av dem? Lika lite som de flesta kvinnliga Tant-
snusk-konsumenter verkade bry sig om vad det kultureliten tyckte, verkar 
Selma Lagerlöfs manliga läsare generas över sin läsart – fördömd som den 
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var redan av 1700- och 1800-talens lärda. Detta reser flera frågor. Hade deras 
”feminina” sätt att läsa och förmedla sina läsupplevelser mer med Selma 
Lagerlöfs litterära stil att göra än med tidens norm för manlighet? Är känslo-
mässiga och identifikatoriska läsarter mer styrda av, eller åtminstone även 
styrda av, ett litterärt verks karaktär än av läsarens kön? Selma Lagerlöf hade 
och har en särställning som författare. Hon var omåttligt populär i bredare lager 
samtidigt som hon var en, även internationellt sett, ”hög” författare, som kano-
niserades. En manlig läsare skulle förmodligen ha ”tjuvläst” Lace när den kom. 
Men ingen i Selma Lagerlöfs samtid behövde skämmas för att läsa henne. 

Uppfattningen om hur Selma Lagerlöf skulle läsas och om vad läsarna 
ansåg att verken gjorde med dem verkar, mot bakgrund av de nedslag i brev-
samlingen som hittills gjorts, inte ha varit i första hand styrd av genusrelate-
rade normer om läsning. För att kunna uttala sig med mer precision måste 
dock fler brev undersökas. De kommer att ge en skarpare bild av i vilken 
mån responserna är att hänföra till Selma Lagerlöfs egenart; bilden av henne 
som författare, privatperson och kändis; andra läsares läsarter; tidens läskon-
ventioner; brevkulturen; olika gruppers, kategoriers och individers förutsätt-
ningar och deras omgivande sammanhang. Detta är en stor uppgift, men en som 
kan berika många av dagens föreställningar om läsning vid förra sekelskiftet. 
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Marta Ronne 

”Så skärper den ena människan den andra” 
Om litteraturkritikern Margit Abenius och hennes många nätverk 
 
 
I ett lågt och mörkt skyltfönster på Antiquariaat Isis i den nederländska uni-
versitetsstaden Groningen får jag syn på en mycket tjock bok i ett matt svart 
omslag. Den står ensam ovanpå en lång rad böcker om filosofi, litteratur, 
historia och religion. Omslaget smälter nästan bort i det svagt upplysta fönst-
ret, men ur det svarta papperet, såsom ur en ljuscirkel i ett annars mörkt arbets-
rum, lyser det fram ett kvinnoansikte i profil. Ansiktsuttrycket är neutralt 
men den inåtvända blicken och de vassa mungiporna ger det ett drag av melan-
koli. Ansiktet är Virginia Woolfs på ett fotografi från trettiotalet. Snart håller 
jag James Kings voluminösa Woolfbiografi i handen och inom kort börjar 
jag läsa den på tåget till Amsterdam, mitt bland det tysta surret av mp3-
spelare, mobiltelefoner och lågmälda samtal. Allt finns samtidigt: Virginia 
Woolfs svartvita engelska barndom, min egen framskridande biografi över 
svenska Margit Abenius och det gråbruna holländska decemberlandskap som 
sakta flyter förbi. En rak linje skär av de svagt grönskande fälten från den 
molniga decemberhimlen. Där finns ingenting upphöjt, ingenting färgglatt 
eller överraskande, inget hopp om en möjlig förändring. Medan blicken 
vandrar från texten till omslaget och vidare ut genom fönstret och tillbaka till 
boken igen slår det mig att den melankolins tunna raster som vilar över vin-
terlandskapet ligger lika mycket över Virginia Woolfs liv som över historien 
om litteraturkritikern Margit Abenius som jag håller på med att rekonstruera. 
Om Woolf läser jag: 

Her entire life was dominated by depression and sadness – powers that threa-
tened to overwhelm and annihilate her. In many ways, her writings were attempts 
to run counter to those forces and to grasp at the healing aspects of life. […] 
This is one of her central reasons for writing: to investigate and in so doing 
contain her fascination with death. Through her writing, she sought to capture 
the vitality of existence.1 

En kvinnolitteraturforskare inser genast att man gott kan byta ut namnet 
Virginia Woolf mot ett stort antal andra ur den västerländska kvinnolittera-
turhistorien, för den är också en historia om melankoli, depressioner och 
författarsjälvmord. Ta systrarna Brontë eller den amerikanska poeten Emily 
Dickinson. Prova med Victoria Benedictsson eller Karin Boye som dessutom 
båda dog för egen hand, eller några mindre kända svenska kvinnliga författare 
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från tidigt 1900-tal vilka skrev självbekännelselitteratur om oro och melan-
koli. Eller varför inte den finlandssvenska Fredrika Runeberg, mera känd 
som nationalskaldens hustru som inte bara saknade rum för sitt skrivande 
utan även brottades med en tilltagande hörselskada. Eller kanske den ameri-
kanska poeten Sylvia Plath som tog sitt liv vid trettio. 

Varje nationallitteratur har sin egen långa tradition av deprimerade kvinn-
liga författare – och naturligtvis också av deprimerade manliga dito, efter-
som denna sjukdom ju drabbar båda könen, även om den sedan romantiken 
kom att förknippas med det kvinnliga.2 Ett förbehåll kan emellertid göras 
direkt: kvinnornas depression har ofta visat sig ha en konkret praktisk orsak. 
Den höga representationen av deprimerade kvinnliga författare kan förklaras 
med att många av dem såg sina intellektuella ambitioner slåss sönder i mötet 
med samhällets föreställningar om kvinnors begränsade skaparförmåga. 

Känslan av själsligt mörker kan emellertid också vara en tillgång. Så var 
exempelvis fallet med Margit Abenius, en av 1900-talets mest inflytelserika 
svenska litteraturkritiker. Citatet ovan får därför tjäna som ett motto för en 
kort betraktelse över hennes litterära karriär i skuggan av en livslång sjuk-
dom. Liksom Woolf fick Abenius ”ett eget rum” för sitt skrivande, om man 
med detta menar ekonomiska resurser och publiceringsmöjligheter. Mitt i 
livet blev hon en respekterad medlem av den svenska litterära offentligheten 
med makten att lyfta fram och kanonisera andras författarskap. Hon var dispu-
terad i nordiska språk 1931 och från tidigt 1930-tal och praktiskt taget till sin 
död 1970 var hon medarbetare i Bonniers Litterära Magasin samt i Ord och 
Bild. Hon var även krönikör i radio, ledare för privata bokcirklar och föreläsare 
och översatte flera kända utländska författare som Simone Weil och Franz 
Kafka. Med tanke på Abenius position inom det litterära etablissemanget och 
med hänsyn till att hon aldrig behövde skriva dagskritik för brödfödan ter sig 
hennes karriär inom en annars mansdominerad kritikerkår som lyckad. Ändå 
brottades även hon med ett livslångt själsligt lidande som, liksom hos Woolf, 
ständigt hotade att övermanna och utplåna henne. Utan att försöka överskatta 
likheten dem emellan, finner jag en gemensam beröringspunkt mellan den 
Virginia Woolf vi möter i Kings bok och den Margit Abenius jag lyckas läsa 
fram ur hennes litterära kvarlåtenskap, såväl den privata som den tryckta. 
För både Woolf och Abenius var mötet med den litterära texten inte bara en 
yrkesangelägenhet utan också ett sätt att förstå och bemästra en återkom-
mande livsångest. På så vis blev perioderna av stark nedstämdhet en övning i 
både professionalism och självdisciplin.  

I Margit Abenius fall går det att tala om ett liv som var uppbyggt kring 
två olika motsatspar. Det ena var privatpersonen Abenius pendling mellan 
eufori och depression, det som medicinskt sett klassades som manodepressi-
vitet men vad jag väljer att kalla för en pendling mellan natt och dag. Där 
”natten” både bokstavligt och bildligt talat var stunder av ensamhet, botten-
lös självförakt och svartaste ångest då man ligger ”med tom hjärna och 
bultande pulsar och en längtan efter och en fasa för döden”, såg ”dagen” ofta 
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en social och utåtriktad person med många olika nätverk och med ett till 
hybris gränsande självförtroende.3 Som ung var Abenius ”dagsjag” fortfa-
rande så pass starkt att man vid läsningen av dagböckerna frågar sig om inte 
de mörka perioderna snarare var en rent litterär konstruktion eller en pose 
hos en intellektuell och litterärt begåvad tonåring. Självanklagelserna och 
känslan av att vara värdelös kunde snabbt bytas ut mot en oreflekterad och 
spontan glädje över småsaker i vardagslivet och nattens demoner kunde hållas 
borta genom stoj och glam i jämnårigt sällskap. Gradvis tog det deprimerade 
”nattjaget” emellertid en allt större plats och blev allt svårare att hålla borta 
ens med professionell läkarhjälp, något som framgår ur den medelålders 
Abenius dagboksanteckningar. 

Det andra motsatsparet – depressionen sedd som ett sjukdomstillstånd respek-
tive som en gåva – rörde Abenius liv som kritiker: Hon själv talade om de 
depressiva perioderna antingen som en sjukdom eller som en gåva, beroende 
på om kontexten var privat eller offentlig. I omvärldens ögon var dock depres-
sionen en av hemligheterna (men inte den enda) bakom hennes omvittnade 
lyhördhet i mötet med den litterära texten. Här bidrog hennes sociala och 
professionella nätverk till att vända depressionen till något positivt. Inget 
nytt under solen, kan en genusforskare genast tillägga, för visst har kvinnors 
skapande ofta omtalats som intuitivt och knutet till kroppens olika tillstånd, 
snarare än som medvetna intellektuella handlingar. Att Abenius själv aktivt 
använde sjukdomen som en resurs i skapandet av sin egen kritikeridentitet är 
emellertid värt att reflektera över. I det här fallet vände Abenius på den existe-
rande genusstereotypen enligt vilken kvinnan var lika med naturen, intuitionen 
och kroppen. I professionella sammanhang beskrev hon sitt själsliga lidande 
som en väg till både en bättre självkännedom och en större medmänsklighet, 
en mognadsprocess som onekligen hör till den intellektuella sfären. Tanken att 
en högre grad av livsvisdom uppnås genom lidande var för övrigt en central 
aspekt i den mogna kritikern Abenius syn på skönlitteraturens moraletiska 
och existentiella dimension. Denna hållning växte fram hos henne i mötet 
med den franska kristna filosofen Simone Weil i slutet av 1940-talet. 

Det är kring de två motsatsparen som historien om människan och kritikern 
Margit Abenius kan vävas, från tonåringens första möten med litteraturhisto-
risk forskning och ända fram till hennes Memoarer från det inre från 1963. 

Även om depressionen först kommer smygande i artonårsåldern, framstår 
också den något yngre Abenius som svärmisk och överspänd. I dagböckerna 
förda hemma i Örebro 1916–1917 framställs gränsen mellan dagdrömmeri och 
dröm ofta som flytande. Schück, Warburg, Böök och Lamm studeras flitigt och 
helt frivilligt på lediga stunder. Såväl romantiska författare som Heidenstam, 
Fröding och Bo Bergman ger näring åt fantasin. Abenius vet redan att littera-
turhistoria är hennes stora intresse. Hennes förebilder är samtliga manliga 
författare, poeter och kritiker. Hon vill bli som de, och även som några av sina 
manliga lärare med den starkt beundrade teologen Emil Liedgren i spetsen. 
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Avgångsbetygen från Risbergska skolan i Örebro tillsammans med dag-
boksanteckningarna vittnar om att Abenius är en av de bästa eleverna när 
hon slutar skolan våren 1917.4 Tack vare familjen och den klassiskt bildade 
släkten definierar hon sig själv redan som intellektuell. Fadern, kemisten 
Wilhelm Abenius, är läroverksrektor och familjen umgås huvudsakligen 
inom Örebros bildade medelklass. Denna blir snart inte god nog för den unga 
Abenius. Hon anar existensen av olika slags socialt kapital ett halvt sekel 
innan begreppet uppfinns av den franska kultursociologen Pierre Bourdieu.5 

Från och med höstterminen 1917 då den artonåriga Abenius inackorderas 
i Uppsala och börjar läsa vid Uppsala Enskilda Läroverk (”Skrapan”) blir 
hennes sömnlöshet alltmer ihållande. Pendlandet mellan eufori och förtvivlan 
och starka skuldkänslor noteras dagligen, liksom hennes ständiga uppma-
ningar till sig själv att arbeta och försöka bli en bättre människa, något som 
visar på mycket höga prestationskrav. Det är under de fyra terminerna på 
Skrapan som de manodepressiva symptomen bryter ut, samtidigt som Abenius 
på allvar inser att det är stilistik och verslära som hon vill studera i framtiden. I 
sitt genuina intresse för språk och litteratur blir hon uppmuntrad av sin lärare 
Olof Gjerdman, då läroverksadjunkt i modersmålet och engelska, senare pro-
fessor i nordiska språk och dialektforskare. Mötet med Gjerdman blir även i 
ett annat avseende avgörande för Abenius. Det som från hennes sida börjar 
som ett svärmeri för den sexton äldre och gifte läraren och från hans som ett 
godmodigt intresse för en ambitiös elev kommer inom några år att utvecklas 
till en livslång men aldrig offentlig kärleksförbindelse. 

* 

I Uppsala tar nya nätverk form i Abenius liv, inte minst genom bästa vännen 
Birgit Ekelund, senare gift med litteraturforskaren och akademiledamoten 
Henry Olsson. Den intensiva skolvänskapen förvandlas till en livslång brev-
växling. Birgit Olsson skriver mest om barnen och om hushållet men också 
om sin aldrig sinande beundran för kamraten vars liv som intellektuell hon 
ser som motsatsen till sin egen prosaiska vardag. Hennes brev förmedlar 
uppmuntran, omsorg och ett genuint intresse för Abenius personliga lycka. 
Ännu långt efter Abenius död mindes Birgit Olsson tavlan som hon skickat 
till sin vän för att lindra hennes kroniska sömnlöshet. Hon blev också en 
förbindelselänk mellan maken Henry och Margit Abenius. De två kom att 
föra en egen brevväxling som till stor del kretsade kring varandras alster 
samt kring den svenska litterära Parnassens interna angelägenheter.6 

Såväl under skoltiden som under studierna i Uppsala var släkten det vikti-
gaste nätverket för Abenius, både som en intellektuell plattform och på 
grund av sitt starka känslomässiga stöd. Fångad mellan den tilltagande 
sömnlösheten och de alltmer högt ställda studieambitionerna kunde Abenius 
ändå leva sitt ”dagsjag” under besöken i sin farmors hem i Uppsala. Där var 
hon en okomplicerad och skötsam flicka med bra betyg och frisk aptit. Intresset 
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för litteratur och musik som Abenius anammade i hemmet förstärktes i sin 
tur genom kontakterna med moderns syskon. Morbrorn Alfred Westholm 
undervisar i många år Margit Abenius och hennes yngre bror Håkan i både 
franska och latin. Det är honom Abenius ber om råd angående val av avhand-
lingsämne i mitten av 1920-talet. 

Margit Abenius sömnlöshet och nervositet tilltar så markant i samband 
med studentexamen våren 1919 att föräldrarna stoppar hennes planer på att 
omedelbart börja studera. Hon skriver därför in sig vid Uppsala universitet 
hösten 1919 men får inte lov att börja förrän ett år senare. Däremellan skickas 
hon iväg till släktingar i avsikt att hållas borta från överdrivna studier och över-
spänt dagdrömmande. Uppenbarligen trodde familjen att en ung flickas nerv-
problem kunde botas med hjälp av handfasta dagliga sysslor såsom barnpass-
ning och hushållsarbete, något som i Abenius fall inte blev så framgångsrikt. 

Studietiden blev enligt henne själv den tid då ”de nervösa störningarna 
och det själsliga lidandet (på gränsen till eller över gränsen till sjukdom) […] 
nådde ett sådant djup att livsnerven hotades”.7 Först i sina memoarer 1963 
skrev hon om de dramatiska växlingarna mellan olika själsliga tillstånd, den 
krympande subjektiva förnimmelsen av tid och längtan efter att dö som så 
tydligt kan avläsas i tonårsdagböckerna: 

Under de första studieåren i Uppsala återkom spänningstillstånden så ofta att 
de ledde till halv invaliditet och en skenbart total livsoförmåga. Alla utvägar 
tycktes stängda. 

När det var som värst hade jag fyra själar som avlöste varandra på klockslag 
och saknade förbindelse sinsemellan. Den första stormade fram som vilda 
hästar i flock, fortare, fortare, körsvennen avkastad. Störtskurar av infall, in-
tuitioner, kvickheter, angrepp, citatfragment, tankekaskader som fyllde mig 
med häpnad och övermod, växlade i ett tempo som blev allt vildare och till 
sist var hastigheten så stor att tankarna var formlösa, skugglika ansatser. […] 
Då, plötsligt, som när en ridå dras ner, fick den andra själen övertaget, och i 
den fanns ”sanningen”. Det var en lättnad först med det kyliga vinddraget av 
sanning. Men domarblick blev åklagarblick, och det arma jaget låg i stoftet, 
dömt av uppenbar eller oklar skuld. […] Den tredje själen lärde jag också 
känna. Den bestod av mycket litet ”jag”, snarare av strängar som spändes under 
stråkar. […] Då tog den fjärde själen makten. Uttrycklösast av alla, utan ”jag”, 
kunde den bara stöna och flämta och värja sig inför ett fasans skådespel, där 
ögon stirrade, lemmar förvreds. 

Till sist övergick de stormiga tillstånden till verklig sjukdom och jag hamnade i 
en nästan tidlös inåtvändhet […]. Sömnen försvann fullständigt. Min enda 
visshet var att ”allt var slut” och att jag ville bort, likgiltigt vart, men bort.8 

Denna essä med sina många litterära referenser är ett utmärkt exempel på 
hur Abenius kunde stöpa om sin egen depression i en poetisk betraktelse.  
Samtidigt vände hon sin sjukdom till något positivt, en ”kurs i självkänne-
dom och verklighetskunskap som kom att bli en livsviktig kompletterig till 
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universitetsstudierna”.9 Det självbiografiska jaget konstruerades med hjälp 
av en bekännelse som samtidigt antydde att en högre gradens kunskap om 
själens gömslen hade uppnåtts. En friskförklaring saknades emellertid inte 
heller. ”De farhågor jag hyst var ingenting att fästa sig vid”, konstaterade 
hon. ”Allvarlig var endast den allmänna ömtåligheten, och den var ett öde, 
ett livsfaktum att se i ögonen, men som kunde bemästras med förnuft, tuktas, 
hållas i schack, och om lyckan var god, göras fruktbar.”10 

Men även hos den som har förmågan att göra dikt av livet finns verkligheten 
ändå kvar att brottas med. 1927 vistas Margit Abenius på ett sjukhem för sin 
sömnlöshet. Hennes hemliga kärleksförbindelse med Gjerdman har nu pågått 
i ett par år, och den lögn hon tvingas att leva i inför sina nära och kära är en 
prövning nog så stor för en person med ett bättre självförtroende och mindre 
överspända nerver än hennes. 

Studieåren då en magisterexamen i engelska, nordiska språk och littera-
turhistoria förvärvas 1925, en licentiatgrad i nordiska språk 1928 och slutligen 
en doktorsgrad i samma ämne 1931 blir även början till nya nätverk. Vänskapen 
med Karin Boye som också skrevs in vid Uppsala universitet 1921 kom att prägla 
Abenius mycket starkt. Förutom att vara hennes vän och intellektuellt jämlika 
blev Boye en ytterligare förbindelselänk mellan henne och kretsen kring de 
intellektuella kvinnliga akademikerpionjärerna med kritikern Klara Johanson 
och historikern Lydia Wahlström i spetsen.11 De egna minnena av Boye tillsam-
mans med Abenius professionella ambition att ta ett samlat grepp om henne 
som diktare resulterade 1950 i Drabbad av renhet. En bok om Karin Boyes 
liv och diktning, Abenius största men också mest kontroversiella arbete. 

1933 debuterar Abenius i Bonniers Litterära Magasin som startat året innan 
med essän ”Spiseln är hård och kantig. Reflektioner om läsaren och den 
moderna dikten”. Under de följande tre decennierna kommer hon att bidra 
med en till två essäer per år om allt från Emily Dickinson och Cora Sandel 
till Byron, Kafka och Klara Johanson, om rysk och lettisk litteratur, Verner von 
Heidenstam, Karin Boye och Sara Lidman samt om litteraturkritikens väsen.  
Föga förvånande var det i egenskap av kulturpersonlighet som Abenius såg 
sina stora kontaktnät växa fram. De två stora vänskaperna i hennes liv, den 
med Klara Johanson respektive Cora Sandel, hade båda att göra med hennes 
arbete som kritiker. Vänskapen med den förstnämnda tog sin början redan i 
slutet av 1920-talet och varade ända fram till dennas död 1948. Den är kan-
ske den mest kända av Abenius kontakter eftersom den kan ses som avgö-
rande för hennes egen kritikeridentitet. Det hindrar inte att Klara Johanson 
också såg denna vänskap som en resurs för sig själv, oavsett det litterära men-
torskap som hon gärna utövade över Abenius. I sättet på vilket hon regisserade 
sin egen reaktion på Abenius essä om henne i BLM 1942 och i de frågor om 
Abenius släkt och kontaktnät som hon ibland ställde i sina brev kan man 
spåra en strävan att även ha praktisk nytta av bekantskapen.12 Jämfört med 
Klara Johansons har Cora Sandels roll i Margit Abenius liv och kritikergär-
ning varit kraftigt underskattad, i synnerhet som den präglades av en mycket 
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större ömsesidighet. Cora Sandel var både kravlös och kraftigt stödjande. Lik-
som många andra bekantskaper i Abenius liv sköttes även denna till stor del 
brevledes, något som i detta fall mest berodde på den åldrade Sandels ständiga 
hälsoproblem. Varken hennes bekantskap eller brevväxling med Abenius om-
nämns förvånansvärt nog i Janneke Øverlands Cora Sandel-biografi.13 

Trots att Abenius enligt egen utsago tidvis var ”föga meddelsam” och ofta 
befann sig i ett tillstånd av en ”tidlös inåtvändhet” var hon som medelålders 
mycket bra på att vidga sina nätverk. Författare, litteraturforskare och andra 
kritiker var ofta de som tog den första kontakten. Det hände emellertid att 
hon själv tog initiativet till en bekantskap med någon hon stod i begrepp att 
skriva om, som fallet var med exempelvis Cora Sandel. Även hennes arbete 
med att översätta och introducera Simone Weil i Sverige ledde till en mer 
personlig bekantskap med Simones mor Selma Weil liksom till kontakter 
med Weils översättare och levnadstecknare.14 

För Abenius del förvandlades ofta dessa bekantskaper från strikte profes-
sionella till privata, eller till något mitt emellan, vilket också kunde inkludera 
omsorgen om personernas familjer och deras vänner. Som kritiker och senare 
medlem i Samfundet De Nio visade Abenius stor förståelse för författaryrkets 
ekonomiska vedermödor. Ett av många exempel är hennes mellanhavanden 
med Jan Fridegård, en författare som Abenius allt som oftast försvarade ända 
sedan sin radiokrönika om hans Tack för himlastegen 1936.15 Brevväxlingen 
dem emellan börjar vid årsskiftet 1938/1939 som ett tankeutbyte mellan en 
författare och hans kritiker och den utvecklas därefter till en mer privat bekant-
skap. Redan julen 1940 tackar Fridegård för Abenius julklapp till hans dotter 
Aase. 1951 skriver den fjortonåriga Aase själv och tackar ”kära tant Margit” 
för ”det fina skärpet och för brevet”.16 

Förutom sina kontakter inom det litterära etablissemanget förmådde Abenius 
att hålla överraskande många mänskliga öden i minnet. Detta med tanke på 
att det rörde sig om hundra och åter hundratals brev från förläggare, författare 
och kritiker, översättare, kulturpersonligheter, politiker, präster och nunnor, 
professorer och läroverksadjunkter, och – sist men inte minst – från ”vanliga” 
läsare och lyssnare. Många av hennes kontakter hade att göra med hennes 
kritik av såväl nazismen som kommunismen. Uttalad antinazist från sent 
1930-tal och fram till krigsslutet gick hon på fyrtiotalet direkt över till att 
högt tala om kommunismens övergrepp i Baltikum och Ryssland. Genom sitt 
stöd till ett antal exilintellektuella fick hon nya nätverk av människor som i sin 
tur bidrog till att forma bilden av Abenius som lyhörd och medkännande.17 

Många inom Abenius umgängeskrets uppträdde starkt stödjande när hon 
återföll till sitt ”nattjag”, kanske på grund av att hon själv så öppet talade om 
sin sjukdom. Så sent som på 1950-talet kommer ord av tröst och förståelse 
från Lydia Wahlström som menar ”att ibland blir sjukdomen ett slags skyddande 
förklädning, inom vilken en utveckling kan försiggå, fast vi inte ser den” och 
tackar för allt Abenius har betytt för andra.18 I sina dagböcker från 1960-talet 
nämner Abenius ofta sin uppsaliensiska umgängeskrets: Bror Hjorth, Ingemar 
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och Sally Hedenius, Tora Dahl och Knut Jaensson samt Regina och Carl-Erik 
af Geijerstam. Ibland läggs hon in på sjukhus dagen efter en större samman-
komst – eller bjuds på en ”avskedsmiddag” inför en stundande sjukhusvistelse – 
och alla verkar införstådda med att ett nytt ångestanfall är på väg. Vid hennes 
sjukhussäng finns såväl Gunnar Ekelöf som Tora Dahl. En orolig Cora Sandel 
skickar blommor och hon ringer sjukhuset trots sin avsky för telefoner. 

Med tanke på att Abenius i egenskap av författare och kritiker levde sin 
depression inför öppen ridå och såg sitt psykiska lidande som en andlig övning 
är det knappast förvånande att också hennes eftermäle kom att kretsa kring 
begreppen lyhördhet, sjukdom och medmänsklighet. De personliga förluster 
och den kamp mot sina egna ”fyra själar” som hon berättade om i Memoarer 
från det inre sågs delvis ligga bakom såväl hennes empati och människokän-
nedom som hennes känsla för den litterära textens synliga och osynliga berät-
telser. Så exempelvis i Gerda Anttis anmälan av boken: ”Känner man Margit 
Abenius som författare och kritiker vet man också djupet av hennes livserfa-
renhet, som jag skulle vilja kalla lyhördhet. Och med lyhördhet menar jag 
förmågan att uppfatta det som bara har en svag röst, eller ibland ingen röst 
alls: lidandet.”19 I och med denna koppling mellan de personliga erfarenhe-
terna och sin påstådda lyhördhet hade Abenius direkt kunnat förpassas till 
litteraturens damavdelning, där subjektivitet, känsla, intuition och empati 
ofta anses råda i stället för objektivitet, intellekt, fantasi och snille. Men mot-
tagandet av Memoarer från det inre liksom dödsrunorna över henne 1970 
visar tydligt att hennes berömda litterära fingertoppskänsla snarare förknip-
pades med hennes förmåga att stöpa om sina plågsamma upplevelser i all-
mängiltiga berättelser samt att kunna avkläda den skönlitterära texten dess 
olika skikt. Abenius sjukdom kom att ses som ytterligare en tillgång hos en 
annars professionell och ytterst skicklig litteratör som alltid skrev med en 
osynlig men ständig närvarande läsare i tankarna. 

James King frågar sig om inte Virginia Woolfs kamp mot sin depression 
lika mycket som hennes författarskap gjorde henne till en av de stora. Själv 
undrar jag om Margit Abenius storhet som kritiker och författare inte till viss 
del handlade om hennes förmåga att se själsligt lidande som ”ett slags skyd-
dande förklädning” och som ett verktyg i sitt skrivande. 
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Maria Margareta Österholm 

Folk vet ingenting om Sinikkor 
Susanne Ringells novell ”Eivorskap” 
 
 
Att sjunka ner i en fåtölj kan vara bekvämt, men när kroppens gränser mot 
fåtöljen blir kännbara är det inte längre lika angenämt. Kanske var det inte 
heller bekvämt från början? Det kanske var fel kropp i fel fåtölj, eller kanske 
är det till och med så att vissa kroppar inte passar i de fåtöljer som finns att 
tillgå? Liknelsen med fåtöljen används av Sara Ahmed i The Cultural Politics 
of Emotion (2004) för att förklara queera känslor och upplevelser av obekväm-
lighet. Att vara bekväm i samhället innebär, enligt Ahmed, att inte kunna ur-
skilja var ens egen kropp slutar och var omgivningen börjar. Skillnaden mellan 
dem som känner sig bekväma och de som inte gör det, demonstrerar för vilka 
kroppar, liv och erfarenheter som samhället är skapat och för vilka som nor-
mativiteten skaver.1 I den finlandssvenska författaren Susanne Ringells novell 
”Eivorskap” i samlingen Det förlovade barnet (1993) skildras Eivor, ”som är 
trångbodd för jämnan”,2 och hennes beundrande begär inför väninnan Mervis 
mamma, Sinikka. Eivorskapet skaver på alla upptänkliga vis men Sinikka blir 
den som antyder att en annan femininitet än den hemtama är möjlig. 

Berggrens, Eivors familj, har på något mystiskt sätt kommit upp sig här i 
världen. De bor på fjärde våningen. Mervis familj, Mustonens, bor däremot 
på första våningen, och där lagas det mat i bara underkläderna fast klockan 
nästan är sju på kvällen. På prydnadssolfjädern dansar den vackra senoritan. 
När Eivor går dit ser hon till att ha finklänningen på, men det är varken för 
Mervis eller för någon lillebrors födelsedagskalas skull. Det är för mamma 
Sinikka, som ”är som ingen annan och har rubinröda tånaglar.”3 

Hur det egentligen kommer sig att Eivors familj har hoppat upp några 
trappsteg är hon inte riktigt säker på, men hon misstänker att det har något att 
göra med nakenhet. I Eivors familj handlar den bara om att vara utan kläder 
och förknippas inte med natten. Kanske har det också att göra med att Eivors 
mor inte låter sina döttrar springa till affären i svarta underkjolar med tråcklad 
fåll. Eivor vet åtminstone att fattigdom inte bara beror på mängden pengar 
utan på hur de används, om det är saft eller ”limonad” som serveras. Musto-
nens dricker limonad. Och trots att det inte är dåligt att vara fattig är det heller 
inte riktigt bra. Att fru Berggren med familj numera kan titta ner från fjärde 
våningen har alltså att göra med att hon investerat i en respektabel femininitet. 

Beverley Skeggs använder i Att bli respektabel (1999) begreppet respek-
tabilitet för att undersöka hur en grupp engelska arbetarklasskvinnor förhåller 
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sig till femininitet. Begreppen kvinna och femininitet har ofta använts utbyt-
bart och beskrivande, som det som står i motsats till män och maskulinitet, 
menar Skeggs. Hon påpekar dock att femininitet är en historiskt specifik kategori 
som inte kan appliceras på alla kvinnor. Synen på femininitet har skapats genom 
maktrelationer, ur en kamp som påtvingat kvinnor ett borgerligt femininitets-
ideal, som de bara kunnat leva upp till om de kulturella och ekonomiska förut-
sättningarna varit de rätta. Skeggs menar vidare att respektabel femininitet är 
något som tillskrivits vita medelklasskvinnor, medan kvinnor ur arbetarklassen 
och de som hör till andra etniciteter positionerats som sexuella och därmed 
som den respektabla femininitetens motsats. Just därför måste kvinnorna i 
hennes undersökning investera i respektabel femininitet.4 

I Eivors värld är det dock inte helt säkert att det bästa alternativet är att stå 
högst upp på respektabilitetens prispall. Även om hon är ambivalent och 
ibland sätter sig på sin snäppet finare klasspositions höga hästar, så är det 
inte alls sådan hon vill vara. Hon vill bli varuhusexpedit, pilothustru eller 
zigenerska när hon blir stor. Och då går det ju inte att gå runt i praktiska 
underkläder! Eivor ser inte vad investeringar i respektabel femininitet skulle 
kunna ge henne, kanske beroende på att hennes mor redan har berett väg för 
henne, så att hon inte behöver oroa sig så mycket för framtiden. Men viskande 
röster i kvarteret låter påskina att så nog inte är fallet. De tycker att Eivor är 
en otacksam hoppjerka, som inte fortsatte i den tråkiga kören. Eivor miss-
tänker att hon inte är klippt efter de rätta måtten för den respektabla femini-
niteten och söker andra vägar, om än så länge bara i hemlighet. Hemma tar 
hon på sig de hederliga vinterkängorna för att sedan byta till tjusigare skor. 
Vackra prasslande drömmar är inget som angår föräldrarna. 

Kvinnorna i Skeggs undersökning använde sig av glamour som ett sätt att 
få respektabiliteten att passa ihop med sexualitet. För dem är kläder och det 
rätta utseendet en hel vetenskap, som de tillägnar sig genom damtidningar 
men också med hjälp av varandra. Det är en svår balansgång att vara åtråvärd 
men inte vulgär.5 Ofta talas det om femininitet i förhållande till utseende, 
men omvårdnad är minst lika viktigt i konstruktionen av den respektabla 
kvinnan.6 Hur Eivors mor ser ut får vi inte veta, men hon kallas bara för 
mamma till och med av sin man. Eivor undrar dock om inte mamman saknar 
sitt namn och bestämmer sig för att skriva det på nästa års julklappar. 

I Skeggs undersökning är det intressant att notera att inte alla kvinnorna 
investerar i respektabilitet, och att dessa, utifrån de respektablas perspektiv, 
kritiseras då de uppvisar för mycket femininitet på fel plats.7 På flera håll i 
Att bli respektabel skymtar dessa andra kvinnor fram, de som sminkar sig 
vulgärt eller är slampiga. Kanske är det så att dessa kvinnor helt enkelt har 
missuppfattat den respektabla femininiteten och därför misslyckas med att 
framställa den. Men det skulle också kunna vara så att de faktiskt vinner en 
större frihet genom att spräcka sömmarna på den respektabla blusen. 

I Susanne Rignells novell upplever Eivor att den respektabla femininite-
ten är sydd för någon annan än henne själv. Systern Camilla till exempel ”är 
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som sippans mitt, hon är blå med inslag av gult, hon lever i en trygg värld 
där sömnen vandrar hand i hand med mörkret och natten bara är den sovande 
dagen”.8 Eivor däremot kommer inte att få komma till paradiset med resten 
av familjen. Bara ibland klarar Eivor att anpassa sig och då känner hon sig 
”nästan kanderad av godhet”.9 

Eivor förhåller sig till respektabiliteten genom att låtsas, ljuga och gömma. 
Hon vet att hon bor i sin ensamma värld men hon sina ben, som kan ”springa 
ifrån ointressanta pojkar eller tråkiga tankar”,10 men också av lust. Anpassning 
är inte hennes starka sida, även om hon försöker. Men det är tydligt att Eivor 
varken vill slita ut sig för scoutmärken eller sjunga samma sång i kören hela 
tiden. Hon är medveten om att omgivningen kallar henne hoppjerka bakom 
hennes rygg, men hon varken kan eller vill handla på ett annat sätt. 

Den femininitet som Sinikka representerar i novellen är allt annat än res-
pektabel och det tycks heller inte bekomma henne. När Eivor ljuger om att 
hennes mor bett henne hälsa, svarar Sinikka bara med ett släpigt jaså. Den 
kväll när ”Eivorskap” utspelar sig är Sinikka endast iklädd spetsbehå, under-
kjol och en tuperad håruppsättning när hon öppnar dörren för Eivor. Hon 
återgår snabbt till matlagningen och bryr sig inte nämnvärt om gästen. Dottern 
Mervi ligger i badet och syns inte till, trots att det är hon som bett Eivor 
komma. Detta passar dock Eivor bra då det inte egentligen är för Mervis skull 
som hon är där. Hon älskar att se på Sinikka när hon lagar mat, ja när hon 
gör vad som helst. Det är inte det att Sinikka egentligen gör något annorlunda 
än vad andra fruar gör, utan det handlar om hur hon gör det: ”Ändå pågår det 
hela tiden, det där andra, och man vet inte vad det är, man vet bara att det är.”11 

I antologin Brazen Femme – Queering Femininity (2002) diskuteras hur 
olika investeringar i identiteter som rör femininitet, men absolut inte respek-
tabilitet, utmanar föreställningarna om hur en riktig kvinna görs.12 En av 
dessa är femme-identiteten – en queer identitet – vilken bland annat innebär, 
som Lisa Duggan och Kathleen McHugh skriver i bokens sista del ”A 
Fem(me)nist Manifesto”: ”Refusing the fate of Girl-By-Nature, the fem(me) 
is Girl-By-Choice”.13 Det handlar alltså inte om att vara någon Fröken Lagom. 
Femme-femininitet är överdrift och maskerad och sätter fokus på det per-
formativa i all genusframställning. I inledningen till Brazen Femme föreslås 
att femme-identiteten kan ses som urspårad femininitet: ”Femme is the trap-
pings of femininity gone awry, gone to town, gone to the dogs.”14 Kanske är 
det vad Sinikka gör och Eivor drömmer om att göra. 

Ordet femme har givetvis en lesbisk kontext – hon beskrevs länge endast 
som den överdrivet kvinnliga parten i ett butch/femme-förhållande – men i 
Brazen Femme definieras inte femmes genom sina sängkamrater och fem-
mes med olika sorters kroppar, begär och erfarenheter framträder. Värd att 
nämna är Abi Slone, som i ett samtal om feta femmes använder begreppet 
”fat drag”, och med det menar att hon leker med förväntningarna på hur en 
fet tjej bör eller inte bör klä sig. Det gäller alltså att klä sig på ett sätt som 
framhäver den stora kroppen istället för att dölja den.15 I samma bok uppmärk-
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sammar Kathryn Payne sambandet mellan femmes, slampor och horor. Hon 
säger att hon slår vad om att vi shoppar i samma affär, brottas med liknande 
demoner, bär på liknande rädslor och ofta blir misstagna för varandra.16 Det 
handlar alltså inte bara om vilka kroppar som begär vilka kroppar utan om 
ett förhållningssätt till eller ett motstånd mot den normativa femininiteten, som 
kan ta sig olika uttryck. För novellens Eivor ryms detta i Sinikkas namn; bak-
om dess stängda dörrar finns vidöppna världar. Det är ”ett nästan gränslöst 
namn, ett namn som det annorlunda och underbara kan trivas och bo i”.17 

Eivors häftiga förälskelse i Sinikka kan tolkas utifrån det inte särskilt roman-
tiskt klingande begreppet intersektionalitet, det vill säga det analytiska instru-
ment som tar hänsyn till hur olika maktasymmetrier som genus, klass, etnicitet 
etcetera samverkar med varandra. Här dansar dessa asymmetrier huller om 
buller på köksgolvet, så att det är omöjligt att se var den ena slutar och den 
andra tar vid. Eivors begär till Sinikka påverkas såväl av deras olika klass-
bakgrund som av deras olika genusrepresentationer men även av föreställ-
ningar om etnicitet. 

Sinikka är gift med en sjöman och hemmet är fyllt av saker från exotiska 
länder, till exempel en bonad med ett arabiskt par. Det som främst fångar 
Eivors intresse är den tjusiga senoritan som dansar på en solfjäder. Eivor 
tycker att Sinikka liknar senoritan och associerar henne överhuvudtaget med 
främmande länder och etniciteter: ”Resten av henne är rytmiskt hull i rörelse, 
det är som om de hav hennes sjöman färdas över också ständigt svallade 
inom henne.”18 För Eivor är alla dessa föremål, som stammar från resor på 
de sju haven, på ett diffust sätt sammanblandade till något exotiskt som asso-
cieras med sexualitet. Senoritan, Sinikka och det arabiska paret är alla en del 
av något som hon själv inte vågar vara. Det är också när Eivor vågar andas 
till Mervi att Sinikka är lik senoritan som förälskelsen får sig en törn. Mervi 
tycker att hennes mor är äcklig och önskar att hon var lite mer som folk. När 
Sinikka på ett uttalat plan associeras med senoritan och Eivors begär blir 
något synligt, fälls omvärldens nedvärderande dom. Eivor tänker att ”Mervi 
är folk och folk vet ingenting om Sinikkor”.19 

Sjömannen är alltså den som står för detta etniska andra genom att det är 
han som för in de främmande föremålen i deras liv. Eivor tänker på honom 
med genans: ”Han är på något sätt för lurvig för att tänkas alltför mycket 
på.”20 Här blir det än tydligare hur klass, etnicitet och sexualitet blandas 
samman och dessutom associeras med kroppsbehåring. Men novellen rymmer 
även en annan etnicitetsproblematik. Trots att inte nämns rakt ut ställs fin-
landssvenskheten mot finskheten. Medan Eivor tänker på skillnaderna mellan 
de två familjerna i termer av klass, går det dock inte att bortse att deras efter-
namn är typiskt svensk- respektive finskklingande. 

I novellen är det dock framför allt Sinikka som exotiseras, om än i positiv 
bemärkelse, då hon står för allt som är främmande och spännande i Eivors 
värld. Det är dock inte så enkelt som att Eivor enbart företräder makten. Hon 
är ett barn och hennes begär är icke-heterosexuellt. Dessutom får många 
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företeelser, som ofta stigmatiseras, här stå för något positivt och lockande. 
Eivor uppfattar visserligen Sinikka som annorlunda än henne själv, men 
själva annorlundaskapet har de gemensamt. Tanken på Sinikka blir ett sätt 
att slippa vara ensam, trots att Eivor är ”ett nattens barn” som aldrig är ”snäll 
tillräckligt länge för att hinna fram till himlen”.21 Sinikka blir en förebild och 
en allierad i det eviga Eivorskapet, och annanheten skildras inte genom 
överordning utan ur ett inifrån- och likhetsperspektiv. Sinikka är något som 
börjar, och allt som börjar på börja är magiskt för Eivor, det är ”magnetiskt 
och Eivor är proppfull av allsköns metaller”.22Kanske kan den femininitet 
som Eivor ser Sinikka göra beskrivas genom Mary Russos The Female Gro-
tesque (1994). Att göra ett spektakel av sig själv, skriver Russo, är en risk för 
just kvinnor då det har att göra med att förlora sina gränser, att vara för ung, 
för gammal, för stor, för gapig eller tyst. Vissa kvinnor och vissa kroppar rör 
sig utanför normen i vissa sociala sammanhang och är därför överskridande, 
både farliga och i fara. Russo exemplifierar överdriften med fotografierna av 
de hysteriska kvinnorna på Salpêtrière. De är skrämmande eller kusliga både 
för att de iscensätter hysterin, men också för att de visar hysterin just som ett 
iscensättande.23 Den kvinnliga grotesken är en avvikelse från normen, och 
Russo påpekar att själva begreppet kvinnlig grotesk kanske är en tautologi, 
eftersom det kvinnliga alltid definieras som en avvikelse från den manliga 
normen.24 Den kvinnliga grotesken kan sammanfattas i frasen ”att göra ett 
spektakel av sig själv” i en positiv eller åtminstone subversiv eller provoce-
rande bemärkelse.25 I ”Eivorskap” finns både en rädsla för att göra ett spekta-
kel och en längtan efter att göra det. Eivor är mycket väl medveten om vilka 
handlingar som ska göra henne till en riktig flicka, som ska växa upp och bli 
kvinna, samtidigt som det är omöjligt för henne att göra det utan att ljuga och 
låtsas. Bäst lyckas det om hon har lockat håret men ”när hennes hala hår i sinom 
tid tar ut sin raka rätt, minns hon mycket lite av vad lockiga Eivor upplevt”.26 

Eivors begär till Sinikka är kanske också den största ledtråden till varför 
hon inte upplever sig passa in i den respektabla femininiteten, då den per 
definition är heterosexuell. Begäret är dock dubbelbottnat, då det både hand-
lar om någon hon vill vara och någon hon vill ha. Butler menar att tanken 
om att begär och identifikation inte kan existera samtidigt stärker den hetero-
sexuella matrisen.27 Eivor tänker att Sinikkas kropp är en festkropp medan 
hennes egen är en vardagskropp. Den taniga Eivor vet inte vad hon ska göra 
med all denna kroppslighet som gör henne nästan sjösjuk. Inte heller vet hon 
vad hon ska göra när det stenbeklädda korset lösgör sig från vecket mellan 
Sinikkas bröst och bränner till mot hennes kind. 

Eivor har dock förstått att kvinna är något man blir i relation till en man. 
Sinikka är, mycket mer än hennes egen mor som mest är mamma, sin mans 
kvinna och det är också det som gör henne till den hon är – minns sjömannens 
hav som svallade genom hennes kropp. Eivor brukar umgås med grannpojken 
Tomppa men hon vet inte om hon är kär i honom; han är mest något som 
bara finns där. Ibland känns det som att de är gifta. Den heterosexuella prak-
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tiken i Eivors liv omnämns alltså inte med några känslor eller begär. Den är 
mer något som bara blivit. För henne är män något som existerar som ett 
nödvändigt och ganska obegripligt ont. Tomppas pappa är konstig ibland och 
på en fest förstörde han Eivors mammas gardiner. 

Att växa upp är något som i ”Eivorskap” är kopplat till heterosexualitet 
och mäns blickar. När Eivor finner Mervi inne i badrummet har hon baddräkt 
på sig och undrar oroligt om något syns. Mervi säger att snart måste jag börja 
passa mig, och Eivor menar att det måste minsann också hon göra. Att börja 
passa sig framstår som något väldigt fascinerande och eftersträvansvärt. Att 
begäras av män, också på ett ovälkommet sätt, är något som hör till att bli 
vuxen kvinna i Eivors värld. Även Eivors mor är inne på samma linje när hon 
bli så upprörd över att dottern springer till affären i slinkig svart underkjol. 

I In a Queer Time and Place (2005) använder Judith Halberstam queerbe-
greppet på ett sätt som fokuserar på icke-normativa beteenden, som har en 
tydlig men inte nödvändig koppling till homosexualitet.28 Queer tid är ett 
uttryck för det som rör sig utanför de reproduktiva ramarna, och queera platser 
syftar på de nya uppfattningar om plats som skapas i de queera subkulturerna. 
Queer är, enligt Halberstam, ett sätt att förhålla sig till tid och plats, något som 
på många sätt står i opposition till heteronormativa föreställningar om familj, 
mognad och reproduktion – hon citerar Foucault som menar att homosexualitet 
utgör ett hot som ett sätt att leva snarare än som sexuell praktik. För att kunna 
undersöka queera subkulturer måste till exempel dikotomin ung – vuxen 
ifrågasättas, eftersom de queera sätten att leva ofta faller utanför det som 
vanligtvis förknippas med vuxenhet. Queer innebär således andra sätt att 
organisera livet, både av nödvändighet och av val. För även om alla givetvis 
inte går i takt med den så kallade biologiska klockan, finns det ändå före-
ställningar om hur ett liv ska utvecklas och levas. Det kan handla om allt 
ifrån dygnsrytm till vad som anses vara en lämplig eller möjlig tidpunkt för 
att skaffa barn eller om med vem och hur detta ska ske. Föreställningen om 
livets fortskridande efter vissa mönster är sammankopplad med respektabilitet. 
Livsstilar som inte syftar till reproduktion, produktion eller ett långt liv karak-
täriseras som omogna eller farliga.29 De fyra kvinnor som står i fokus i ”Eivor-
skap” lever utifrån olika föreställningar om det rätta sättet att vara kvinna. 
Då novellen berättas ur Eivors perspektiv får vi dock veta mest om hennes 
upplevda situation. Eivor drömmer om att vara delaktig i samhället och om att 
inte bli en respektabel hemmafru som sin mor, men hon är också medveten 
om att det är fel att inte bli det. Hennes beundrande begär till Sinikka präglas 
av denna dubbelhet. När Mervi, som inte vill annat än att ha en respektabel 
mor, nedvärderar Sinikka inför Eivor sätts allt detta på sin spets. Felet med att 
begära icke-respektabiliteten träder fram i all tydlighet och sprickan inom 
Eivor växer sig större. 

I ”Eivorskap” finns en medvetenhet om de skillnader som finns mellan och 
de begränsningar som styr olika kvinnors liv, både hos Eivor och i textens värld, 
men dessa skillnader skapar också en utgångspunkt för begär och uppror. I 
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novellens slut springer Eivor skakad hem med Mervis ord om Sinikkas äcklig-
het klibbande i öronen. Men hon tänker inte låta sig slås ned. Mötet med Sinikkas 
annorlunda femininitet blir den tråd kring vilken tanken om ett annat liv kan 
spinnas: ”Eivor tänker leva tills livet börjar.”30 Hon må vara fel, ful och trång-
bodd, men hon ”springer med bankande hjärta mot Sinikkas stora värld”.31 
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AnnaCarin Billing 

Var går gränsen? 
Lek och allvar och andra balansakter i ett par dikter av Harriet 
Löwenhjelm 
 
 
Lyrikern och bildkonstnären Harriet Löwenhjelm, som föddes 1887 och dog 
en för tidig död i lungtuberkulos 1918, var en av 1900-talets mest omtyckta 
poeter. Många av hennes dikter trycktes i lätt tillgängliga antologier, de cite-
rades ofta och några tonsattes i kända visor som ”Beatrice Aurore”. Denna 
folkliga popularitet har i vår tid gått nästan helt förlorad. Från akademiskt 
håll har intresset för Löwenhjelm, med få undantag, varit tämligen litet hela 
tiden. Orsaken till det svala intresset kan man spåra till en tidigare uppfatt-
ning om henne i litteraturhistorieskrivningen. Den går ut på att Löwenhjelms 
diktning var en isolerad företeelse och egentligen aldrig ägnad för en större 
publik, och att hon i själva verket var en amatörförfattare som enbart skrev 
för att roa familj och vänner. Detta är emellertid en falsk bild. Litteraturvetaren 
Malin Pennlöw har visat hur den anmärkningsvärt starka mytbildningen 
kring Harriet Löwenhjelm och hennes diktning redan tidigt skapades av ut-
givare och kritiker. Pennlöw kan även, tvärtemot denna uppfattning, visa hur 
Löwenhjelm upprepade gånger försökte nå utanför familjekretsen med såväl 
bilder som dikter, trots att hon faktiskt motarbetades av den egna familjen.1 

Den som ägnar sig åt Löwenhjelms diktning finner dock att den rymmer 
mycket som förtjänar uppmärksamhet även idag. Under de senaste decenni-
erna har litteraturvetenskapens fokus ofta legat på det förra sekelskiftet, inte 
minst ur genusaspekt.2 Ur den synvinkeln finns åtskilligt att säga om Harriet 
Löwenhjelm och hennes dikter. En möjlig startpunkt för en sådan undersök-
ning är den skarpa gräns som tidigare dragits mellan hennes lekfulla diktning 
– av henne själv kallad ”dårdikt” – och den lyrik som betraktats som seriös. 
Finns egentligen den gränsen, frågar man sig, och var går den i så fall? Vad 
är det Löwenhjelm gör i sin dårdiktning och vad vill hon ha sagt med den? 
Och vad har detta att göra med sekelskiftet och genusaspekten? 

Det finns också en uppfattning att Löwenhjelms lyrik förändrades över tid 
i en viss riktning. Från den tidiga humoristiska och ibland infantila diktningen, 
dårdiktningen, med ordlekar och pastischer ska lyriken ha utvecklats till en 
mogen, innerlig och religiöst färgad sjukdomsdiktning. Denna uppfattning 
beror på ett så enkelt faktum att det var så dikterna ordnades i den andra 
utgåvan från 1927, en ordning som alltså inte var kronologisk utan tematisk. 
Det har stått klart sedan Elisabeth Stenborg publicerade den hittills enda 
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akademiska avhandlingen om Löwenhjelms verk, Pierrot och pilgrim. Studier 
i Harriet Löwenhjelms diktning från 1971, där hon daterar alla kända dikter. 
Trots Stenborgs datering har nyutgåvor av samlingarna behållit samma tema-
tiska ordning som utgåvan från 1927, vilket säkert lurat även senare tiders 
läsare att uppfatta den som en ”livshistoria i miniatyr”, som Pennlöw konsta-
terar.3 I själva verket var det så att Löwenhjelm använde sig av hela skalan 
från dårdikt till en mer seriös framställning genom hela sitt författarskap.4 

Lek eller allvar? 
Hur uppkom då gränsen mellan dårdikt och seriös dikt? Man kan skylla en 
del på de första utgivarna, Löwenhjelms väninna Elsa Björkman-Goldschmidt 
och hennes kusin Christer Mörner. De stod båda nära den nyss avlidna för-
fattaren och de var måna om att på bästa sätt förvalta den litterära kvarlåten-
skap de fått i sina händer. De befarade att flera av dikterna Löwenhjelm 
lämnat efter sig var alltför lekfulla och nonsensbetonade för att passa i en 
diktsamling tillsammans med de allvarliga och innerliga dikter, som de i 
första hand ville ge ut. De var emellertid inte omedvetna om att gränsdragningen 
mellan seriösa dikter och alltför lekfulla var svår att göra. I inledningen till en 
senare utgåva av Dikter berättar Björkman-Goldschmidt själv om våndan: ”Var 
gick gränsen, vem kunde rita ut den med tvärsäkra streck på detta ganska 
svårutforskade kartområde?”5 Harriet Löwenhjelm själv gjorde nämligen ingen 
skillnad. Hon värjde sig tvärtom mot tanken på att det fanns en skarp gräns 
mellan skämt och allvar. Om en av läkarna på Romanäs sanatorium, där hon så 
småningom avled, sa hon: ”Dr. X kan inte skilja på skämt och allvar, vilket i och 
för sig är en dygd, men hon vill partout att det skall vara ettdera och då blir det 
så pinsamt.”6 Området var ”svårutforskat”, som Björkman-Goldschmidt så rik-
tigt påpekar, både därför att författaren själv hade en säregen uppfattning om 
det och för att det faktiskt kan vara svårt att veta hur man ska uppfatta 
skämtsam eller lekfull dikt. Är leken bara lek eller är den på allvar? 

För att illustrera den här gränsdragningsproblematiken vill jag visa på dikten 
”Ack! vad vår stamfar dock var säll i”. Den betecknades av de första utgivarna 
som en dårdikt, och trycktes först 1952 i en senare utgåva av dikterna: 

Ack! Vad vår stamfar dock var säll i 
sin barndom under hedenhös; 
men ack, hans ättelägg är skrälli 
och lättjefull och smått kuriös. 
”Ryck ur ditt dolce far niente 
dig upp och släng din patiance! 
Här skall ta vid ett regemente 
som ej satts upp med passe-volance!” 

Visst låg jag förr med lazzaroner 
och hängav mig åt lunors mängd 
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och njöt av alla de förmåner 
som bjuds en stackars utestängd. 
Båd sol och måne såg jag lysa 
– ett skådespel som var famost – 
men understundom tvangs jag frysa 
av strida regn och mycken blåst. 

Väl aldrig någon slant jag sparte 
utav mitt ganska ringa gage 
då i commedia dell’arte 
jag stod i fonden som staffage. 
Men med Pierrot’n och Pulcinellan 
om nätterna jag delte säng, 
och understundom fast mer sällan 
jag sov med pjäsens Arlequin. 

Men nu så är det slut på pjäsen 
och livets allvar har begynt 
och jag har slängt mitt hela väsen 
på en affär som skänker mynt. 
Ack! Du min stamfar som var glad i 
din barndom uti hedenhös; 
din ättelägg var fordom tradi 
nu har den blivit filiströs. 

Det är uppenbart att det finns tydliga dårdiktsdrag i ”Ack, vad vår stamfar”. 
Den har ett lätt anslag och framstår lika mycket som en lek med språkets 
möjligheter som ett budskap. Men hur kan man karaktärisera och undersöka 
de här dragen? Det finns förstås teorier även om lekfull diktning. Erik Zillén 
gav 2001 ut sin doktorsavhandling, Den lekande Fröding. En författarskaps-
studie. Enligt Zillén utgör forskningen om lek i litteraturen ”närmast en litte-
raturvetenskaplig subgenre” som vuxit under de senaste decennierna.7 Zillén 
använder sig själv av en egenkonstruerad ”litterär lekmodell” i sin undersök-
ning av Frödings författarskap, en modell som det är möjligt att undersöka 
också Löwenhjelms diktning utifrån. Zilléns lekmodell består av två huvud-
komponenter, Lekstrategier och Lekpakt. Lekstrategierna är fyra: språklek 
(en lek med ”skriftspråket som lingvistiskt system och med dess normer, 
strukturer och beståndsdelar”), föremålslek (en intertextuell lekstrategi som 
”innebär en lek med andra texter och andra författarskap samt med de kvaliteter 
och värderingar som tillförsäkrat dessa plats och status i litteraturens historia”), 
rollek (modellens ”pseudonyma lekstrategi” som ”innebär en via namn- och 
rolltagande iscensatt fiktionaliseringslek med författarpositionen”) och meta-
kommunikativ leksignal (en signal om att nu börjar/slutar leken, en lek med 
”textuella markörer och diskursiva nivåer som explicit framhäver den enskilda 
texten eller litteraturen i stort som konstprodukt”).8 Lekpakten handlar om 
lekens sociala sida, att man gärna leker tillsammans och för nöjes skull. Över-
fört till litteraturen menar Zillén att det måste upprättas en pakt mellan författare 
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och läsare, att båda parter är med på leken. Detta grundar Zillén i dikternas 
historiska tillkomstsituation, till de faktiska tilltänkta läsarna.9 

Placerar man in ”Ack, hur vår stamfar” i den här modellen kan man genast 
sortera fram några av lekstrategierna. Språkleken är den kanske mest iögon-
fallande. Dikten innehåller okonventionella och skämtsamma rim (säll i – 
skrälli, glad i – tradi), klangfulla och främmande ord (lazzaroner, filiströs) 
och främmande språk (dolce far niente, passe-volance). Föremålsleken, den 
intertextuella lekstrategin, gör sig gällande i diktens form, med användning 
av typiska ”diktord” som ”Ack!” och den regelbundna strofformen. Men 
istället för att ge dikten seriös kvalitet och hög litterär status, som sådana 
”diktmarkeringar” ofta gör, får de dragen här en parodisk effekt och lekele-
mentet är tydligt. Rolleken är också framträdande. Jaget i ”Ack, hur vår 
stamfar” kan inte föras tillbaka på Harriet Löwenhjelm själv. Jaget i dikten 
är en manlig commedia dell’arte-skådespelare, eller åtminstone en med-
följande i ett kringresande teatersällskap. Platsen är förmodligen Italien 
(”lazzaroner” är ett ord för neapolitanska fattiga) och tiden kan lika gärna 
vara commedia dell’artes storhetstid, renässansen. Modellens lekstrategier 
kan således frilägga lekelementen på ett tydliggörande sätt och kategorisera 
dem i linje med annan humoristisk diktning. Det råder alltså inga tvivel om 
att den här dikten har leken som ett av sina syften. 

Men det blir också intressant när man kopplar in den andra modellkom-
ponenten: lekpakten. Diktens tillkomst är, enligt Stenborgs avhandling, en 
process påbörjad 1907, då den första strofen återfinns i Löwenhjelms dag-
bok, med ”mycket liten och svårtydd stil”. Resten av dikten återfinns i en 
dagbok från 1909.10 Lekpakten, får man föreställa sig, sluts alltså mellan 
författaren och den tilltänkta läsaren. Att dikten stod i en dagbok skulle då 
kunna antyda att det inte finns någon lekpakt inbyggd i den, om man betraktar 
en dagbok som en privat angelägenhet, ämnad endast för författarens egna 
ögon. Så är dock inte fallet med Löwenhjelms dagböcker. De låg framme till 
hela familjens och vänkretsens läsning och innebar en säregen form av kom-
munikation från Löwenhjelms sida. Björkman-Goldschmidt, Löwenhjelms nära 
väninna, reflekterar i sin biografi över hur dagböckerna egentligen ska läsas: 

I en lugn, jämn ström flyter hennes dagboksliv sida efter sida. Ibland kan det 
visserligen verka torrt och ofruktbart som stelnat i ökenvågor, men ju mera 
man läser dess mer får man känslan av en levande oföränderlig vattenyta, un-
der vilken man kan skönja sällsamma växter och skimrande djupvattenvä-
sen[…] Under det noggranna studiet får man också upp ögonen för att det 
finns dolda koder i de till synes enformiga bulletinerna.11 

Det finns alltså en dubbel kod i dagböckerna, en yta som signalerar torrhet 
eller, som i fallet med flera dikter i dagböckerna, lek – och ett djup som sig-
nalerar något annat, ett allvarligare budskap. Det är denna dubbelhet som 
framträder också i ”Ack! Hur vår stamfar”, med en lekpakt som byggs upp av 
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dagbokssituationen och diktens framträdande lekstrategier, men samtidigt 
med ett budskap som måste uppfattas som allvarligt, åtminstone läst i sam-
manhang av hela författarskapet. 

Som jämförelse kan man nämligen använda en annan av Löwenhjelms 
dikter, ”Nu så dansa denna världens barn”. Den ansågs som en seriös dikt 
och finns med redan i den andra utgåvan från 1927: 

Nu så dansa denna världens barn, 
dansa på flärdens tilja, 
men jag nystar på drömmarnas garn 
ensam bland ros och lilja. 

Världens barn ha kutter och smek, 
de hovera sig och gilja, 
men jag leker min egen lek 
ensam bland ros och lilja. 

Aldrig såg jag min hjärtans kär 
mer än i mina drömmar. 
Grön är klädningen, som hon bär, 
grön med rosende sömmar. 

Den här dikten uppvisar inga lekstrategier, utan bär drag av enkel folkvisa med 
tydligt vemodig ton. Det gör att det inte finns några signaler om en lekpakt, 
ingenting som säger läsaren att det här är på skoj. Den här dikten tar man på allvar. 

Formen och syftet skiljer sig således mellan de två dikterna. Ändå har de 
tydliga gemensamma drag och innehållet i dikterna drar åt samma håll. I båda 
är diktjaget en person som befinner sig utanför ett åtråvärt sammanhang. I 
”Ack! Vad vår stamfar” minns diktjaget sin tid i nöjesvirveln, som en del av 
ett resande teatersällskap, kan man tänka sig, ett fritt och bohemiskt leverne. 
Visserligen deltog jaget inte på scenen, utan ”stod i fonden som staffage”, men 
också den lilla kontakten med scenkonsten har diktjaget tvingats lämna för 
att lyda stamfaderns bud om en nyttig och ekonomiskt inbringande existens. 
Avsaknaden av det konstnärliga gör att jaget, ”ättelägget”, uppfattar sig som 
”filiströs”, småborgerlig, och därmed utestängd från det som kanske vore 
dess sanna bestämmelse: konsten. I ”Nu så dansa” befinner sig jaget inte utanför 
scenkonsten som sådan, men utanför den mänskliga aktiviteten som den 
företräds av kärlekens teaterspel på ”flärdens tilja”. ”Denna världens barn” 
ägnar sig åt världslig flirt medan jaget bara upplever kärleken i sina drömmar. 

De två dikternas innehållsmässiga likhet och formmässiga olikhet utgör 
tydliga exempel på denna dubbelhet och det finns alltså åtskilligt som talar 
för att vi bör lösa upp gränsen mellan lek och allvar hos Löwenhjelm. Vi bör 
betrakta också de lekfulla elementen som en medveten litterär strategi, ett 
verktyg bland flera för att gestalta ett av författarskapets viktigaste åter-
kommande teman: existentiell och konstnärlig isolering. 
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Jaget i världen och jaget i dikten 
Leken som litterär strategi vill jag snarare föra tillbaka på en önskan att upp-
rätthålla en helt annan gräns, nämligen den mellan jaget i dikten och jaget i 
världen. Jaget i världen är familjeflickan Harriet, yngst av systrarna (näst 
yngst i syskonskaran), i den tätt sammanhållna, högborgerliga familjen med 
adliga anor. Som jag antydde inledningsvis så finns det flera tecken som 
tyder på att man inte tog hennes konstnärliga strävan på något större allvar i 
familje- och vänkretsen – varken ordkonsten eller den bildkonst hon också 
ägnade sig åt och som hon påbörjade en utbildning i. I den trängre kretsen 
betraktades flickan Harriets bilder och texter som ren underhållning och tids-
fördriv, om än kvickt och fyndigt. Under hennes sjukdomstid blev hon än mer 
omhuldad, och konstnärssträvandena blev än mer avlägsna. 

Jaget i diktningen är däremot aldrig enkelt identifierbart med familjeflickan 
Harriet. Dårdikterna är uttryck för en sorts bekräftelse av detta förhållande. 
Det fanns hos Harriet Löwenhjelm ett omvittnat motstånd mot vuxenliv och 
ansvar, och dårdikterna gav henne möjlighet att uttrycka detta på ett lekfullt 
sätt. Men samtidigt förstärker dårdikterna bilden av Löwenhjelm som en 
diktare som var medveten om lekelementets konstnärliga betydelse. Rimsmidet 
och språkekvilibrismen betonar språkets poetiska funktion, ibland nästan på 
bekostnad av att man som läsare beaktar innehållet. De seriösa dikterna kan 
man betrakta som en mer konventionell lyrisk gestaltning av den problematik 
som handlar om existentiell och konstnärlig isolering. Dikten, speciellt dår-
dikten, ger alltså friheten att både leka och vara oansvarig och samtidigt 
konfrontera existentiella och konstnärliga dilemman. Genom att välja det 
diktjag Löwenhjelm konsekvent använder så upprätthålls emellertid en tydlig 
gräns mellan världen och dikten. Jaget i Löwenhjelms dikter ligger som sagt 
långt ifrån familjeflickan, både när hon skriver dårdikt och när hon skriver 
seriöst. Jaget i dikterna är aldrig uttalat kvinnligt, ibland helt könsneutralt 
men ofta uttalat manligt. Jämför vi återigen de båda dikterna ”Ack! hur ...” och 
”Nu så dansa ...” så är det samma typ av gestalt som talar utifrån en position 
som i Löwenhjelms samtid på ett självklart sätt uppfattades som manlig. 
Denna gestalt lever i det ena fallet i konsten tillsammans med de manliga 
commedia dell’artefigurerna Harlequin, Pierrot och Pulcinella. I det andra 
fallet riktar jaget sitt begär mot en drömd kvinnlig kärlekspartner, något som 
i sig ju inte behöver innebära att jaget är manligt. Vid diktens tillkomsttid 
var dock tanken på samkönad kärlek så pass otänkbar att vi kan utgå från att 
dikten är tänkt att läsas som en rolldikt. Jaget i världen och jaget i dikten 
hålls alltså isär med en gräns som i dikternas samtid betraktades som i det 
närmaste absolut, den mellan kvinnligt och manligt. Detta uppmärksammades 
omedelbart när dikterna kom ut 1919. I den allra första recensionen den 9 
november 1919 skriver Gabriel Jönsson i Svenska Dagbladet om den ”manliga 
hållning, det nästan maskulina patos” som han ser i dikterna.12 Flera recen-
senter, kritiker och forskare återkommer under årens lopp till det manliga 



 263

diktjaget, fast orsakerna till det har ändå förblivit outredda. Men en förklaring 
skulle alltså kunna vara den gräns som på det sättet dras mellan jaget i dikten 
och jaget i världen. Det manliga diktjaget kan uttala sanningar som den bor-
gerliga familjeflickan inte riktigt kan tillåtas känna till, kan på ett tydligare 
sätt tala om konsten och kärleken till exempel. En annan, besläktad, orsak kan 
ligga i Löwenhjelms egen syn på det konstnärliga skapandet, som hon uppen-
barligen såg som manligt betingat. Så här skrev Harriet Löwenhjelm i ett brev: 
”Tänk den som vore en karl. Jag som har en komplett karlbegåfning. Jag van-
trivs i min nuvarande skepelse […].”13 

Den ”karlbegåfning” hon talar om handlar utan tvivel om hennes konstnärs- 
och författarskap. En tredje, också besläktad, orsak kan ligga i hennes ambi-
valens inför den egna sexuella identiteten. Mycket tyder på att Löwenhjelm 
var homo- eller bisexuell, ”pervers” som hon själv på några ställen uttryckt 
det. Även den osäkra sexuella identiteten för bort från hennes roll som familje-
flicka, och i det biografiska materialet finns till och med sådant som tyder på 
att hon i det sammanhanget såg sjukdomen som något av en räddning: kravet 
på äktenskap försvann.14 De av hennes diktjag som riktar sitt begär mot en 
kvinnlig kärlekspartner kan på så sätt också finna en biografisk förklaring. 
Begär riktat mot en uttalat kvinnlig gestalt finns i åtminstone två dikter, ”Nu 
så dansa …” och ”Beatrice Aurore” och i båda fallen handlar det om en fantasi 
om en älskad kvinna. Jaget är inte uttalat manligt i någon av dikterna, men 
de har, av ovan nämnda skäl, kommit att betraktas som rolldikter. 

För att förstå Löwenhjelms diktning måste vi alltså ta hänsyn både till då-
tidens syn på konstnärligt skapande och hennes privata och psykologiska 
omständigheter. Kulturen gör avtryck i psyket och vice versa. Med den 
franska litteraturteoretikern och psykoanalytikern Julia Kristevas termer 
skulle Löwenhjelms skapande jag kunna kallas en ”ordets jungfru”, en som 
identifierar sig helt med Faderns lag, språket och den symboliska ordningen.15 
På det privatpsykologiska planet innebär detta ett problem. Den kvinna som 
gör så och alltså tränger bort Moderskroppen, den motpol som både nödvändig- 
och möjliggör Faderns lag, blir, enligt Kristeva, homosexuell. På ett konstnärligt 
plan är det också komplicerat: konsten, poesin, får sin kraft i språkets eller 
Lagens sprickor, ur det förspråkliga tillstånd där jaget är oupplösligt förbundet 
med Moderskroppen. En manlig konstnär som beter sig på motsvarande sätt och 
alltså förkastar Faderns lag till förmån för Moderskroppen, kan finna kraft i 
den och skratta åt lagen. En kvinnlig konstnär kan inte göra så: visserligen blir 
hon bekräftad, men inte för sin egen skull utan ”i kontrast till sin rival”, Modern: 

[P]å detta sätt kan hon genom att censurera sig själv som kvinna äntligen i 
triumf rikta sina hädanefter sublimerade sadistiska angrepp mot den bort-
trängda modern som hon aldrig upphör att befinna sig i konflikt med, antingen 
genom att identifiera sig med henne (den heterosexuella) eller genom att för-
följa henne erotiskt (den homosexuella). De moderliga, vanvettiga rytmer 
som föregår satsen i hennes diskurs ger henne varken lättnad eller får henne 
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att skratta, utan angriper i stället hennes symboliska rustning, gör henne extatisk, 
nostalgisk eller vansinnig.16 

Nostalgi, om inte extas eller vansinne, är ett framträdande drag i Löwenhjelms 
diktning, ett drag som lyser fram också bakom dårdikternas lekfulla krumbukter. I 
enlighet med Kristevas resonemang är det heller inte skrattet som är de dik-
ternas mål och mening, utan det underliggande budskapet om skapandets svåra 
villkor (det är en betecknande tillfällighet att den här citerade dikten dessutom 
handlar om ”stamfaderns” lag, som beskrivs som konstfientlig och borgerlig!). 
Kristevas psykoanalytiskt grundade analys av det konstnärliga skapandet kan 
ses som en metafor, en konstruktion som kan förklara hur konsten uppstår, 
snarare än en sanning om människan. I Löwenhjelms fall kan den på så sätt 
hjälpa oss att se hur ett psykologiskt predikament förstärks i ett visst histo-
riskt skede, sekelskiftet 1900. Uppfattningarna både om könen och det 
konstnärliga skapandet var då satta under lupp, inte minst till följd av Freuds 
psykoanalys, men man kom till olika slutsatser om båda. I Otto Weiningers 
inflytelserika Geschlecht und Charakter från 1906 framställs kvinnan, enligt 
en tradition ända från antiken, som utan geni och konstnärlig begåvning. I de 
samtida manliga poeternas tolkning är skapandets manliga förtecken dock 
satta i gungning. Å ena sidan gestaltar de i sin poesi en stark ambivalens 
inför det kvinnliga, som ofta framställs som uppslukande, vampyrartat och 
erotiskt utlevande på ett skrämmande sätt.17 Å andra sidan intar de som poeter 
en position vid sidan av den kraftfulle och virile mannen. Den dekadente 
poeten är mera vek och androgyn.18 

Löwenhjelms diktning har aldrig satts i samband med sekelskiftesdikt-
ningen i övrigt. Det tror jag är ett misstag.19 Men om man läser hennes dikter 
utifrån mitt resonemang ovan så ser man tydligt en koppling. Det är inte 
underligt om Löwenhjelm, både av privata och konstnärliga orsaker, lockades 
av dekadensens diktarideal. Man kan alltså, lite tillspetsat, säga att Löwen-
hjelms skapande jag är manligt och finner sitt konstnärsideal i sekelskiftets 
dekadente konstnär eller poet: erfaren, desillusionerad och androgyn. Men 
det går förstås inte ihop med den roll hon hade som högborgerlig familje-
flicka. Hon hade inga verkliga erfarenheter av bohemiskt leverne eller erotiska 
utsvävningar, som det konstnärsidealet företräder. Hon måste därför skapa 
en gräns mellan jaget/författaren och jaget/familjeflickan, något hon gör 
genom rolldiktningen och inte minst i dårdikterna. Dessa, som ju ofta samti-
digt också är rolldikter, döljer på så sätt sitt budskap bakom en dubbel för-
klädnad: de förmedlar allvar förklätt till lek och familjeflickan förklädd till 
manlig poet. De balanserar samtidigt på gränsen mellan lek och allvar och på 
gränsen mellan dikternas jag och världens. 
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Linn Areskoug 

Modernitet och manlighet 
En svensk mans tillblivelse i Sven Lidmans Stensborg 
 
 
Efter några framgångsrika lyriksamlingar publicerade Sven Lidman (1882–
1960) en romanserie i fem delar inom loppet av tre år som ger uttryck för en 
konservativ och aktivistisk syn på nationen.1 Stensborg som kom 1910 är det 
första av dessa verk. Ett grundläggande problem som huvudpersonen, Johan 
Silfverstååhl, har att brottas med är föregående generationers skulder och 
alltför stora utgifter. Som äldste son är Johan arvtagare till Stensborg och 
ansvaret att få gården på fötter försänker honom i grubblerier och dagdröm-
mar. Hans eskapism leder till ett introvert betraktande av sig själv. Silfver-
stååhlarnas en gång ”djärfva och muntra krigarnaturer” har förvandlats till 
bondens mer flegmatiska livsrytm som på ett nedbrytande sätt fräter på livs-
viljan: ”Detta var mjältsjukan, som lamslog dem alla: det var kraften och manna-
viljan, hvilka utan att få utlösning vändes inåt och nu likt frätande gifter 
trängde ner till lifsträdets rötter” (s. 84 f.). För att rädda gården begår Johan ett 
förfalskningsbrott och ger sig av till Monte Carlo för att försöka vinna pengar 
som kan lösa honom ur skulderna. Åter i Sverige avtjänar han ett kort fängelse-
straff men förlorar Stensborg som säljs till ett konsortium. Johan åtnjuter dock 
ett stort förtroende bland folket kring gården och återfår slutligen Stensborg. 

En betydelsefull incident i romanens början är då Johan vid ett besök i 
Stockholm tappar sin unika käppkrycka, som har gått i arv mellan Stens-
borgsherrarna i generationer. Den översta delen, som består av en snidad 
elfenbenskula, hamnar under hjulet på en vagn och klyvs i två delar. Medan 
den ena halvan blir fullständigt förstörd och förvandlas till småsmulor, för-
blir den andra delen intakt. Förtvivlad och gråtfärdig beger Johan sig ut på en 
planlös promenad i staden. Under vandringen får han minnesbilder av sin far, 
och ser framför sig hur denne står vid familjegraven med ett fast grepp om 
elfenbenskulan. Den förstörda släktklenoden innebär att Johan kastas in i en resa 
i det förflutna. Elfenbenskulan öppnar de temporala gränserna för nuet i och med 
att det geografiskt avlägsna Stensborg plötsligt blir närvarande i staden. Johan 
känner sig både främmande och fascinerad av Stockholms moderniteter, socie-
tetsliv och nöjen. Stockholmsbesöket beskrivs som ”en underbar och obeskriflig 
blandning av missöden och motgångar, hänryckning och festglädje” (s. 56), men 
framför allt dominerar dock känslan av att vara ”lössliten från jorden” (s. 71). 

Med svenska mått mätt var Stockholm vid sekelskiftet en stor stad men liten i 
jämförelse med Paris, London och Berlin. När Margaretha Fahlgren diskuterar 
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det manliga subjektet i August Strindbergs korta roman Ensam från 1903, kon-
staterar hon att staden hos Strindberg blir en spegelbild av berättarjagets 
olika sinnesstämningar och ett slags alter ego för det egna jaget.2 På liknande 
vis kan händelserna med den skadade elfenbenskulan återspegla Johans livssi-
tuation. Johan kan inte förbli passiv utan måste ta sig an framtiden. Den intakta 
halvan som finns kvar aktiverar minnesbilden av fadern, vilket kan tolkas som 
en uppmaning från det förgångna men också en påminnelse om arvets betydelse. 
Ett knappt decennium efter det att Stensborg gavs ut skrev John Landquist: 

Livets harmoniska utveckling beror därpå om minnet och det nya intrycket 
träda i harmoniskt förhållande till varandra. Överväger minnet stelnar indivi-
den och blir mindre duglig för den nya dagen. […] Överväga de nya intryck-
en, blir personligheten hållningslös och nedsjunker mot naturvarelsens liv.3 

Hos Landquist bygger synen på det förflutna på samma tankestruktur kring 
dåtid, nutid och framtid som hos Lidman, som i Stensborg skildrar hur en 
svensk man konfronteras med det moderna livet. Samtidigt som Johan måste 
anamma det nya, finns det också en fara i att glömma historien. Den vilsen-
het som Johan först får en försmak av i Stockholm, väntar honom i form av 
en total rotlöshet på kontinenten. Skildringen av Johans vistelse på kontinenten 
är enligt min mening romanens centrum. Det är här som det nationella i romanens 
idévärld framstår som tydligast, och det är i mötet med det moderna som 
själva förutsättningen för huvudpersonens utveckling finns. I Stensborg ger 
Lidman uttryck för sina förhoppningar men också farhågor inför det moderna 
livet, som obönhörligt står för dörren även i Sverige. 

Den kontinentala storstaden 
I Stensborg framstår storstadsmänniskorna närmast som ett förbrytargalleri.4 
Män och kvinnor beskrivs som en ”djurhop” (s. 202) med ”gröna”, ”simmiga” 
ögon och ”simpla och sinnliga munnar” (s. 205). Lidman dristar sig till att göra 
en typologisering av storstadsförbrytaren utifrån dennes anletsdrag: ”Det är ett 
ansikte utan bestämd ålder med hårda, bruna ögon och falsk irrande blick. 
Näsan är tjock och tillplattad, och munnen verkar sugmun, polypdjur” 
(s. 207). Förbrytarens medbrottsling får en beskrivning som i än högre grad 
präglas av tidens Lombrosianism. Han är ”en smal glädjegosse med klibbiga 
smutsbruna ögon, kvinnligt röd mun, degenerade apliknande händer med 
nervösa fingrar” (s. 208). Lidmans framställning är i sitt frossande i djurme-
taforik med socialdarwinistiska förtecken tidstypisk. Rädslan för genusposi-
tionernas instabilitet och könsöverskridandet skrivs in i den nationalistiska 
diskursen, där storstaden kunde betraktas som ett näste för otyglad sexualitet, 
rotlöshet och ondska och en hemvist för judar, kriminella och sinnesjuka.5 

Lidmans metafor för världsstaden som ett ”jättemaskineri” (s. 198) där män-
niskan mister sitt livssammanhang är typisk för sekelskiftets pejorativa 
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stadsskildringar. I Stensborg återkommer Lidman ständigt till hur Johans 
nerver och inre balans påverkas av yttre faktorer som gatans buller eller tåg-
resandets rytm. Det finns dock en skillnad mellan hur Lidman skildrar den 
kontinentala storstaden och Stockholm. Johan känner en viss attraktion och 
fascination inför Stockholms moderniteter och societetslivet. Den kontinen-
tala storstaden är däremot endast gestaltad som opersonlig och omänsklig. 
Lidmans behandling av landsbygdsmänniskans upplevelser av kontinenten är 
i stort sett en provkarta över sekelskiftets farhågor inför det urbana. Bristen 
på samhörighet är förintande och tåget är farkosten som obönhörligt för med 
sig människorna mot branten.6 ”Det är honom som han rusade med tågets 
egen ilande fart mot undergången och förintelsen. Han har en ständigt bekläm-
mande ångestkänsla: – nu – just nu – störtar allt ihop – sammanstötning – 
katastrof – död” (s. 212). Tågstationen är hos Lidman en samlingspunkt i 
vilken storstadens rotlöshet samlas i resandets flödesmetaforik: 

Resandeströmmen har gripit honom [Johan]: han vräkes med i en våg af 
människor, packsaker och stadsbud, han hvirflas rundt kring poletteringsdisker 
och betalningsluckor, tills han som vrakgods, lösslitet ur hvirfveln, kastas upp 
på stranden i den bullrande väntsalen, där brådskan är gäst och oron värd och 
svårmodet ligger tungt i den kolsyremättade fuktigt kvafva luften. 

[…] Från sitt hörn ser han resandehafvets ebb och flod: det är tåg som kom-
ma och gå: hans eget är ännu ej inne en gång på perrongen. – En hvissling – alla 
fara upp och sjunka samman igen – det var ej deras tåg. (S. 201 f.) 

Skildringen av storstaden och tågstationen skiljer sig radikalt från det liv som 
framställs på Stensborg, vars främsta kännetecken är naturen, landskapet och 
arbetet med jorden. Johan beskrivs som en vrakspillra i storstadens malström. 
Havet skrivs således in i den pejorativa storstadsskildringen tillsammans med 
resandets terminologi. Vattnet har tidigare utgjort en fond för Johans lösslitande 
från gården i Stockholmsepisoden. Jorden, och människans ”sanna” tillstånd 
som rotfast i jorden, står i ett tydligt motsatsförhållande till vattnet i den 
dikotomi som strukturerar Lidmans romanvärld. Samtidigt uppstår även en 
nationell betydelsenivå i romantexten, nämligen motsatsförhållandet mellan 
det svenska och det kontinentala, Sverige och Europa. Johans upplevelser av 
den kontinentala storstaden görs av en lantmänniska med erfarenhet av lugn 
och tystnad. Detta understryker stadens motsatsställning till landet, men 
också Europa som polärt till Sverige och det nya i motsats till det gamla. 
Claes Ahlund menar att ”[d]en vilsenhetsalstrande modernitetsupplevelsen 
låg till grund såväl för föreställningen om den våldsamt expanderande storstaden 
som ett människoätande Megalopolis som till det vemodiga beklagandet av 
landsbygdens brutala förvandling och den gamla allmogekulturens hastiga 
utdöende”.7 Som balans till den hotfulla staden blev landsbygden dess motbild. 

Den unga kvinnan får en särställning hos Lidman.8 I tågstationsskildringen 
finns det en kvinna vars ansikte ”lyser hvitt och förtvifladt under det svarta 
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floret” (s. 203), men som inte är sorgklädd utan snarare bör tolkas som prosti-
tuerad. En kortvarig förbindelselänk öppnas till Stensborg: ”Men det är något 
som lyser öfver hennes anlete, något kufvadt och olyckligt, som liksom hviskar 
till Johan: Jag var en gång en annan – och Johan tänker med ens på Klara” 
(s. 205 f.). Klaras uppdykande i den unga kvinnans gestalt bygger på tanke-
strukturen borta och hemma, där paradoxalt nog närheten (den svartklädda 
kvinnan) blir synonymt med borta (den kontinentala storstaden) och avståndet 
(Klara) blir synonymt med hemmet (Stensborg). Denna omkastning skapar 
ett möte i rummet, men dikotomin borta och hemma ställer även, genom 
bilderna av de två kvinnorna, det moraliska förfallet i motsats till den lantliga 
oskuldsfullheten. Fahlgren menar att upplevelsen av staden blir bemängd 
med genus i mannens möte med moderniteten. Den hotfullhet som betecknar 
staden blir feminin i det manliga subjektets erfarenheter: 

När männen, likt Strindbergs berättare i Ensam, iscensätter jaget genom upp-
levelsen av staden är melankolin och avståndstagandet en följd av att det för-
änderliga urbana rummet förbinds med kvinnlighet och sexualitet, som man-
nen upplever som ett hot mot det egna jaget. Valet blir att fly genom att skapa 
en alternativ imaginär värld eller söka kontrollera omvärlden genom att 
omskapa den efter det egna jaget.9 

Johans kringflackande och hans från jorden och Sverige lösslitna tillvaro får 
honom tillfälligt att glömma sitt förfalskningsbrott, samtidigt som det för-
stärker hans avstånd till Stensborg och likaså hans inre tomhet och brist på 
förankring i sin egen person. Flykten erbjuder ett falskt liv och utgör inget 
långvarigt alternativ för Johan. Efter en tid på kontinenten ter sig Stensborg 
som en fjärran hägring, eller ett obestämbart minne. 

Modernitetskritik 
I Stensborg finns två olika slags tider vilka jag kallar Stensborgstiden och 
världstiden. Dessa båda tider står i skarp kontrast till varandra, och struktureras 
sinsemellan genom ett antal dikotomier. De båda tiderna har också en reell 
fysisk förankring i platsen (gården Stensborg med dess omnejd respektive 
den kontinentala storstaden). Denna förankring är dock inte bara geografisk, 
utan utgörs även av ting eller personer vilka laddas med ett symbolvärde. 
Deras funktion kan beskrivas som ”nycklar” i den mening att de öppnar 
rumsliga förbindelselänkar, eller ”slussar”, genom vilka dåtidens, nutidens 
och framtidens olika händelser och betydelser kan flöda och flyta samman 
till en meningsfull helhet för att föra huvudpersonen framåt på hans utvecklings 
väg. Det strömmande vattnet i motsats till den fasta jorden återkommer gång 
på gång hos Lidman och världstidens rumslighet och kronologi avtecknas i 
stark kontrast till Stensborgstidens. Världsstaden är en plats utan fasta för-
ankringar, och i världstiden kan ingen av de människor som hör Stensborgs-
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tiden till existera. I den kontinentala storstadens avsaknad av mänsklig gemen-
skap och sammanhållning finns det med andra ord ingen plats för det förgångna. 
Storstadens invånare, och resenären, är fångade i ett hermetiskt tillslutet nu. 

En öppning ut från världstidens nu kommer dock i kvinnlig skepnad. En 
av de få personer som Johan kommer i kontakt med under sin resa är en 
kvinna som våldsamt väcker hans sexuella begär, och som han sedan räddar 
undan en ekonomiskt pinsam situation. Melanie de Merville blir Johans äls-
karinna och ett medel för honom till glömska, undanflykt och fortsatt själv-
bedrägeri. Efter en tid i hennes sällskap börjar Johan drömma om våren på 
Stensborg, och han vaknar som ur en dröm som en annan människa: ”Johan 
såg på allt med en främmad  och högdragen blick af motvilja och förakt. Det 
var som hade fjäll fallit från hans ögon, som såg han nu på allt med en annan 
och sannare blick” (s. 237). Det blå Medelhavet imponerar inte längre på 
honom utan kastar honom tillbaka i tid och rum till ett barndomsminne, i 
vilket himlen över hemmet beskrivs som ”det fjärran djupa blå” (s. 237). 
Stensborg blir hädanefter ett mantra för Johan då han börjar sin inre, och 
yttre, resa mot Sverige. Tematiskt återknyter detta till seendets betydelse i 
romanen. Johans rannsakande blick på sig själv och på andra har efter denna 
mognad och insikt förvandlats till en ”sannare blick” då Stensborg åter har 
hamnat i hans mentala blickfång. Hemma väntar jorden, gården och Klara. 
Den bonderomantiserande föreställningen om landsbygden, som Ahlund lyfter 
fram i diskussionen om modernitetserfarenhetens dubbelhet, ser vi här i Lidmans 
roman när den lantliga idyllen intar positionen som den kontinentala storstadens 
motbild. Kvinnan, våren och återfödelsen vävs således samman i en nationell 
mytologi i och med Johans resa som går från Melanie de Mervilles armar till 
Klaras famn, och till framtida generationers rotfasthet i Stensborgs jord. 

I dessa föreställningar återfinns typiska kännetecken för den borgerliga 
föreställningen om naturen.10 I Lidmans modernitetskritik kopplas hem-
komsten samman med en (års)tidsbunden naturupplevelse. Det nationella 
(hemkomsten till en specifik plats) kläs med en biblisk tematik (den förlorade 
sonens återkomst) och en tidsbunden naturromantik: ”En morgon på högvintern 
kommer Johan Silfverstååhl vandrande vägen upp mot Stensborg” (s. 242). 
Att det är vinter, och inte vår som i Johans drömmar då han befann sig på 
kontinenten, understryker att protagonistens inre utvecklingsprocess börjar 
lida mot sitt slut och att drömmarnas tid ersatts med en mer reell och verklig 
tid. Således blir minnet av våren på Stensborg en kontinental fantasi och en 
dröm utanför den reella tiden som är ett vinterklätt verkligt Stensborg. Det 
alternativ som Lidmans huvudperson väljer är landet, jorden och Sverige 
framför staden, ensamheten och flykten ut i Europa. I Stensborg blir lösningen 
en konfrontation med det nya och moderna Sverige och inte den världsfrån-
vända ensamheten som i Strindbergs Ensam.11 Lidmans svar på moderniteten 
anknyter således till den nationalistiska ideologins kollektivism. När Johan 
väljer hemmet i Sverige, väljer han också att bli del av nationen och en del 
av arbetet med att föra det gamla in i den nya tiden. Svaret på modernitetens 
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uppfordrande närvaro innebär dock inte att de misogyna föreställningarna 
försvinner. Snarare förstärks bilden av moderniteten som synonym med hotfull 
kvinnlig sexualitet, en bild i vilken den svenska bondkvinnan blir madonna-
lik. Hos Lidman är således kritiken mot det moderna intimt sammanlänkat 
med ett nationellt genus.12 

Hemmet och arbetet, nationen och framtiden 
Johan reser inte bara mellan olika platser, utan även mellan olika tidsupple-
velser. Stensborgstidens arkaiserande och tillbakablickande existenssätt måste 
överges för att en utveckling ska träda i kraft och slutligen en mognad inträffa. 
Världstidens vedermödor, isolation och jäkt utgör en dramatisk motbild till 
ursprungsstadiet, men tjänar också som modernitetskritik i Lidmans roman. 
Således har även ett nationellt imperativ infogats och Johans prövningar 
består inte enbart av hans individuella uppgörelse med sin egen passivitet, 
utan framställs även som en skildring av hur han som svensk man prövas, gör 
bot och slutligen försonas med det förflutna. Johans väg från jagets splittring 
till dess endräkt gestaltas genom rummets och tidens sammansmältning. När 
han har övergett kontinentens och storstadens opersonliga myller, avfärdat dess 
narkotiska inflytande och besegrat världstidens strupgrepp över det mänskliga, 
kan han återvända till Stensborg. Dock anser jag inte att cirkeln har slutits, eller 
att Johan slutar där han började, då han återvänder till det lantliga ursprunget. 
Protagonisten har genom sina erfarenheter blivit en ”ny” människa, vilket 
gestaltas symboliskt då han offrar det adliga namnet Silfverstååhl för det enklare 
Stål: ”Johan har frälst och förlöst sig själf.  Han har gått tillbaka i den stora 
bondehären, som hans förfäder en gång på femtonhundratalet utgått ur” 
(s. 289) och det enda som återstår är ”arbetet och Stensborg” (s. 290). 

Tingens roll för Johans nya identitet har dock inte avfärdats helt och hållet. 
En identitetsmarkerande och symbolisk handling för bonden Johan Stål är att 
han själv flyttar in i föräldrarnas sängkammare i vilken en enorm mahogny-
säng tronar. Rummet beskrivs som en ”helgedom” (s. 260) och anknyter till 
den forne Johan Silfverstååhls vördnadsfulla attityd till det förflutna. Mahog-
nysängen, som beskrivs som ett altare, får sitt symbolvärde främst genom att 
knytas till fortplantning och generationsalstring: ”Där hafva far och farfars-
far och han själf blifvit födda. I den hafva brudar stigit som unga flickor, 
älskat, sörjt och aflat, åldrats och burits ut som döda, och unga kvinnor hafva 
hvilat i dess famn för att föda och förintas” (s. 261). Johan ser nu framtiden 
an med Klara vid sin sida i den stora mahognysängen. Han längtar efter egna 
barn som ”skola binda honom ännu fastare vid jorden och arbetet” och vars 
existens även skänker ”hans tillvaro naturlig förklaring” (s. 262). Mahogny-
sängen liknas vid ett ”fartyg” inom vars ”låga snidade kanter” (s. 261) släkten 
levt under hundra år. Fartygsmetaforen aktualiserar de tidigare beskrivningarna 
av livet i motsatsparet vatten och land. Samtidigt får även mahognysängen 
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en tydligt rumslig dimension genom att den inte bara rymmer en generation 
utan metaforiskt inhyser en hel släkt. 

Maja Larsson behandlar i sin avhandling den ogifte mannens ställning i 
samhället. Under artonhundratalet betraktades det ogifta civiltillståndet hos 
män som en samhällsfara. Människans uppgift var att fortplanta sig och säkra 
släktets fortsatta existens. Den man som undvek detta av naturen, och religionen, 
ålagda ansvar betraktades med oblida ögon. Den ogifte mannen kunde ofta 
framställas som rastlös resenär, spelare och som ett storstadsfenomen.13 Hos 
Lidman återfinns dessa tankar i skildringen av Johans resa genom de konti-
nentala storstäderna, hans vistelse i Monte Carlo och hans forna oförmåga att 
få sina idéer att bära frukt i skarp jord, vilket kontrasteras till hans nya insikt 
om sakernas sanna natur:  

Han hade ju lefvat som den uslaste af nomader, flyktigt och ovärdigt i den för 
hvarje kväll på en ny plats resta tillfälliga tälthyddan af tanklösa och sterila 
fantasier. [---] Nu är allt arbete och verksamhet. Det förflutna är dött och be-
grafvet, och om framtiden drömmer Johan icke längre: Den skall växa organiskt 
ur nuets arbete som sädeståndet ur rågkornet. (S. 254 ff.) 

Introvert dagdrömmande om dåtiden eller utopiskt fantiserande om framtiden 
har inte längre någon plats i nuet. Med andra ord är det passiva förflutna 
bannlyst i romanens nu, samtidigt som framtiden beskrivs med en liknelse 
från naturen. Den nationella implikationen är tydlig i denna textpassage genom 
den nationalistiska organismmetaforiken.14 Den tidigare Johans sexuella för-
bindelse med Klara, som snarare framstår som en adelsynglings obetänk-
samma utnyttjande av sitt tjänstefolk, ersätts hos den mogne Johan av ett 
annan slags kärlek som är helt och hållet sammankopplad med Stensborg. 
Kvinnan, oavsett om det är Klara eller Melanie de Merville, blir det medel 
genom vilket Johans kärlek till hemmet och det svenska väcks. Resan och 
vistelsen på kontinenten beskrivs som något dunkelt som nu har förpassats till 
det förgångna. Retoriken kring det naturliga, enkla, sunda och friska, vilket 
förläggs till den svenska kvinnan, är präglad av sekelskiftets degenerations-
tänkande och det sena artonhundratalets nationalromantiska natursyn.15 I 
romanens slutliga utvecklingsstadium finns det en stark betoning på arbetet. 
Lidmans skildring av kärlekens förankring i arbetet som en prosaisk gestaltning 
av kärlek eller som en romantiserad hyllning till arbetets lov, kan läsas som ett 
uttryck för samtidens borgerliga äktenskapsideal; den borgerliga kärlekskulten 
kom i konflikt med resonemangspartiets mer nyttobetonade äktenskapssyn.16 

Lidman har i Stensborg löst detta dilemma genom att sammanfoga det 
pragmatiska och det känslobetonade med en nationalromantiskt färgad retorik 
kring mannens och kvinnans förening. Det är snarare Stensborg och arbetet 
med gården som står i fokus för Johans känslomässiga bindning till Klara. 
Det är således ingen slump att det är av Klara – kvinnan av folket och därmed 
obefäckad av den moderna tiden – som framtida generationer ska födas. 
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Henrik Berg 

Jason från hjälte till mes 
Förändring av en litterär antik maskulinitet 
 
 
Antikens hjältar, gudar och gudinnor är gestalter som alltid fascinerat oss. De 
har inspirerat och tjänat som motiv i bildkonst, litteratur och musikverk och i 
vår tid även i film och tv. Ofta har de antika figurerna utvecklats och anpas-
sats till den tid då de återgetts, i enlighet med de rådande idealen, men ibland 
har dessa figurer fått representera vitt skilda ideal under en och samma epok. 

Jason är ett exempel på en sådan antik hjälte. Under tidernas lopp har bilden 
av honom förändrats, och han kan idag därför användas som ett exempel på 
hur man i skilda epoker har tolkat/konstruerat maskuliniteter på olika sätt 
och hur dessa kan fylla olika funktioner. Att han är ett bra exempel för en 
sådan granskning beror bland annat på att han, kanske med undantag från 
Herkules, hör till de mytiska gestalter som är mest populära i vår kultur i 
dag. Så har exempelvis myterna om honom resulterat i flera långfilmer, och 
han finns också med i tv-serier som Den unge Herkules och i sångtitlar som 
”Jason and the Argonauts”. Ja, till och med MC-gäng har uppkallat sig efter 
denne antike hjälte och hans vänner. Men Jason har inte bara gett upphov till 
moderna tolkningar; även originaltexterna om honom har fått förnyad aktua-
litet. Bland annat kan nämnas Ingvar Björkesons översättning av Apollonios 
Rhodios Argonautika (2005), som handlar om Jasons äventyr med sina vänner, 
de så kallade argonauterna. Likaså har Euripides Medea getts på Uppsala 
stadsteater spelåret 2002/2003. 

Som visas ovan är Jason en figur, som varit aktuell allt sedan han dök upp 
för första gången för flera tusen år sedan. Som hjälte har han också personi-
fierat ett maskulint ideal, om än inte ett statiskt och oföränderligt sådant utan 
snarare en maskulinitet som befinner sig i konstant förändring, vilket är tyd-
ligt redan i de första litterära källorna om honom.1 Idag har vi dock främst 
behållit en bild av honom som ”hero” till skillnad från den mer splittrade 
maskulinitetsbilden som utvecklades redan under antiken. 

Jason – vem var det?  
Jason och argonauterna är en av de äldsta grekiska myterna, som existerade 
redan på 900–1000-talet f.Kr., men som till och med kan ha rötter så långt 
tillbaka som till fjärde eller tredje årtusendet f.Kr.2 Vi vet med säkerhet att 
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Jason redan var en välkänd mytologisk figur när Odysséen nedtecknades, då 
det finns referenser såväl till Jason som till hans skepp Argo i detta verk. 

Myten handlar om Jason, sonen till kung Aeson av Iolkos och hans drott-
ning Alkimede (alternativt Polymede).3 I den berättas om hur Kung Aeson 
störtas från tronen och fördrivs ur landet av sin halvbror Pelias. För att skydda 
Jason lämnar hans föräldrar honom på den tessaliska landsbygden hos ken-
tauren Cheiron, som uppfostrar honom så att Pelias inte skall få vetskap om 
hans existens och känna sig hotad av sin brorson. Parallellt med detta får 
Pelias upplysningar av oraklet i Delfi om att han i sin tur kommer att störtas 
av en man, som när de möts bara kommer att ha på sig en sandal. Tiden går och 
då Jason får veta vem han är vill han återerövra Iolkos och beslutar sig därför 
att störta sin farbror. Då han är på väg till staden för att utföra sitt uppdrag 
förlorar han en sandal när han hjälper en gammal kvinna över floden. Den 
gamla kvinnan är gudinnan Hera, Jasons beskyddarinna, som på olika sätt 
kommer att bistå honom under hans äventyr. När Pelias får se Jason blir han 
förskräckt, då han kommer ihåg oraklets förutsägelse. Han hittar därför på ett 
uppdrag åt Jason, som han tror ska vara omöjligt att utföra och som kommer 
att leda till Jasons död. Detta består i att hämta/stjäla det gyllene skinnet och 
föra det till Pelias, som om han får det skall ge Jason Iolkos i utbyte. 

I och med detta börjar myten om argonauterna. Jason får skeppet Argo 
och samlar ihop en grupp unga män som ska följa honom på hans uppdrag. 
Denna grupp kallas argonauterna och består enligt myterna av hjältar som 
dioskurerna Kastor och Polydeukes, Herakles, Theseus och sångaren Orfeus, 
med andra ord alla de hjältar som vi lärt känna genom historien. Själva expedi-
tionen följer mönstret av en rite-de-passage. Jason får hjälp av kungadottern 
Medea med att stjäla det gyllene skinnet från hennes far, och hon följer därefter 
med honom och argonauterna tillbaka till Grekland. Väl tillbaka hämnas 
Jason och Medea på Pelias, men då de dödat honom tvingas de fly från Iolkos 
till Korint. Där får de barn och lever harmoniskt som man och hustru fram till 
dess att Jason beslutar sig för att gifta sig med kungen Kreons dotter. Som 
hämnd slår Medea ihjäl sina och Jasons barn samt hans nya brud och hennes 
far. Medea flyr därefter från Korint och Jason lever ensam vidare. Jasons 
död finns beskriven i flera olika varianter, men de flesta involverar att han 
dör på grund av att delar av hans skepp Argos faller ned och krossar honom. 

Hur kan vi veta något om Jason? 
Jason är som sagt en av de äldsta kända hjältarna och han finns med i en 
mängd källor, såväl ikonografiska som litterära, från den grekiska antiken. Av 
de grekiska litterära källorna är det egentligen bara tre som fokuserar på karak-
tären Jason, även om beskrivningen av honom skiljer sig kraftigt mellan dem. 

De tre källorna är Pindaros Fjärde pythiska ode, Euripides Medea och 
Apollonios Rhodios Argonautika. Pindaros ode skrevs för att ära Arkesilas IV 
av Kyrene när hans hästar vunnit kapplöpningen i de Pythiska spelen år 462 
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f.Kr. Denna typ av dikter hade en särskild struktur som syftade till att prisa 
vinnaren, hans familj och stad; enligt reglerna skulle de dessutom innehålla 
en mytologisk berättelse samt moraliska/religiösa maximer.4 Att Pindaros i 
detta verk valde att använda myten om Jason, beror på att Arkesilas IV hävdade 
att han och hans familj härstammade från en av argonauterna, och på så sätt 
kopplar författaren ihop mytologin med prisandet av segraren.5 Dikten refe-
rerar till och beskriver dock bara valda delar av myterna om Jason och argo-
nauterna, vilket var vanligt i grekisk poesi, då åhörarna förväntades känna till 
myten i sin helhet. Tillvägagångssättet gav också författaren en möjlighet att 
lyfta fram de passager som var särskilt lämpade för den specifika diktens syfte. 

Den andra källan, Euripides Medea, är ca 30 år yngre än Pindaros ode, 
och uppfördes första gången 431 f.Kr.6 Pjäsen skildrar Medeas hämnd dels 
mot Jason för att han övergivit henne för Kreons dotter, dels mot Kreon för 
att han vill fördriva henne ifrån Korinth. Medea är kanske inte den mest typiska 
grekiska tragedin då både Medea och Jason överlever, även om deras fortsatta 
liv kanske innebär ett större lidande för dem än om de dött. 

Den sista av de större bevarade antika grekiska texterna är Apollonios 
Rhodios Argonautika, som skrevs någon gång omkring mitten av 200-talet 
f.Kr, och som idag är det enda bevarade hellenistiska eposet. Att Apollonios 
valde argonauterna som motiv kan man koppla till det stora intresse för arkaisk 
mytologi som fanns bland den hellenistiska intellektuella eliten.7 Argonautika 
behandlar bara argonauternas äventyr och säger mycket lite om vad som 
händer senare med Jason och Medea. Eposets syfte och exakta tidsbestämning 
är något som fortfarande diskuteras. Det har till exempel framförts att det 
skulle kunna ha varit en lärodikt för en av de ptolemeiska kungarna, vilket gör 
det extra spännande ur ett maskulinitetsperspektiv. 

Jasons förändring i de grekiska texterna 
Om vi jämför de tre grekiska texterna ser vi tydligt hur bilden av Jason och 
den maskulinitet som han kan sägas gestalta förändras under de ca 200 år 
som går från den klassiska perioden till den hellenistiska. De citat som här 
används för att belysa denna utveckling är på engelska, då dessa översätt-
ningar lämpar sig bäst vid en jämförelse. 

En tydlig förändring under denna tidrymd är att Jason går från att vara en 
hjälte med en maskulinitet som är mer gudalik och ideal till att framstå som 
en man/hjälte med fel och brister och som därför – som vi skulle se det – blir 
mycket mer mänsklig. Delvis kan detta bero på de olika verkens syfte, men 
inte helt och hållet. En viktig aspekt i denna förvandlingsprocess, som för-
tjänar mer uppmärksamhet, är att Medea med tiden får ett större utrymme i 
texterna. Hur påverkar det synen på den grekiske hjältemaskuliniteten då en 
kvinna, som dessutom har en annan etnisk bakgrund och även i likhet med 
Jason hävdas ha gudomligt påbrå, ges en allt större plats? Den första bilden 
av Jason finner vi hos Pindaros: 



 276 

And so in time he came, an awesome man with two spears, and clothing of 
both kinds were covering him: native garb of the Magnesians closely fitted 
his marvellous limbs, but around it he protected himself from the chilly showers 
with a leopard skin; nor were the splendid locks of his hair cut off and lost, 
but they rippled down the length of his back.8 

Som framgår av beskrivningen är Jason en ståtlig man som betraktaren till 
och med kan jämföra med gudarna. Jason har här också attribut i form av 
spjut och kläder, som visar på hans status och makt. Ett tydligt exempel på 
det är leopardskinnet. Vi kan också lägga märke till håret, som är långt, vilket 
också det stämmer överens med bilden av heroerna. Detta kan vi bland annat 
se på vasmålningar av den store hjälten Akilles, som vi även kan koppla till 
Jason, då det hävdas att också han blivit uppfostrad av kentauren Cheiron. 

Pindaros Jason beskrivs som den initiativtagande hjälten, en ledarfigur 
som inspirerar andra: 

[…] and she [Afrodite] taught the son of Aison to be skillful in prayers and 
charms, so that he might take away Medea’s respect for her parents, and so 
that desire for Hellas might set her mind afire and drive her with the whip of 
Persuasion. And right away she showed him the ways to accomplish her fa-
ther’s trials [...].9 

Jason driver verkligen handlingen framåt med ”övertalningens piska”. Att det kan 
bero på att han då redan förfört Medea och därmed tagit bort hennes respekt 
för sina föräldrar visar också på den stora förförarkraft som Jason besitter, även 
om han får den med Afrodites hjälp. Detta exemplifierar även den mer undan-
skymda roll som Medea har i detta första litterära verk jämfört med de senare. 

I Pindaros ode beskrivs också Jason som generös och förlåtande, då han 
inför Pelias erbjuder sig att avstå från hjordar och egendom bara han får sin 
bördsrätt, vilket skulle ge Pelias betydligt bättre möjligheter än de han själv 
erbjöd Jason och hans föräldrar. Pindaros ger oss här en bild av en heman-
maskulinitet, som inkluderar förförelsekonst, muskler, generositet, storsinthet, 
framgång och handlingskraft. Denna maskulinitetskonstruktion passar också 
diktens syfte. I Pindaros hyllning till Arkesilas IV är det i just Jason – och 
inte någon annan – som han finner den självklara förebilden, trots att det 
vore möjligt för honom att välja någon annan av de män varifrån Arkesilas 
räknade sitt ursprung. 

Hos Euripides, som skrev Medea ca 30 år efter Pindaros dikt, är fokus ett 
annat; här är Medea titel- och huvudperson. När pjäsen börjar är Jason i färd 
med att överge henne och blir därför föremål för hennes hämnd, vilket leder 
till att hon tar livet av Jasons tilltänkta nya hustru och hennes far, kung Kreon, 
men även av Medeas och Jasons två barn. På så sätt lämnar hon Jason helt 
utan familj. Trots detta gestaltas inte Jason i en sådan dager att man vill känna 
sympati för honom, utan han framställs snarare som svikande, beräknande 
och fåfäng.10 Denna bild känns långt ifrån Pindaros nästan gudomliga hjälte, 
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vars enda två osympatiska drag, för en nutida läsare, är utnyttjandet av Medea 
och stölden av det gyllene skinnet. Men i denna kontext är detta nog mer att 
betrakta som positivt; han lyckas med sitt hjältedåd och han lyckas även 
förföra Medea genom sin utstrålning och förmåga att påverka sin omgivning. 
Dessa egenskaper är dock klart nedtonade hos Euripides; i Medea är Jasons 
kanske mest positiva karaktärsdrag hans motiv för att vilja gifta sig med 
kung Kreons dotter, nämligen att han vill tillförsäkra sina söner och sig själv 
en god och trygg framtid: 

Children, your father has given anxious thought and has gained for you – 
with the gods’ help – complete security. I think that some day with your new 
brothers you will hold the very first place in the land of Corinth. But grow to 
manhood. The rest your father will see to, with the help of whatever god it is 
that smiles on him. May I see you as fine strapping lads coming to young 
manhood, victorious over my enemies!11 

Euripides Jason visar fortfarande på en maskulinitet som är mäktig och 
handlingskraftig, även om den även är självcentrerad och arrogant, då han är 
säker på att någon gud ska stå honom bi. Pindaros heroiske hjälte är långt 
borta, men fortfarande ser vi en aktiv och handlingskraftig maskulinitet. 

När vi kommer fram till Apollonios Rhodios epos, som skrevs ca 200 år 
efter Euripides drama, uppfattas Jason av många forskare som en ganska 
blek hjälte. Han hyser en ovilja mot att fatta beslut och är ofta bekymrad, 
missmodig och osjälvständig och helt beroende av sina följeslagare.12 En av 
de största skillnaderna mellan Argonautika och de andra texterna är det stora 
utrymme som ges åt de mänskliga aspekterna av Jasons och Medeas kärleks-
affär, deras ömsesidiga förhållande och hur det påverkas av såväl dem själva 
som övriga karaktärer.13 Men, som i de tidigare verken, framträder också i 
denna text en Jason som är beredd att medvetet utnyttja Medea. Han framstår 
också ofta som beräknande, även om hans handlingar ofta sker på uppma-
ning av någon av argonauterna och inte på eget initiativ. Vid många tillfällen 
lyckas han manipulera såväl argonauterna som Medea.14 

Perceiving that she’d been made the victim of some heaven-sent twist to the 
mind, with comforting flattery Jason addressed her: ”Young lady, why so in 
awe of me? Because I’m alone? I’m not like some of those other loud-
mouthed braggarts you’ll find around [...].”15 

Apollonios använder också symboler och andra mytologiska företeelser för att 
framhäva negativa drag hos Jason. Ett sådant exempel är jämförelsen med Sirius, 
hundstjärnan, som för Apollonios läsare genom olika mytologiska kopplingar 
gav en självklar association till förräderi eller till att vara en förrädare.16 

But soon he appeared to her longing eyes, striding along loftily, like Sirius 
coming from the ocean, which rises fair and clear to see, but brings unspeakable 
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mischief to flocks; thus then did Aeson’s son come to her, fair to see, but the 
sight of him brought love-sick care.17 

Jason framstår också som falsk då han först lovar att gifta sig med Medea och 
att ta med henne hem till Grekland samtidigt som han redan 150 rader senare 
tänker bryta detta löfte, då han och argonauterna beslutar sig för att lämna 
henne i Illyrien.18 Det är argonauterna som övertalar Jason till detta, något 
som också visar på hans osjälvständighet. Händelsen exemplifierar dock inte 
bara hans brist på självständighet utan också hans ombytlighet. När Medea 
konfronterar honom och påminner honom om vad hon gjort för honom och 
om alla hans tidigare löften, så ändrar han genast uppfattning som en vind-
flöjel. Denna egenskap ges prov på flera gånger i verket, och får Jason att 
framstå som en person som alltid vill tillfredställa den han just nu talar med: 

Jason, what is this plot you’ve all worked out on my account? Has success 
left you quite forgetful? Have you no regard for all the speeches you made 
me when necessity pressed you so hard? Where now are your oaths by Zeus 
of the Suppliant gone, where your honey-sweet promises?19 

I jämförelse med de två tidigare Jasonporträtten, det hos Pindaros och det hos 
Euripides, hittar vi i Argonautika en Jason som är svår att se som en förebild 
eller ett ideal. Han gestaltar snarare en maskulinitet som är mer svag, förrädisk, 
feg och självcentrerad. Detta är i sig spännande om det i framtiden verkligen visar 
sig att Argonautika var tänkt som en lärodikt vid det ptolemiska hovet. Skulle 
den då fylla en funktion som en förebild eller som ett avskräckande exempel? 

Sammanfattning och slutsatser 
Genom de tre antika grekiska litterära huvudkällorna ser vi hur hjälten Jason 
under en period på ca 200 år förändras från en näst intill gudalik hjälte, som 
uppbär ett maskulinitetsideal fokuserat på handlingskraft, styrka och genero-
sitet, till en ”hjälte” som inte har många av de egenskaper som förknippas med 
hjälterollen, vare sig idag eller under antiken. Apollonios Jason framstår mer 
som en feg man som vänder kappan efter vinden, ja till och med som en ”mes”. 

Vi kan tänka oss många orsaker till denna kraftiga förändring. En som vi 
inte kan bortse ifrån är att de tre författarnas hade olika syften med sina verk, 
men det kan inte vara hela förklaringen. Den grekiska mytologin har mängder 
av hjältar och figurer, så varför använda samme hjälte för så olika tolkningar 
av maskuliniteten? Särskilt slående blir skillnaden mellan Pindaros och 
Apollonios, då de delvis använder sig av samma händelser i myten. 

Det är också självklart att de mytologiska figurerna användes olika beroende 
på i vilket sammanhang som texterna skrevs och i vilken samhällskontext de 
skulle presenteras. En annan orsak har därför säkert att göra med de stora för-
ändringar som det grekiska samhället genomgick från klassisk till hellenistisk 
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tid, vilket kom att förändra synen på den ideala maskuliniteten och hur denna 
framställdes.Ytterligare en förklaring kan vara att Jason som figur lätt gick att 
förvandla, det vill säga ges olika egenskaper, i förhållande till de andra karak-
tärerna som omgav honom. Ett exempel på detta är Argonautika, där Herakles 
får vara den främste machohjälten (med vissa undantag), till skillnad från i Pin-
daros ode där det av stilistiska skäl bara fanns plats för en enda hjälte. Genom 
att Medeagestalten får ökad betydelse från och med Euripides tragedi, skapas 
en situation där frågan om manligt/kvinnligt och grekiskt/barbariskt aktualiseras, 
det senare med tanke på att Medea inte är grekiska. Kanske uppstod det med 
tiden ett behov av mänskligare hjältar, som det gick att identifiera sig med, och 
då får det angreppssätt som Appolonios använder sig av en förklaring. I hans 
berättelse om Jason skiftar fokus från ett mer heroiskt/gudomligt ideal till ett 
mänskligare, där känslor och relationer får en betydligt större plats. Här skulle 
man säkert också kunna se på hur tidens kvinnosyn påverkar Jasons utveckling 
genom den roll som Medea får spela. 

De tre antika texterna om Jason uppstod i en kultur, där medieutbudet var 
begränsat jämfört med idag och endast riktade sig till dem som till fullo be-
härskade det grekiska språket och kulturen, vilket också minskade deras till-
gänglighet. De var också skrivna för att framföras muntligt, antingen genom 
uppläsningar eller, som i fallet med Euripides tragedi, som teater. Skillnaderna 
mot dagens förhållanden är alltså enorma. Ändå har myten om Jason levt vidare. 

För en nutida uttolkare är kanske den allra största frågan varför vi i vår tid 
i så hög grad har hållit fast vid och använt oss av denna mytiska gestalt, trots 
att bilden av honom redan under antiken förvandlats från ”hjälte” till ”mes”. 
Det borde få oss att ställa frågor om vår egen tid och våra egna behov av 
manliga idealgestalter, men också varifrån vi hämtat dessa. Är det Pindaros, 
Euripides eller Apollonius Jason som ligger till grund för dagens omgestalt-
ningar, eller är det en helt ny Jason som visas upp i våra moderna medier? 
Genom att studera hur den klassiska hjälten förvandlats kan vi också få veta 
något om dagens maskulina ideal. 
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Caroline Graeske 

Genusforskningens avtryck i skolan 
Om genusmönster i läromedel för gymnasiet i ämnet svenska 
 
 
Genusperspektivet har länge varit en av de mer vitala inriktningarna inom 
litteraturvetenskapen och kommit att utveckla ämnet på ett bestående sätt.1 
Inom utbildningsvetenskapen och didaktiken, som berör litteraturundervis-
ningen i skolan och svensklärarutbildningen, återstår emellertid fortfarande 
mycket att göra när det gäller genus.2 Detta har jag fått erfara då jag undervisat 
studenter på lärarutbildningen och varit ute i verksamheten, men också då 
jag studerat läromedel som idag används i ämnet svenska i skolans litteratur-
undervisning. Efter att själv länge ha varit intresserad av olika genusteorier 
och feminismens utveckling kändes det därför befogat att ställa frågan: Vad 
har genusforskningen egentligen gjort för avtryck i skolan? 

Syftet med denna artikel är att göra några nedslag i läromedel för gymnasie-
skolan i ämnet svenska och de frågor som jag vill diskutera är: Har de senaste 
decenniernas genusforskning om kanon och litteraturhistorieskrivning inte-
grerats i skolans läromedel? Hur är texterna om 1900-talets författare och 
verk utformade? Och hur förankrar läromedlen läroplanens grundläggande 
värden om jämställdhet? 

Skolans uppdrag 
Kanondebatten som pågick sommaren 2006 i flera av landets ledande morgon-
tidningar var ett exempel på hur livlig och produktiv en diskussion om kanon 
kan vara. Bakgrunden till debatten var den folkpartistiska riksdagsledamoten 
Cecilia Wikströms förslag om en gemensam litterär kanon för landets skolor 
som gick ut på att alla skolelever skulle ha en gemensam litteraturlista, vilket 
”skulle ge en klar signal om vikten av att ta del av det gemensamma språket 
och litteraturen”.3 Wikström menade att en kanonlista skulle erbjuda ”en 
viktig vägledning till skolmyndigheter och kommuner att satsa på litteratur-
undervisning och kulturaktiviteter”.4 Vidare gav Wikström några förslag på 
vilka författare som skulle ingå i en litterär kanon, bland andra August Strind-
berg, Selma Lagerlöf och Hjalmar Söderberg. 

Wikström fick emellertid mycket mothugg. Många litteraturforskare och 
kritiker ställde sig skeptiska till förslaget. Bland annat var litteraturforskaren 
Stefan Jonsson mycket kritisk och hävdade att en nationell litteraturlista 
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skulle få förödande konsekvenser för mångfalden samt att den svenska staten 
inte borde ha något inflytande över vilken litteratur som läses i skolorna.5 

Vad ingen tycktes tänka på i debatten var att litteraturens funktion som 
”verktyg för att inlemma individen i det svenska språket och kulturen” redan 
finns inskrivet i den nu gällande kursplanen för svenskämnet i skolan.6 Inte 
heller poängterade någon uttryckligen ett genusperspektiv som tydligt finns 
artikulerat i skolans styrdokument. Enligt styrdokumenten har både grund- 
och gymnasieskolan idag ett tydligt ansvar och uppdrag att ”aktivt och med-
vetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter” samt att ”motverka 
traditionella könsmönster”. Genus och jämställdhet utgör därmed en central 
del av skolans värdegrund,7 och genusperspektivet borde således vara väl 
integrerat i klassrummet och svenskämnet, särskilt då skolan ska ”sträva 
efter att eleven genom olika texter och medier blir förtrogen med grund-
läggande demokratiska, humanistiska och etiska värden men också medveten 
om destruktiva krafter att reagera emot”.8 

En könad kanon 
Inom litteraturvetenskapen har det de senaste decennierna bedrivits intensiv 
forskning kring litterär kanon och många forskare har påvisat att kön är en 
avgörande faktor i litteraturhistorieskrivningen.9 Redan under 1980-talet 
kom en rad svenska studier som försökte placera in kvinnors författande och 
skapande på den litterära kartan,10 men trots försöken att revidera litteratur-
historieskrivningen visade Lars Brink i sin avhandling Gymnasiets litterära 
kanon (1992) att den patriarkala författarhierarkin i gymnasiets litterära ka-
non fortsatt att härska.11 Detta påtalar även Anna Williams i sin studie Stjär-
nor utan stjärnbilder (1997). Williams undersöker här hur svenska litterära 
översiktsverk behandlar kvinnliga prosaförfattare och resultatet visar tydligt 
att de författare som är kvinnor ofta får mycket litet utrymme och att de vanligt-
vis särskiljs från de manliga författarna som i huvudsak betraktas som norm.12 

Även senare studier om enskilda författarskap visar att de skrivande kvinnorna 
marginaliseras i litteraturhistorieskrivningen,13 och när det gäller litteratur 
för skolbarn och ungdomar hävdar också Lena Kåreland att mannen fortfa-
rande är norm i barn- och ungdomslitteraturen och att böcker med manliga 
och kvinnliga protagonister skiljer sig mycket åt, särskilt inom barnlitteraturen, 
även om det finns gränsöverskridare.14 

Att litteraturundervisningen förmedlar en litterär tradition anser också 
Bengt-Göran Martinsson i studien Tradition och betydelse (1989) när han 
hävdar att skolan har en stor betydelse i bevarandet/icke-bevarandet av en 
kanon.15 Hur våra läromedel är utformade påverkar således inte bara våra 
föreställningar om kanon utan även eleverna och studenterna som ska läsa 
litteraturen påverkas. Forskaren Bengt Brodow påminner i Perspektiv på 
svenska (1996) vikten av en måldiskussion där läraren tydligt motiverar för 
sig själv och för eleverna varför de läser den litteratur som de gör.16 
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Men har då kanonforskningen fått konsekvenser för utformandet av läro-
medel i svenska? Ämnet svenska betraktas idag av forskare som ett demo-
kratiämne där frågor om mångfald och ”flerstämmighet” är avgörande.17 Det 
är därför mycket befogat att undersöka hur nyare läromedel inom ämnet 
förhåller sig till värdegrunden. 

Genus och läromedel 
I denna artikel kommer jag att göra nedslag i ett läromedel för gymnasieskolan, 
Ulf Janssons Den levande litteraturen (1995), för att visa på några återkom-
mande strukturer i framställningen. Att jag valt just denna lärobok har att 
göra med att den har sålts i stora upplagor och att den är tillkommen året 
efter läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94.18 Dessutom produce-
rades den i en tid då kanondebatten och -forskningen med ett genusperspektiv 
pågick som bäst i Sverige.19 Jag har också begränsat mig till att göra nedslag 
i litteraturhistorieskrivningen under 1900-talet eftersom detta är det decennium 
då marginaliserade grupper alltmer uppmärksammas. Att jag här endast berör 
ett läromedel sker av utrymmesskäl och jag vill noga poängtera att jag inte är 
ute efter att plocka poänger och hänga ut en enskild läromedelsförfattare som 
med all sannolikhet velat göra ett gott arbete. Istället vill jag fokusera på en 
seglivad struktur som, trots genusforskning och skolans styrdokument, tycks 
vara svår att forcera.20 

Analysen kommer att beröra värderingar och föreställningar som man kan 
finna i texterna och hur dessa bidrar till att skapa och återskapa föreställningar, 
fördomar och attityder. Frågor som kommer att användas är: Vilka grupper 
finns inkluderade och exkluderade i läromedlets framställningar? Vem vänder 
sig texten till genom språkbruk och exempel? Finns det explicita och implicita 
värdemässiga utgångspunkter som texten bygger på? Förekommer det stereo-
typer och i vilken mån luckrar läromedlen upp eller befäster de traditionella 
genusmönster?21 

En viktig utgångspunkt här är Yvonne Hirdmans tankar om genussystemet,22 
men eftersom genus även kan ses som en kategori som inte bara berör kön, 23 
utan även andra positioner som klass, etnicitet, sexuell läggning och funktio-
nalitet, kommer även ett intersektionellt förhållningssätt att användas. 

Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten mellan olika samhälleliga 
maktordningar som baseras på genus, etnicitet, nationalitet, sexualitet, klass, 
ålder och hudfärg och fördelen med detta begrepp är att det sätter ljuset på 
hur olika maktordningar samverkar, hur de förstärker eller försvagar, kon-
kurrerar eller kompletterar varandra.24 Begreppet kan således ses som ett 
redskap för att förstå olika aktörers villkor i ett samhälle som karaktäriseras 
av förändrade genusrelationer, migration, globalisering, nya livsstilar och sam-
livsformer, nya och gamla professioner. 

Ett perspektiv där flera maktordningar står i fokus är därför användbart 
även i denna analys eftersom genusmönstren i skolan ofta följer samhällsrörelser 
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i stort.25 Genus som kategori måste kompletteras med andra faktorer och 
situationsbestämningar som just klass, etnicitet, sexuell läggning och funk-
tionalitet för att resultaten ska få större relevans. Så vad visar då analysen? 

Avtryck och uttryck 
Den levande litteraturen av Ulf Jansson är kronologiskt uppbyggd och börjar 
följaktligen med antiken och avslutas med ett avsnitt om samtida litteratur. 
Enskilda författare porträtteras ingående där insprängda textcitat från deras 
produktion ska exemplifiera karaktäristiska stildrag. Varje nytt kapitel inleds 
med en kort historisk översikt och därefter porträtteras författarna i förhål-
lande till den historiska kontexten.26 Parallellt med grundtexten löper 
genomgående kortare avsnitt med fördjupningar, vilka är markerade med rött 
för att underlätta arbetet med läroboken i heterogena klasser där eleverna har 
olika ambitioner och förmågor.27 Det urval av författare som gjorts ska liksom 
upplägget vara anpassat efter gymnasieskolan och de mål som den arbetar 
mot. Jansson skriver i förordet: 

Den levande litteraturen är en litteraturhistoria, anpassad till gymnasiets A- 
och B-kurs i svenska. Tyngdpunkten ligger på modern litteratur, särskilt från 
1900-talet, och presentationen av nyare författarskap har utformats med tanke 
på de nedslag i modern litteratur som skall ske under A-kursen.28 

Redan vid en första överblick upptäcker läsaren, genom att läsa kapitelrubri-
ker och se vilka författare som tas med i innehållsförteckningen, att Den 
levande litteraturen i stort följer ett traditionellt mönster för litteraturhistorie-
skrivningen där den vita västerländska mannen dominerar utrymmet och 
utgör en norm. Vid en kvantitativ analys framkommer att de västerländska 
männen här tilldelas 60 av 1900-talets totalt 78 författarporträtt, dvs. 77 procent 
av utrymmet. Kvinnorna får 14 porträtt, 18 procent, och de utomeuropeiska 
männen får totalt fyra författarporträtt, fem procent. De utomeuropeiska 
kvinnorna däremot representeras inte alls under 1900-talet. 

Språkbruk och exempel 
Men det är inte bara kvantitativt som de västerländska männen dominerar 
utrymmet och framstår som norm utan även kvalitativt framstår de som nor-
mativa. Det förekommer många superlativer när det gäller de vita, väster-
ländska männens författargärningar. Deras författarproduktion står alltid i 
centrum och de porträtterade, männen blir ofta nydanare, banbrytare, upp-
rorsmän och modernismens centralfigurer som gör succé (s. 237–249). Det är 
denna grupp som framstår som förnyare och de utvecklar litteraturen. Exem-
pelvis beskrivs Gunnar Ekelöf som en ”experimenterade modernist” som 
”fascinerar” (s. 266 f.), George Orwell berättar ”elegant” och ”slagkraftigt” 
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(s. 302), Norman Mailer är ”ojämn men kraftfull”, Stig Dagerman beskrivs som 
en ”suggestiv stilkonstnär” (s. 314), Erik Lindegrens poesi präglas av ett 
”starkt, öppet känslospel” (s. 323) och ”den främste svenske romanförfattaren 
i nutid” är Sven Delblanc (s. 353). Och listan över framgångsrika, nydanande 
skrivande män skulle kunna göras mycket, mycket längre. 

De skrivande kvinnorna däremot porträtteras inte på samma sätt. Främst 
”bland kvinnliga författare i Sverige idag” står Kerstin Ekman (s. 355). Hon 
skildrar vanligtvis kvinnor och hennes stil är ”detaljrik och precis, ren och 
klar” och den har givit henne både många läsare men också epitetet ”en av 
den svenska prosans konstnärer” (s. 356). I Ekmans porträtt förekommer 
således många positiva omdömen, men här finns också ett explicit ställnings-
tagande: Ekman är en av de främsta men det gäller framförallt ”bland kvinnliga 
författare”. Hon sägs också i huvudsak skildra kvinnorna och deras liv på ett 
inträngande sätt, inte som Delblanc en samhällsutveckling och hur det moderna 
samhället utformas. 

En ”skarp profil inom modern svensk litteratur” (s. 361) är också Sara 
Lidman. Här fokuseras främst Lidmans sociala engagemang och hennes 
förespråkande av ”solidaritet med tredje världen” (s. 361). Hennes engage-
mang i Vietnamfrågan påtalas också och det nämns att hon var med om att 
”vända svensk opinion och förändra den svenska utrikespolitiken” (s. 361). 
Men det är inte som opinionsbildare och förnyare Lidman skildras. Hon blir 
istället ”de oälskades språkrör”. Engagemanget för svaga och utsatta är den 
”moraliska kärnan” i Lidmans författarskap i Den levande litteraturen 
(s. 361). Det konstateras också att Lidman låter sina karaktärer i sina roman-
epos om ”småbrukarna i Norrlands inland” tala ”sitt eget språk” och att detta 
är ett ”försök till realism” (s. 361). Lidmans språkbruk framställs således inte 
som nyskapande eller nydanande. 

Nyskapande är istället Torgny Lindgren. Hans originalitet och ”särart” 
ligger i hans smak för skrönor och i hans behandling av språket. Lindgren 
skriver på dialekt ”med vimmel av bibliska talesätt och ordspråk” på ett sätt 
som gör att han lyckas ”tvinga in lärarna i hans värld”. Här talas det inte om 
några ”försök till realism” utan ”Lindgrens berättelser har ofta en grund av 
handfast realism” (s. 363). 

Ytterligare en aspekt som är påfallande i Den levande litteraturen är att 
biografin får ett stort utrymme när kvinnors författarskap skildras. Detta är 
signifikativt för Edith Södergrans porträtt. Hon är en av de 1900-talsförfattare 
som tydligast kartläggs vad gäller familjerelationer, skolgång och sjukdomar. 
En av de två bilder som illustrerar författarskapet är också ett fotografi där 
hon ligger i sjuksängen: ”Edith Södergran på sjukbädden” (s. 258). Bilden av 
den sjuka kvinnan var en stereotyp i början av seklet,29 men bilden av Södergran 
som klen och hjälplös ter sig paradoxal i förhållande till avsnittets rubrik: 
”Edith Södergran: en fri kvinna”. Rubriken syftar på Södergrans språkliga 
djärvhet och ett så kallat ”kvinnomedvetande” och det ”kvinnliga känslo-
livets fria växt” (s. 258 f.). Södergrans skildringar beskrivs också som säregna 
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och de präglas av en ”’könsmysticism’” (s. 259). Södergrans produktion 
värderas således uttryckligen efter kön. Hon är en av de främsta modernis-
terna, men hon är egensinnig och apart (s. 258) och beskrivs främst som en 
sjuklig men stark kvinna med djärvt kvinnomedvetande. Någon universell 
allmängiltig tematik nämns inte. 

Ytterligare en författare som explicit reduceras och stigmatiseras är Agnes 
von Krusenstjerna. Hon presenteras bland annat som ”hysterika” och hennes 
”återkommande vistelser på sinnessjukhus” omnämns. En rubrik lyder också 
”Att skriva sig frisk” där det konstateras att skrivandet var ett sätt för Krusen-
stjerna att dämpa ångesten. Krusenstjernas skrivande är alltså främst av tera-
peutiskt slag och hennes man David Sprengel hjälpte henne att färdigställa 
verken. ”Sprengel blev resten av hennes liv ett viktigt stöd i allt hon företog 
sig. Han skrev också långa partier av hennes böcker” (s. 288). Spetsar man 
till det framställs här även Krusenstjerna som en hjälplös sjuk kvinna som 
står i starkt beroendeförhållande till sin man, privat som professionellt. 

Reducerade och degraderade blir också porträtten av Cora Sandel och Karen 
Blixen, vilka är två av de få tecknade kvinnliga författarna under 1900-talet 
som inte kommer från Sverige. Exempelvis framstår Sandels skrivande som 
ett hantverk snarare än ett konstverk och Blixens författargärning sägs stå 
”helt vid sidan av alla moderna litterära strömningar” (s. 284). Vidare skapar 
Blixen intriger vilka är ”fullmatade av romantisk skåpmat som nattliga ritter, 
dubbelgångare och personförväxlingar” som ”ändå” höjer sig ”över vecko-
tidningsnivån” (s. 285).30 

Också vid en jämförelse mellan Sonja Åkessons, Tomas Tranströmers och 
Göran Palms författarporträtt framkommer ett mönster som tycks vara åter-
kommande i Den levande litteraturen. Tranströmers dikter är koncentrerade, 
lågmälda och klassiska, Åkessons däremot behandlar vardagliga ting, ”bitter 
självuppgörelse”, ensamhet och nervtrassel.31 Palm å sin sida karaktäriseras 
av en kritisk samhällshållning och han framstår som en viktig samhällsdebattör. 

Slutsatsen av detta blir att de porträtterade kvinnliga författarna I Den levande 
litteraturen förkroppsligar det vardagliga, låga, om man så vill, liksom det 
känslosamma och privata sprunget ur egna erfarenheter, som ligger vid sidan 
av moderna strömningar, medan männen representerar traditionen och det 
nydanande, det mångsidiga. Männen är också de som påverkar samhällsde-
batten med den ”intellektuella och analytiska skärpan”.32 

Stereotyper 
Kännetecknande för Den levande litteraturen är också tendensen att använda 
stereotyper som bygger på traditionella tankemönster om hur män och kvinnor 
ska vara och agera. Två av de återkommande kvinnliga stereotyperna är, som 
vi sett, ”den sjuka kvinnan” som försöker skriva sig frisk och ”den kvinno-
medvetna kvinnan” som gestaltar sina egna erfarenheter. De manliga stereo-
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typerna som går att urskilja är ”äventyraren” som söker faror och utmanar ödet 
samt ”rebellen” som gör uppror mot vedertagna, samhälleliga konventioner. 

En författare som framställs som rebell är Ulf Lundell, den svenska rockens 
främste ”scenartist” (s. 337), en annan är Bob Dylan, också han rebell och 
medborgarrättsrörelsens ”främste vispoet” (s. 335). Några kvinnliga rebeller 
synliggörs emellertid inte och någon modern vis- eller rockpoet som är kvinna 
porträtteras inte överhuvudtaget, utan här får Lundell och Dylan tillsammans 
dela på fem sidor i avsnittet om ”Rockålders poeter”.33 

Ett tydligt exempel på en äventyrare å andra sidan är Ernest Hemingway. 
Han och hans huvudpersoner utmanar ofta faran och söker döden för att ”de 
vill övervinna skräcken för den. Först då förmår de känna sig som helgjutna 
män” (s. 273). Här ställs också en fråga, som mer blir till ett konstaterande 
angående mäns sätt att agera: ”Varför ägnar sig så många åt bergsklättring, 
fallskärmshopp och snabba bilar? Kanske för att de måste lära sig att handskas 
med döden. Eller rättare sagt: sin rädsla inför döden” (s. 272). 

Detta påstående uttrycker underförstått hur kvinnor ska handla eftersom 
de inte inkluderas i dessa sammanhang. Här framgår det tydligt att det är 
män som söker sig till farligheter och vågspel. De måste lära sig att komma 
tillrätta med sina farhågor och framstå som tuffa och orädda, en stereotyp 
som mansforskningen har ägnat sig mycket åt.34 

Värdegrunden 
Fortfarande efter flera decenniers forskning om genus och ständigt pågående 
diskussioner om litteratur, kanon och genus så verkar de traditionella genus-
mönstren i det närmaste oförändrade i Den levande litteraturen. Här gör sig 
otvivelaktigt ett genussystem gällande som bygger på principerna dikotomi 
och hierarki, där kvinnorna segregeras och marginaliseras medan de väster-
ländska männen framstår som norm. 

Också när det gäller sexualitet tydliggörs en hetrosexuell norm framförallt 
genom bildmaterialet där kärleken mellan man och kvinna ofta åskådlig-
görs.35 Homosexualitet nämns endast en gång i författarporträtten i kapitlen 
om 1900-talet och då i samband med Karin Boyes författarskap. Hennes sexuella 
läggning skildras som avgörande för hennes skrivande och hennes dikter blir 
till ”allt öppnare självbekännelser” då hon bejakar sin homosexualitet (s. 289). 
Den homosexuella kärleken tenderar således att framstå som problematisk 
medan den hetrosexuella blir oproblematisk. På så sätt framträder hetronormati-
viteten som självklar för läsarna. Inte heller etnicitet och våra nationella minori-
teter diskuteras i Den levande litteraturen, men däremot berörs klassaspekter. 

Främst förekommer resonemang om klass i kapitlet ”Manligt, kvinnligt 
jämlikt” där de så kallade ”självlärda” tas upp. Anmärkningsvärt är emellertid 
att alla som skildras som självlärda proletärförfattare är män. Moa Martinson, 
som ju också hade erfarenhet av proletariatet, segregeras och exkluderas och 
kön fungerar här återigen som en särskiljande kategori (s. 285 ff.). I Den 
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levande litteraturen personifierar mannen den skrivande autodidakten och 
jämlikhetsbegreppet gäller således klass inte kön. 

Klassaspekten berörs också i samband med Yasar Kemals porträtt, en av 
de få författare som inte är västerländsk. Porträttet innefattar ett stycke bio-
grafi, vilket hör till ovanligheterna då det gäller manliga författare, där vi 
som läsare får veta att Kemal är en ”man av det enklare folket” men att han så 
småningom trots tragisk uppväxt blev journalist och författare. Hans sociala 
patos framhävs och han sägs visa ”de enkla människorna att uppror är möjligt” 
vilket har gjort att hans böcker ”verkligen blivit lästa” (s. 343). 

Även i Wole Soyinkas författarporträtt fokuseras hans bakgrund och här-
komst och han får dessutom förkroppsliga en hel kontinent som ”Afrikas 
röst”. När han fick nobelpriset 1986 ”var det en hel kontinents litteratur som 
fick sitt erkännande” (s. 349). Karaktäristiskt för porträttet av Soyinka är också 
att västerlandet polariseras mot Afrika. Soyinka är således ”universitetspro-
fessorn som förenar sin västerländska bildning med sitt afrikanska ursprung” 
och hans författargärning framställs som exotisk i den västerländske läsarens 
ögon. Han skildrar den afrikanska kulturen och dess myter och det blir som 
”att träda in i något som liknar en fantasivärld” (s. 350). Västerlandet fram-
står här som en kontrast till Afrika, men kontinenterna definieras och förklaras 
inte närmare, vilket förstärker ett vi och dom-tänkande där västerlandet blir 
den självklara normen. 

Slutord 
De genusmönster som återfinns och återskapas i Den levande litteraturen 
förekommer, som redan påtalats, i flera andra litteraturhistoriska handböcker. 
Enligt Anna Williams är detta ett mönster som ofta traderas vidare i litteratur-
historieskrivningen, där männen sammankopplas med nationella och inter-
nationella litterära sammanhang och där deras verk diskuteras utifrån politiska 
och litterära rörelser och klimat.36 De skrivande kvinnorna däremot ställs 
utanför huvudströmningarna och deras verk avpolitiseras. Frågor som rör 
kön, äktenskap och kvinnlig sexualitet ses som kvinnofrågor vilka inte är 
intressanta för allmänheten.37 

I Den levande litteraturen är tilltalet överlag distanserat och anonymt och 
berättaren kommenterar sällan sina egna påståenden eller överväganden, 
vilket är synd då det hade varit av intresse att veta vilka urvalskriterier som 
ligger till grund för framställningen. Enligt förordet vänder sig läroboken till 
gymnasieungdomar i heterogena klasser, men frågan är: Blir eleverna här ”för-
trogna med grundläggande demokratiska, humanistiska och etiska värden”? 
Och ”motverkar” Den levande litteraturen ”traditionella könsmönster”? 

Svaret måste bli nej. Den levande litteraturen framstår inte som ”levande” 
snarare som statisk och konserverande där en androcentisk akademisk tradi-
tion av litteraturhistorieskrivning gör sig påmind. Den levande litteraturen 
stärker rådande köns- och genusmönster vilket alltså strider mot värdegrunden 
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i skolan. Trots läroplanens starka skrivning om jämställdhet finns det alltså 
en diskrepans mellan de officiella styrdokumenten och verksamheten ute i 
skolorna.38 Detta gäller även för läromedel som används idag.39 Ännu tycks 
genusperspektivet och mångfalden inom litteraturhistorieskrivningen vara långt 
borta i vissa läromedel, men fler insatser behöver förstås göras för att se 
omfattningen av denna struktur. Att ett läromedel saknar genusperspektiv 
behöver heller inte alltid betyda att användningen av läroboken i klassrummet 
gör det. Läraren har givetvis alla möjligheter att påtala eventuella brister och 
läromedelstexter kan i bästa fall även få utgöra en metadiskussion kring aspek-
ter som rör didaktikens centrala frågor: Vad läser vi, hur läser vi och varför? 

Det ska också sägas att den enhetliga, organiska handboken redan är ifrågasatt. 
En lärobok räcker inte idag. Materialet måste kompletteras med fler läromedel, 
böcker och databaser. De flesta kritiker av den traditionella litteraturhistorien 
vänder sig också mot enhetliga, sammanhållna, linjära framställningar.40 

För Harold Bloom har emellertid försöken att förändra den traditionella 
kanon setts som ett hot mot vårt kulturarv.41 Men Blooms syn är patriarkal 
och androcentisk och även den akademiska litteraturhistorieforskningen i Sverige 
har länge dominerats av en patriarkal tradition, en forskningstradition som är 
styrd av män vilka har sina intressen i en kontext där män utgör normen.42 
Isärhållandet och normtänkandet gäller således även det institutionella planet, 
där aktörerna inte bara förmedlar en enögd litteratur- och kunskapssyn utan 
också en tradition som vidmakthåller en patriarkal ordning. Litteraturhistorie-
skrivningen rör således inte bara ett vetenskapligt förhållningssätt utan också ett 
ideologiskt som styr kanonbildningen och den litteratur som läses i skolorna.43 





 291

Anneli Andersson 

”Vi blev antagligen för många” 
Könskränkande behandling i akademisk miljö 
 
 
Lektorer som är kvinnor är underrepresenterade, och i en del fall i minoritet, 
i den akademiska kontexten. När de här kvinnorna, inbrytarna, försöker verka 
inom sina befattningar, det vill säga forska och undervisa, uppstår situationer 
som kan tolkas som konkurrens om begränsade resurser vilket leder till stra-
tegier som syftar till att bevara organisationen som den är. En sådan strategi 
är trakasserier och kränkande särbehandling på grund av kön (nedan 
könskränkande behandling/könskränkningar). Sexuella trakasserier är ett 
relativt väldefinierat begrepp medan könskränkningar inte har beforskats och 
analyserats i samma utsträckning. I min avhandling, Vi blev antagligen för 
många – könskränkande behandling i akademisk miljö (2007), studerar jag 
därför hur könskränkande behandling uttrycks och hur man kan förstå de 
olika faserna i en könskränkningsprocess. Jag har tagit fram en modell genom 
att utveckla befintlig teori och föra samman olika teoretiska diskussioner. 
Parallellt med de teoretiska studierna utförde jag empiriska studier av några 
lektorers berättelser om upplevelser av trakasserier. Jag presenterar här min 
teoretiska diskussion om könskränkande behandling. 

Könskränkande behandling 
I svensk jämställdhetslagstiftning regleras trakasserier som ett begrepp som 
adresserar två sorters situationer. Den ena är sexuella trakasserier och den 
andra är könskränkande behandling. Sexuella trakasserier är, som begreppet 
låter förstå, trakasserier genom sexualiserade kroppsliga uttryck. Det finns 
en förhållandevis bred och generell förståelse av vad dessa trakasserier inne-
bär och att det inte är tillåtet att trakassera sexuellt. De analysinstrument som 
finns för att förstå problemet, exempelvis sextrakasseritrappan,1 har en rela-
tivt hög användbarhet i praktiskt jämställdhetsarbete. När det gäller 
könskränkande behandling är situationen inte densamma. Det finns en for-
mulering i jämställdhetslagen som identifierar en viss sorts situation men det 
finns ingen formell definition av situationen. Inte heller finns det något all-
mängiltigt analysinstrument som kan hjälpa till med förståelsen av problemet. 
Det instrument som ligger närmast till hands är de så kallade härskartekni-
kerna. Detta fångar emellertid inte problemet med könskränkande behandling 
på ett tillämpbart sätt. I jämställdhetens praktik saknas det därmed ett använd-
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bart instrument. Vänder man blicken mot jämställdhetsforskningen finns heller 
inte så mycket att hämta. Aktuell forskning om trakasserier har fokus i huvud-
sak på sexuella trakasserier om än med uttalat maktperspektiv.2 

Könskränkande behandling har till skillnad från sexuella trakasserier ofta 
inga sexuella kroppsliga uttryck då det sällan förekommer uttalade köns-
specifika uttryck. Offret vet inte alltid att det beror på kön överhuvudtaget. 
Det är alltså en kränkning över tid som beror på kön, där varken kränkningen 
eller könsaspekten är tydligt uttalad och därmed identifierbar för offret. Det 
är en process med subtila och svåridentifierbara uttryck som leder till att den 
utsatta förlorar position och kraft och att den som utsätter uppnår förstärkt makt-
position. Denna förstärkta maktposition sker i en strukturell kontext och för 
att förstå och definiera könskränkande behandling behöver man förstå den 
strukturella kontexten, den position som båda parter har i den aktuella organi-
sationen, och placeringen gentemot kollegor, resten av gruppen på arbetsplatsen. 

Kooptering och homosocialitet 
Den akademiska forskarkulturen har särskilda villkor bland annat genom den 
långt utvecklade konkurrensen om resurser. Det finns få tillsvidareförord-
nanden för forskning och begränsat med resurser utöver den gängse formen 
för anställning. Ett inträde i en kultur som präglas av brist på resurser innebär 
motstånd och hinder. Det blir viktigt att upprätthålla den homogena kulturen 
vilket leder till kooptering.3 En koopteringskultur har en benägenhet att vid 
vakanser med fyllnadsval tillse att en homogen kultur upprätthålls och inte 
blandas upp med avvikare. I en koopteringskultur finns förutom de formella 
kriterierna för inkludering också informella krav för inkludering såsom kön. 
Underförstådda krav som kön, klass och etnisk tillhörighet fungerar som 
reella men outtalade urvalskriterier. 

Kvinnor som är lektorer verkar i en maskulint konstruerad och manligt 
dominerad organisation och de måste hantera både en dominant grupp som 
försöker bevara sina positioner och en koopteringskultur med klara inslag av 
homosocialitet. När det finns en dominerande grupp människor i en organi-
sation uppstår särskilda villkor för både den dominerande gruppen, för den 
underrepresenterade gruppen och för dem som önskar ta sig in på den domi-
nerande gruppens arena. När fördelningen är så skev som 15 mot 85 procent 
brukar man tala om tokenism för den mindre gruppen vilket innebär särskilda 
begränsningar och villkor för att verka i en befattning.4 

Den dominerande gruppens strategier går ut på att behålla maktförhållandet 
och minska risken för konkurrens från avvikare. När dominansförhållandet är 
könsbaserat så att den dominerande gruppen består av män där kvinnor försöker 
vinna inträde, måste både männen och kvinnorna förhålla sig till den hege-
moniska maskuliniteten. Den dominerande gruppen utvecklar en maskulinitet 
som andra män måste gå in i och som kvinnor inte kan bli en del av men 
ändå måste förhålla sig till.5 
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Skapandet och återskapande av forskaren bygger på en föreställning om 
att forskaren är man med traditionellt manliga egenskaper. De homosociala 
processerna leder till att män dominerar på maktpositioner både forsknings-
mässigt och administrativt,6 vilket leder till att män identifierar sig med män 
och orienterar sig mot män. Den manligt dominerade maktfördelningen leder 
till att kvinnor går in i heterosociala processer från en underordningsposition 
och orienterar sig mot männen. Kvinnor kan, eftersom de inte kan betraktas 
som män, inte uppnå den identifiering som är nödvändig för att bli betrakta-
de av den dominerande gruppen som naturliga på en position. Det leder till 
att kvinnor, av den dominerande gruppen, uppfattas som bristfälliga forskare 
eftersom de inte är män.7 

Män och kvinnor möter alltså olika villkor i organisationsstrukturen vilket 
ger konsekvenser för inkluderingen i organisationen och möjligheten att 
utföra sitt arbete.8 Man kan betrakta den akademiska strukturens villkor och 
de konsekvenser dessa har med hjälp av Ackers teori om könsprocesser. Den 
visar reproduktion av manlig överordning genom att titta på arbetsdelning 
vid lärosäten via horisontella och vertikala arbetsdelningsanalyser.9 Köns-
processerna visar hur kön uttrycks i symboler, ord, informell interaktion och 
i individers inre mentala arbete och självuppfattning. I individens menings-
skapande av sitt arbete kan man se föreställningar om ett arbete och dess 
könsmärkning. Lektorer som är kvinnor visar i olika studier att de känner sig 
som anomalier, som udda och att de arbetar i motvind. Husu använder Ackers 
teori för att visa hur trakasserier kan förstås som ett strukturellt fenomen, 
genom könsskapande processer, och att det kan förstås så ur olika perspektiv. 
Hon visar emellertid inte hur det i den pågående situationen ser ut, hur 
könskränkningar konkret går till, utan den frågan kvarstår. 

När andelen kvinnor ökar i en traditionellt manlig verksamhet uppstår 
motståndsreaktioner. Vanliga strategier för att hantera detta är att anta stereo-
typa beteenden eller anpassa sig till förväntningar om kvinnligt beteende. 
Man kan betrakta det som att så länge kvinnor inordnar sig inom ett visst 
utrymme och antar ett strukturellt beteende kan deras närvaro accepteras. 
Kvinnor som agerar utanför det förväntade beteendet och som bryter mot 
föreställningar om hur kvinnor ska bete sig bryter mot villkoren som har 
stipulerats för att de ska få tillgång till organisationens resurser och mot 
könsordningen. Det leder till exkluderingsbeteenden från strukturrepresentanter, 
det vill säga trakasserier och könskränkningar. Uttrycken för exkluderingsbe-
teenden kan variera från fysisk/geografisk utestängning till subtilare metoder 
som kan diskuteras i termer av passivt och aktivt motstånd. Trakasserier och 
diskriminering är en del av det aktiva motståndet, av ett koopteringsbeteende 
och ett uttryck för våld.10 
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Våld på jobbet 
Den feministiska våldsforskningen har huvudfokus på våldets uttryck i en 
privat kontext där våld betraktas som en sammansatt företeelse och där olika 
former av misshandel är uttryck för maktutövning. Med en sammansatt 
våldsförståelse betraktar man fysisk, psykisk och sexualiserad misshandel 
som våld som sker i en process med syfte att kontrollera och eliminera offret.11 
Man kan betrakta könskränkningssituationen på arbetsplatsen i en process på 
samma sätt som våldet på en privat arena kan betraktas i en process och man 
kan använda en del av våldets fundamentala uttryck för att förstå hur hand-
lingar i könskränkningsprocessen är en del av ett våldsbeteende. Jag menar 
att uttryck som isolering, oberäknelighet, humörsvängningar och ekonomisk 
kontroll förekommer, tillsammans med aggressiva uttryck, i en könskränk-
ningsprocess även om de inte sker precis likadant som i hemmet. Förövaren 
tar inte med sig offrets telefon när han går ut ur rummet, vilket kan ske i 
privatlivet, men isolerar likväl på sånt sätt som leder till kontroll. Isolering 
av en forskare kan exempelvis vara att hon inte blir medbjuden till nödvän-
diga sammanhang eller hindras att delta i informella nätverk eller liknande. 
Uttrycken för våld på arbetet, som inte är fysiska i lika hög utsträckning som 
våldet i hemmet är, det vill säga utan psykiska eller sexualiserade uttryck, 
kan därför formuleras med utgångspunkt i våldsteori men anpassat efter 
abetslivskontexten. 

Analysmodell för könskränkningar 
En modell för könskränkningar måste, för att vara användbar, innehålla pro-
cessens start och olika faser, de direkta uttrycken för kränkningar och omgiv-
ningens förhållningssätt. Eftersom könskränkningars uttryck vanligen är 
förhållandevis subtila kan man inte förstå dem genom att betrakta enstaka 
handlingar. Man måste betrakta hela processen och lägga samman alla subtila 
uttryck. Man kan heller inte förstå könskränkande behandling genom att 
betrakta den genom könsuttryck. Eftersom den sällan innehåller explicita 
könsuttryck utan snarare har uttryck av psykisk misshandel måste man använda 
våldsförståelse för att se hur handlingar i processen är kränkningar i ett 
mönster över tid. Inte sällan kan man förstå att det rör sig om just köns-
kränkande behandling genom uttalanden från omgivningen. I omgivningens 
retorik finns också ett mönster där olika människor för olika situationer och 
sammanhang använder samma argument om utsatta individer. 

En analysmodell för könskränkande behandling är därför sammansatt av 
följande tre delar: 

1. Normaliseringsprocessen i arbetslivet. 
2. Direktmetoder för internalisering. 
3. Legitimeringsprocessen hos kringpersoner. 
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1. Normaliseringsprocessen i arbetslivet 

Fas I: kontroll av kvinnans arbetsutrymme 
Han: 

	 Gör försök till isolering: hon ska inte samarbeta med andra än honom, 
alternativt han ska vara med i hennes olika projekt, hon ska sitta i 
nära anslutning till honom geografiskt, välja honom framför familjen, 
hon förväntas inte/tillåts inte arbeta med andra forskare, vid andra 
lärosäten eller vid det egna.  

	 Visar oberäknelighet: han är stödjande ena dagen och ointresserad 
andra dagen – omöjligt att veta vilket när. Han alternerar mellan att 
vara stödjande på seminarier/möten och ironisk eller mycket ifråga-
sättande i grundläggande frågor; en obegriplig växling mellan vänlighet 
och ointresse, intresse och osynliggörande, eller mellan stöd i samtal 
mellan fyra ögon och avståndstagande i offentliga sammanhang. 

	 Förkastar henne implicit som forskare offentligt och enskilt när hon 
försöker föra in egna idéer, växlar mellan raljans och osynliggörande, 
han kommer med nedsättande omdömen. 

Hon: 
	 Anpassar sig och viker undan till en del; börjar förskjuta sina gränser 

för vad som är acceptabelt beteende. 
	 Går inte in i argumentation utan lyssnar och tar till sig det han säger, 

gränsen mellan ordinär och våldsam mansroll förskjuts och hon accep-
terar i viss mån hans underkännande av hennes krets. 

	 Läser av och pendlar med honom i hans skiften mellan stöd och oin-
tresse, men behåller sin egenvärdering och verklighetsuppfattning. 

Fas II: kontroll och begränsning av henne som forskare och kvinna 
Han: 

	 Får aggressiva utbrott. Han kastar saker omkring sig, smäller i dör-
rar, stormar ut ur rummet vid diskussioner. 

	 Förhindrar hennes forskning. Han låser henne ute eller hindrar henne 
på andra sätt från att vara i labbet, förstör forskningsmaterial, baktalar 
henne i forskningsråd. 

	 Angriper hennes forskning. Han kritiserar hennes samarbete med 
andra, hennes val av teori/metod/empiri. Han placerar henne långt 
ner på författarlistan eller tar inte med henne som artikelförfattare, 
ställer sig bakom kritiker eller manar själv fram osaklig kritik.  

	 Angriper hennes framtoning och menar att hon är för okvinnlig eller för 
kvinnlig, att hon har ett belastande privatliv, är dålig som lärare/psy-
kolog/ekonom eller när det gäller andra uppgifter hon har inom sin 
profession. 

	 Allt hon gör är fel. 
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Hon: 
	 Tar in delar av hans kritik, internaliserar denna till viss del. 
	 Får symtom på ohälsa och kan söka medicinsk hjälp för magont, hu-

vudvärk, stress, dålig sömn. Utbrändhetssymtom börjar uppträda, diffus 
smärta, muskelspänning, oro för ”allt”, bristande beslutsförmåga. 

	 Börjar uppträda i enlighet med hans värderingar, anpassar sig till 
hans förväntningar. 

	 Börjar bete sig strategiskt för att ”hantera” situationen. 
	 Får initialt en chock av hans beteende, argumenterar eller försvarar sig. 

Fas III. Kontroll över existens som forskare, liv och död 
Han: 

	 Blir beroende av att kontrollera henne, av att veta vad hon ägnar sig åt. 
	 Knyter det till manlighetskänslor, att han skapar manlighet, känner 

sig manlig när han har kontroll över henne och vet att hon inte kommer 
att forska mer, känner sig stärkt i sin manlighet av att hon är eliminerad. 

	 Har styrt upp hennes arbetsuppgifter så att hon rapporterar allt till 
honom, han bestämmer över både hennes tidsanvändning och hennes 
arbetsinnehåll och det ger honom en känsla av manlighet. 

Hon: 
	 Fungerar inte som forskare även om hon har kvar sin anställning. 
	 Kan vara sjukskriven eller förtidspensionerad eller uppsagd på grund 

av arbetsbrist/omorganisation. 
	 Har svårare symtom på ohälsa i form av handlingsförlamning, depres-

sion, apati, ångest, självmord (eller försök till självmord), försvar av 
honom och hans handlingar. 

	 Har inget eget normsystem utan värderar sig själv utifrån hans normer. 
	 Kan vara omplacerad till administrativ tjänst eller låghierarkisk under-

visning. 
	 Är eliminerad i sin position. 

2. Direktmetoder för internalisering 
En utvidgad lista av empiriska indikatorer, dvs. de handlingar som faktiskt 
utförs, omfattar: 

	 Nedsättande omdömen. 
	 Systematisk nedvärdering av hennes specialområde, val av teoriin-

riktning, metod etc. 
	 Värdelöshetsförklaringar. 
	 Begäran om tacksamhet över att han engagerar sig, att han tar upp-

giften att förbättra henne på allvar, att han står ut med henne trots att 
hon är så hopplös. 

	 Krav på total underkastelse där hon inte får ha en avvikande mening. 
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	 Gränsförflyttning som minskar och beskär hennes valmöjligheter 
och handlingsutrymme. 

	 Brutna löften, inga planer eller överenskommelser följs. 
	 Störning av nattvila eller annan återhämtning. 
	 Oberäknelighet. 
	 Hot om aggression, våld, skamning vid oföljsamhet. 
	 Subtila signaler vid ohörsamhet. 
	 Ekonomiskt beroende. 
	 Förstörelse eller försök till förstörelse av hennes forskningsmaterial. 

3. Legitimeringsprocessen hos kringpersoner 
Personer i den trakasserades närhet, som på något sätt är involverade i situationen 
eller har kännedom om att något pågår, har ett mönster i sin argumentation om 
orsaken till att hon har den situation hon har. Argumentationen har tre nivåer: 

Inkompetensargumentet. Kringpersonen kommenterar lite menande att 
hon, den som är utsatt, inte har forskat på ett tag. Inte sedan hon skiljde 
sig/gifte sig eller annat av privat natur. Kringpersonen menar att hennes 
forskning var beroende av hennes handledare/äkta man eller annat och nu 
fungerar det inte lika bra längre när mannen inte längre finns med i bilden. 
Hon förklaras inkompetent på grundval av saker av privat natur. 

Personlighetsargumentet. Kringpersonen förklarar att hon betraktas som 
en svår personlighet, samarbetsovillig, omdömeslös, har samarbetssvårigheter 
eller liknande problem. Hon påstås ha en olämplig personlighet och kritiken 
knyts till hennes personlighet istället för till hennes kompetens. Allt kan 
knytas till hennes person men kan inte bemötas eller motbevisas. Hon känner 
ofta inte till att den här argumentationen finns. 

Otillräknelighetsargumentet. Hon förklaras galen, otillräknelig, dysfunk-
tionell på grund av depression eller liknande, paranoid. 

Sammanfattningsvis måste understrykas att modellens tre olika delar fungerar 
kompletterande. Det räcker inte att använda bara en del för att förstå en berät-
telse som en berättelse om könskränkningar eller att lyfta ut en liten del av 
en berättelse ur sitt sammanhang. Eftersom könskränkande behandling sker i 
en strukturell kontext och med stöd av en strukturell kontext över tid måste 
all aktivitet läggas samman och förstås i en process för att det kränkande 
uttrycket ska bli synligt. Ett tillfälligt osynliggörande vid en konferens ger 
föga grund för en förståelse av könskränkningar medan återkommande osyn-
liggöranden, öppna aggressiva uttryck, oberäknelighet och retoriskt stöd från 
omgivningen ger en helt annan bild. 
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Slutdiskussion 
En ofta framförd förhoppning är att vi kommer att uppnå jämställdhet med 
tiden eftersom dagens studenter har andra värderingar än vad disputerade 
forskare har. Strukturens självreproducering får dock till effekt att de som 
rekryteras och har möjlighet att bli kvar i hög utsträckning representerar 
strukturen och därför verkar för strukturens bevarande. Kvinnor som går 
utanför sin plats i strukturen och könsordningen stöter på särskilda former av 
hinder och motstånd som kan uttryckas i termer av könskränkande behand-
ling. Syftet med den könskränkande behandlingen är exkludering eller elimi-
nering av konkurrenskraftiga kvinnor som forskare. Elimineringen uppnås 
antingen genom att hon slutar helt eller att hon fråntas möjligheter att forska 
och istället ägnar sig åt administration eller möjligen undervisning. Köns-
kränkande behandling är därmed ett strukturellt maktproblem och det finns 
ett tydligt men subtilt mönster som återkommer i olika kvinnors berättelser 
om sin situation. 

Den teoretiska modell som jag har utvecklat kan fungera som ett första 
steg i att teoretiskt och praktiskt på ett djupare plan förstå könskränkande 
behandling, specifikt ur ett våldsperspektiv. 
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Birgitta Wistrand 

Nyskapande ledarskap i en patriarkal struktur 
 
 
När IDAS-projektet (Identification, Development, Advancement, Support) – 
som startade 2004 inom ramen för Sveriges universitets- och högskoleför-
bund med syftet att få fram fler kvinnor på höga akademiska poster – avslu-
tades hösten 2007, anordnades en stor manifestation i Blå Hallen i Stock-
holm. Då utdelades även priser till universitet och enskilda personer som varit 
särskilt framgångsrika och utmärkt sig genom sina insatser. Vid detta tillfälle 
belönades Margaretha Fahlgren med priset ”Mesta fighter”. Denna utmärkel-
se ser jag som en tydlig uppskattning av hennes kompetens och mod att ut-
mana och driva sin linje utifrån ett långsiktigt perspektiv, vilket är avgörande 
för ett kreativt och framgångsrikt ledarskap. 

Margaretha Fahlgren är unik genom att hon tidigt i sin karriär erövrade en 
stark ställning både i det traditionella (patriarkala) akademiska fältet och i det 
framväxande ”skuggfältet”, som förespråkade förnyelse av akademin: mångfald, 
genusperspektiv, kreativitet och inte minst ett annat slags ledarskap. Inom 
bägge dessa fält har hon genomfört visionära projekt som campus Engelska 
parken och Centrum för genusvetenskap. Här har hon skapat ett nytt slags forsk-
nings- och arbetsklimat, där tusen blommor samsas i en kreativ men ändå 
strukturerad miljö och där själva navet varit Margarethas ledarskap. Kanske är det 
därför som hon ofta lyfter fram behovet av ett annorlunda och modernare ledar-
skap i akademin som en förutsättning för framtida framgång för universiteten. 

Margaretha Fahlgren var huvudhandledare när jag skrev min avhandling 
om Elin Wägner som rörelseintellektuell och internationalist. Redan från 
början ställde hon entusiastiskt upp med synpunkter på avhandlingsplan och 
uppläggning av studierna, vilket var ovärderligt för mig som nykomling i 
högre akademiska studier. Hennes självklara avdramatisering av doktorand-
studierna, som hon leder som en process, bidrog också till att jag aldrig tvekade 
om att jag skulle klara av uppgiften. Istället arbetade jag på och upplevde 
fyra fantastiska år. Så roligt hade jag aldrig haft! För mig som verkat inom 
andra områden än universitetet och haft förmånen att leda både företag och 
organisationer, har det känts naturligt att så här i efterhand reflektera över 
hur Margaretha arbetar inom akademin. 

Några ord till min kära doktorand – och jag har haft många 
Hur har då Margaretha Fahlgren kunnat åstadkomma allt detta parallellt med 
sin karriär som litteraturvetenskaplig forskare? Hon har nämligen en stor 
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vetenskaplig produktion och hennes intressen är både breda och mångfacet-
terade. I ”Kvinna i Akademin – några råd till en doktorand” får vi ett slags 
deklaration av vad som varit hennes drivkrafter och hur hon tänkt och agerat: 

Förutom att jag är kvinna har jag valt att bedriva forskning och undervisning 
med ett genusperspektiv och därmed också vetenskapligt utmanat domine-
rande normer. Idag är genusvetenskap etablerad vid universiteten, men när 
jag började var det inte fallet vilket betyder att jag mött mer motstånd än en 
ung kvinnlig genusforskare gör idag. Motståndet har dock inneburit att jag 
tvingats reflektera över hur akademin fungerar och därmed insett att svårig-
heter jag mött sällan beror på mig som person utan utgör strukturproblem.1 

Att ägna sig åt genusforskning utmanade den tidens normer. Hur förhållan-
dena då var vid svenska universitet är tidigare belyst men huvudsakligen i 
termer av att det saknats både kvinnliga forskare och avhandlingar, som berör 
kvinnors förhållanden; kvinnoforskningen var lika obefintlig som kvinno-
forskarna. Ett annat perspektiv presenteras däremot av Liisa Husu i avhand-
lingen Sexism, Support and Survival in Academia (2001), som rör förhållandena 
vid finska universitet, men hennes resultat och resonemang kan tillämpas även 
i Sverige. Å ena sidan visar Husu att det inte längre finns några formella hin-
der för kvinnor att nå de högsta posterna inom akademin. Å andra sidan be-
skriver hon att diskriminering fortfarande förekommer, numera i andra mer 
dolda och subtila former än tidigare. Mycket av de patriarkala strukturerna 
lever kvar, och kvinnor som agerar för att ändra dem råkar ofta ut för omgiv-
ningens kritik. Särskilt märkligt är det, enligt Husu, att sådan diskriminering 
kan pågå i ett så jämställt land som Finland [och Sverige, min anm.].2 Den 
finska studien är av relativt sent datum, och även om situationen förbättrats 
de sista tio/femton åren återstår mycket att förändra både i Sverige och i Fin-
land. Detta framgår bland annat i en rapport från Högskoleverket, som visar att 
kvinnors och mäns väg till professuren ser olika ut. Trots att fler kvinnor utex-
amineras från grundutbildningarna är det fortfarande en större andel av männen 
som börjar doktorera. Av dem som sedan doktorerat är chansen dubbelt så stor 
för män som för kvinnor att bli professor. 8 procent av männen och endast 4 
procent av kvinnorna hade blivit professorer under en tolvårsperiod. Andelen 
män som blivit professorer efter 18 år är ännu större. 

Frivilligt förändringsmandat 
Vilka svårigheter och vilken diskriminering som förändringsinriktade kvinnor 
i akademin kan vänta, redovisas bland annat i undersökningen ”Utan en ob-
stinat gen hade jag aldrig försökt” (2007), där 62 framgångsrika kvinnor 
inom universitet och högskola vittnar om vad de utsatts för under sina karriärer.3 
Här beskrivs situationer och erfarenheter som stöttat respektive hindrat dem. 
En kvinna avslöjar sin svåraste upplevelse: ”Att sågas offentligt och osakligt 
av sådana som inte kan mitt område och att närvarande överordnade chefer 
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inte ingriper för att de väljer att inte stöta sig med ’sina’ kollegor istället för att 
som chef stötta mig.”4 Rapporten innehåller dock även en rad exempel på hur 
kvinnor fått uppmuntran och beröm och gjort framgångsrika karriärer. Bilden 
är alltså långt ifrån helsvart. Vad som dock framgår tydligt är att dessa fram-
gångsrika kvinnor tagit på sig ett förändringsmandat och drivit detta. 

Enligt Margaretha Fahlgren, som tog på sig sitt förändringsmandat redan 
som doktorand, är dagens doktorander alltför systemanpassade och för lite 
oppositionella – det vågade man vara på hennes tid. Och man var inte bara 
mer oppositionell utan även mer oberoende gentemot universitetet, något 
som enligt henne gjorde doktorandtiden mindre stressande än den är idag. 
Hon pekar även på att det är avgörande att kunna räkna med andra utkomst-
möjligheter än akademin efter en doktorsexamen; själv var hon lärarutbildad 
och kände sig därför inte utlämnad åt en forskarkarriär utan vågade göra sin 
röst hörd redan under doktorandtiden. 

I sina råd till ”sin” kvinnliga doktorand lyfter Margaretha fram betydelsen 
av att se strukturen och sammanhanget och att inte misstolka signalerna och i 
första hand tro att det handlar om en själv. Det gör man lätt, menar hon, om 
man saknar insikt om hur problem uppstår och vad dolda signaler kan betyda. 
Därför är kvinnliga doktorander enligt hennes uppfattning mer utsatta, något 
som ju framgår av olika undersökningar, rättsfall och avhandlingar.5 

De kvinnliga akademikernas osynliggörande sker ofta utan att det ”märks” 
i organisationen och det kan vara omärkligt till och med för den drabbade, 
vilket ofta är avsiktligt och därför än mer nedbrytande. Den nya tidens trakas-
serier, som sker med sms, e-post och liknande, försvårar ytterligare möjlig-
heten att avgöra avsändarens identitet. Diskriminering blir då ett slags ”icke-
händelse”: tystnader, tigande, uteslutande, förbigående, ignorerande, osynlig-
görande eller brist på stöd. Vad som händer kan egentligen vara att ”ingen-
ting händer” eller att någonting som borde hända i ens karriär inte sker; man 
blir inte sedd, hörd, läst, refererad eller citerad, inbjuden eller uppmuntrad, 
får inget stöd och blir inte validerad.6 

För att slippa bli utsatt för den här typen av processer får den unga dokto-
randen rådet att vara uppmärksam och noga undersöka sin framtida forsk-
ningsmiljö och handledare innan hon väljer ämne och institution. Eftersom 
det vetenskapliga erkännandet säger sig utgå ifrån den enskildas prestationer 
och inte utifrån medfödda egenskaper som kön, klass eller ras, framstår den 
moderna akademin som till synes könsneutral. Såväl kvinnor som män har 
alla möjligheter att studera inom alla områden, ta examina, ansöka om tjäns-
ter och överhuvudtaget göra karriär. Vid närmare granskning är denna neutra-
litet dock skenbar, då universiteten är genomsyrade av föreställningar om 
kön. Därför är det särskilt viktigt att ta reda på hur miljön för kvinnliga dokto-
rander är på den institution hon tänker söka sig till, då andelen kvinnliga 
professorer och kvinnliga handledare/forskare även säger en del om en fram-
tida arbetssituation. Alltifrån hur många kvinnliga doktorander institutionen 
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har till hur hög deras sjukfrånvaro är, visar vilket slags struktur och öppenhet 
som förekommer mot kvinnliga doktorander, menar Margaretha Fahlgren.  

Det här är inte så helt lätt som ung, kvinnlig doktorand eftersom kvinnor i 
den här fasen av livet ofta bemöts positivt då de är unga, pigga och fräscha 
inslag i en manligt dominerad sfär och ännu inte heller något hot mot makt-
ordningen. Det kan därför vara lätt att tro att kön inte spelar någon roll. Att 
äldre kvinnliga lärare och forskare stött på motstånd har sin förklaring i att de 
är besvärliga som personer och nu blivit bittra och sura ”kärringar” och vem 
vill se sådana omkring sig?7 

Att förväntningarna på och föreställningarna om den kvinnliga respektive den 
manliga doktoranden skiljer sig åt är ett faktum. Samma skillnad gäller även 
handledaren. Både den kvinnliga och den manliga doktoranden ställer helt 
andra krav på en kvinnlig handledare än på en manlig.8 En vanlig föreställning 
är till exempel att de kvinnliga handledarna bör vara mer omhändertagande, 
medan de manliga handledarna inte sällan ser sitt förhållande till doktoranden 
som ett slags far/son-relation eller uppfattar sig som mästaren och doktoran-
den som den som är beroende av honom och hans kompetens. 

Självklart vill Margaretha Fahlgren förändra och modernisera handledar-
skapet inom akademin. I stället för att doktoranden som nu har en eller två 
handledare, förespråkar hon en modell som närmar sig den angloamerikanska, 
vilken innebär att doktoranden har en hel grupp att vända sig till och att flera 
personer är delaktiga i bedömningsprocessen. Detta anser hon som mindre risk-
fyllt och mer stimulerande för doktoranden än att bara lita till ett fåtal handledare. 

Förväntningarna olika på kvinnliga och manliga rektorer 
I Akademiskt ledarskap nu och i framtiden. Fokus på rektorsrekrytering 
(2007), där Margaretha är en av författarna, beskrivs de olika villkoren för 
kvinnor och män i akademin genom en rad exempel från olika aktiva univer-
sitetsrektorer.9 En nybliven manlig rektor uttrycker sig på följande sätt om 
sina upplevelser, när han tillträdde sin befattning: 

Den mest omtumlande erfarenheten som rektor var och är rektors närmast 
”majestätiska” ställning. Rektor är kung helt enkelt. […] Man vill höra rektor, 
man lyssnar uppmärksamt, och framför allt, man gör som jag säger. Jag har mött 
ett enormt förtroende och jag funderar över om jag skall lyckas förvalta det.10 

Den nyblivna kvinnliga rektorn har däremot helt andra erfarenheter av sitt 
mottagande och förväntningarna på henne och vad hon skall åstadkomma: 

Jag tror alldeles bestämt (och på goda forskningsgrunder) att genus spelar 
stor roll i rektorskapet: som genusforskare förväntas jag personligen snabbt 
ändra på sådant (traditionell patriarkal struktur mm) som jag också själv är 
utsatt för. Det självklara rektorskapet, framvuxet genom den akademiska kar-
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riären och stött av mentorer kring mig är inte mitt. Det märker jag främst ge-
nom samtal med manliga rektorer som uppenbarligen levt i en annan värld, och 
fortsätter att leva i en värld som jag finner förvånande självklar för dem.11 

För en man, konstaterar författarna, tycks det vara självklart att se sig som en 
kung och kunna bestämma över andra. För den kvinnliga rektorn är förut-
sättningarna helt annorlunda. Av henne krävs att hon skall förändra universi-
tetsstrukturen, en struktur som inte tycks utgöra ett hinder för den nya manlige 
rektorn. Han verkar trygg i att inta sin kungaroll utan att behöva ändra förhål-
landena i sitt rike. Man kan undra vad det är för mekanismer som får rektorerna 
att uppfatta kraven så olika. Hur kan det till exempel komma sig att den patri-
arkala strukturen inte känns hämmande eller viktig att förändra för en manlig 
rektor men däremot för en kvinnlig? Varför bemöter man den kvinnliga rektorn 
mindre konungsligt? Beror det enbart på rektorns kön eller finns det andra 
parametrar som man bör studera för att få klart för sig vad som händer i aka-
demin när en kvinna blir dess ledare? 

Förväntningarna på det akademiska ledarskapet handlar dock inte, enligt 
Margaretha Fahlgren, enbart om kvinnligt eller manligt ledarskap utan även 
om föreställningar och värderingar av ledarskap överhuvudtaget. Fortfarande 
frodas uppfattningen att den karismatiske starke ledaren är ett eftersträvans-
värt ideal, och denna uppfattning styr ledarskapets maskulina konnotation. 
Vad hon och medförfattarna efterlyser är därför en rad förändringar i synen 
på ledarskapet inom universitet och högskolor. Mannen kan inte längre utgöra 
normen för den gode ledaren, och dessutom måste man lämna övertron på 
ledarens möjligheter att ensam ta hand om allt, något som ofta slutar i en 
nedvärdering av medarbetarnas kompetens. Istället bör man söka efter ledare 
som kan delegera och skapa ett gemensamt ansvarstagande. Universitetens 
nya omvärld/mångfald ställer också krav på förmåga att kunna kommunicera 
inom nya områden och med nya grupper. 

Långsamt men säkert förändras dock akademin i takt med att fler kvinnor 
kommit i maktposition och bestämt sig för att förbättra situationen inte bara 
för sig själva utan även för morgondagens kvinnor och män. Margaretha 
Fahlgren har inte bara lett förändringsarbetet på lokalt och nationellt plan för 
att förändra universiteten utan hon har också genom sin egen karriär och sitt 
arbete visat hur en kreativ, excellent och jämställd akademi kan skapas och 
utvecklas. Hennes djupa engagemang och arbete för Centrum för genusve-
tenskap och IDAS är ett exempel på hur hon utöver sina ordinarie ledare-
uppgifter både vill dela med sig av sina erfarenheter och driva ett nationellt 
förändringsarbete. 

Nytt ledarskap för kvinnor och män 
Inom IDAS träffades ett stort kvinnligt nätverk en gång per termin. Man bildade 
även en grupp av framtida ledare och har också skrivit en rad spännande 
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rapporter, där Margaretha Fahlgren medverkat. I den tidigare nämnda Akademiskt 
ledarskap nu och i framtiden. Fokus på rektorsrekrytering diskuterar hon och 
medförfattarna dagens situation med utgångspunkt från att kvinnorna är rela-
tivt nya i akademin.12 Först år 1873 fick de rätt att studera vid universitet i 
Sverige, det vill säga nära fyra hundra år efter det att Uppsala universitet 
grundades 1477. År 1992 blev Boel Flodgren den första kvinnliga universitets-
rektorn i Lund, i Sverige och i Europa och i år är, som nämnts, fyra av tio 
rektorer kvinnor. Men författarna är inte helt tillfreds med den nuvarande 
situationen. Trots att sju av de åtta rektorer som tillsattes 2006 var kvinnor, 
ser de inte utvecklingen som enbart positiv. Istället lyfter de fram en mer 
negativ förklaring till att kvinnor nu får tillträde till ledande positioner. Efter-
som uppdragen anses ha blivit alltmer komplicerade och utsatta är de därför 
inte lika åtråvärda, en företeelse som kunnat noteras inom andra områden där 
kvinnor fått ersätta män på chefspositioner, exempelvis inom skolväsendet. 
Här utgjordes rektorskåren till för ett femtontal år sedan nästan enbart av 
män; numer är den helt kvinnodominerad. Män blir skolchefer, direktörer för 
friskolor eller söker sig till mer statusfyllda och mer välbetalda uppdrag. Man 
kan dra en parallell till hur könsfördelningen bland styrelseordförandena vid 
landets lärosäten förändrats. År 1998 var fördelningen 50–50, tre år senare har 
andelen kvinnor sjunkit till 40 procent och 2007 är siffran nere i 33 procent. 
Och även om utbildningsområdet inom hela Europa är totalt kvinnodominerat 
så är andelen kvinnliga utbildningsministrar långt under 10 procent. Även 
Sverige har två män som styr de svenska utbildningsfrågorna i departementet. 
Det är med andra ord svårt att dra några helt tydliga slutsatser i dagsläget. 

Författarna pekar på att forskningsledarrollen tycks vara mer åtråvärd för 
män. Så fanns exempelvis enbart en kvinna bland de tio forskningsledarna i 
Vetenskapsrådets Linnéstödssatsning. En liknande uppfattning uttrycks i en 
intervjubok, där universitets-och högskolerektorer reflekterar över sitt ledar-
skap. En rektor menar att uppdraget inte är så betungande utan framhåller att 
det var ”tuffare att vara forskningsledare med den press som finns hela tiden”.13 
Andra rektorer från lika stora universitet upplever sin arbetssituation annor-
lunda och framhåller att de arbetar nästan jämt och är överraskade över det 
höga arbetstempot: ”Jag är här senast klockan åtta på morgnarna och håller 
på långt fram på kvällen – och natten.”14 Det visar på spännvidden i hur man 
kan se och engagera sig i sitt uppdrag. 

Ett annat område där Margaretha Fahlgren och de övriga författarna vill 
se en nyordning gäller kraven på att en rektor bör kunna fortsätta med sin 
forskning för att därmed ha möjlighet att värdesätta forskningskompetensen. 
Visserligen är viktigt att en rektor har förståelse för forskningens villkor och 
värnar om dess intressen, men man vill också lyfta fram krav som förmågan 
att delegera och kommunicera, att göra omvärldsanalyser och ta in medarbe-
tarna i arbetet. Varje universitet har sina egna behov och sin egen utveckling, 
något som en rektor både måste kunna avläsa och kommunicera med sina 
medarbetare och omvärlden för att bli framgångsrik. 
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Noter 

Rolf Torstendahl: Med och mot strömmen 
1 Se Rolf Torstendahl (1991), Bureaucratisation in Northwestern Europe, spec. kap. 3–7. 
2 De förordningar det gäller utkom: 1852, kontrasignerad av ecklesiastikminister 
P. Genberg (SOU 1852:20); 1876 kontrasignerad av ecklesiastikminister F.F. Carlson 
i Louis de Geers ”liberala” ministär (SOU 1876:5); 1916 undertecknad av ecklesias-
tikminister K.G. Westman i Hjalmar Hammarskjölds konservativa första världs-
krigsministär (SFS 1916:66); 1956 kontrasignerad av ecklesiastikminister Ivar Persson 
i Skabersjö i Tage Erlanders socialdemokratiskt dominerade koalitionsregering med 
bondeförbundet (SFS 1956:117); 1964 kontrasignerad av ecklesiastikminister Rag-
nar Edenman i Tage Erlanders rent socialdemokratiska ministär (SFS 1964:461); 
1977 högskolelag och -förordning undertecknade av utbildningsminister Jan-Erik 
Wikström i Thorbjörn Fälldins borgerliga koalitionsministär (SFS 1977:218 och 
1977:263); 1993 högskolelag och -förordning undertecknade av utbildningsminister 
Per Unckel i Carl Bildts borgerliga koalitionsministär (SFS 1992: 1434 och SFS 
1993:100). Trots regeringsförändringarna finns ingen ny lag eller förordning efter 
1993, däremot finns ett mycket stort antal ändringar i både högskolelagen och hög-
skoleförordningen (som är intressantare än lagen ur de aspekter jag här behandlar). 
Dessa ändringar framgår nästan alltid av texterna på URL: http://www.lagrummet.se 
(undantag är ändringar som sedan blivit borttagna). Det finns också en länk till dessa 
förordningar från Högskoleverkets webbplats, URL: http://www.hsv.se. 
3 SFS 1977:218, § 27. 
4 SFS 1977:263, 1 kap § 5. 
5 SOU 1852:20, § 40. 
6 SOU 1876:5, § 40. 
7 SOU 1947:75, s. 111. 
8 SFS 1956:117 § 13. 
9 SFS 1977:218, § 16. 
10 HFO i rättsdatabasen, 2 kap. § 2. 
11 SFS 1992:1434, 2 kap. § 4. 
12 HL 2 kap. §§ 3, 4 samt HFO § 1, båda i rättsdatabasen. 
13 SFS 1992:1434, 2 kap. §§ 3–4. 
14 SFS 1993:100, 2 kap. § 1. 
15 SFS 1993:100, 1 kap. § 3. 
16 HFO i rättsdatabasen, 1 kap. § 5. 
17 SOU 1937:36. 
18 SOU 1951:9, s. 101–142. 
19 SFS 1977:218, §§ 26, 22. 
20 SFS 1977:263, 12 kap. § 24, 23 samt 14 kap. §§ 7, 20. 
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21 SFS 1992:1434, 2 kap. § 5. 
22 SFS 1993:100, 3 kap. § 5. 
23 SFS 1992:1434, 2 kap. §§ 5–6. 
24 SFS 1993:100, 3 kap. § 10. 
25 Regeringskansliets rättsdatabas, SFS 1992:1434 med ändringar, 2 kap. § 6. 
 
Sven-Erik Brodd: Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet ur 
ett fakultetsperspektiv 
1 Konsistoriets beslut 1998-10-12 Dnr 2487/98. Situationen före fakultetsbildningen 
finns beskriven i Uppsala universitet inför 2000-talet. Festskrift till Stig Strömholm, 
1997. Där skriver Rolf Torstendal om den historisk-filosofiska sektionen, s. 259–
268, och Lennart Elmevik om den språkvetenskapliga, s. 269–282. 
2 Peter Liljenstolpe (2007), ”Samhällsvetenskapliga fakulteten 1964–2004”, Samhälls-
vetenskapliga fakulteten 40 år, red. Jan Södersten & Peter Liljenstolpe, s. 105–125. 
3 Arbetet inom vetenskapsområdet finns beskrivet i Leif Lewin (2006), ”Humaniora 
och samhällsvetenskap vid millennieskiftet”, Ledarskap i förändring. Rektorsperioden 
1997–2006. Festskrift till Bo Sundqvist, s. 101–118. 
4 Ibid., s. 116. 
5 En alldeles utomordentlig framställning för den som vill ha kännedom om den 
historiska bakgrunden till den nuvarande administrativa ordningen erbjuder Johnny 
Andersson (1997), ”Den frihet väl kan bära”, Uppsala universitet inför 2000-talet. 
Festskrift till Stig Strömholm, s. 61–123. 
6 Rektors förslag till förnyelse och fördelning av BASTU-medel. Fastställt av konsis-
toriet 31 oktober 2001, s. 9 f. 
7 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Minnesanteckningar 
12 september 2001 av Peter Liljenstolpe, 12 sidor. 
8 Bo Sundquist & Per Löwdin under rubriken ”Rektor rasar mot BASTU-kritik”, 
Ergo 2001:12. 
9 Rektor, Beslut UFV 2000/945. Förslag till ledamöter från områdesnämnden, 
5 februari 2002. 
10 Brev från Doktorandnämnden, Uppsala studentkår, till ledamöterna i Fakultetsut-
redningen, 30 juni 2002. 
11 Historisk-filosofiska fakulteten. Fakultetsledningen, Det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga vetenskapsområdet. Förslag till förändring av fakultets- och veten-
skapsområdesorganisation, 5 juni 2002. 
12 Fakultetsorganisationen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsve-
tenskap. Rapport 7 november 2002. Leif Lewin, ”Demokrati och slagkraft”, Kontakt. 
Aktuellt från det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 2003:1; 
Leif Lewin, ”Demokrati och slagkraft – fortsättning”, Kontakt. Aktuellt från det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet 2003:2. 
13 Doktorandnämnden, Uppsala studentkår, 31 januari 2003. Angående Fakultetsor-
ganisationen inom vetenskapsområdet för humaniora och teologi. 
14 Fakultetsorganisationen inom humaniora och samhällsvetenskap. PM, 23 april 2002. 
15 För ett stort antal meningsyttranden, se Per Löwdin, ”Allvarlig risk för direktörs-
välde”, Ergo 2002:4. 
16 Per Löwdin, ”Områdesnämnd blev gökunge”, Ergo 2003:4. 
17 Per Löwdin, ”Fakultetsnämnder fungerar bäst”, Ergo 2003:1. 
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18 Ledningsorganisation för humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. 
PM, 6 februari 2003. 
19 Jan Södersten, Anna Sågvall Hein, Margaretha Fahlgren, Åke Saldeen & Sven-
Erik Brodd, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets ledningsorga-
nisation. PM, 21 februari 2003. 
20 Inge-Bert Täljedal, Uppsala universitets ledningsorganisation. En utvärdering 
2005 av 1999 års reform, 4 januari 2006. 
21 Ibid., s. 82. 
 
Jan Lindegren: Är historisk-filosofiska fakulteten en bra forskningsmiljö? 
1 Budgetpropositionen för 2008, Proposition 2007/08:1; Resurser för kvalitet (RUT 2), 
SOU 2007:81; Quality and Renewal 2007. An Overall Evaluation of Research at 
Uppsala University (KoF07). 
2 Vetenskapsrådets projektdatabas (3), URL: http://vrproj.vr.se/default.asp?funk=ax 
[27 november 2007]. 
3 RJ:s projektstöd inom HS-området har studerats via webbplatsen, URL: http:// 
www.rj.se/ beviljade anslag 2000–2007 [15 mars 2008]. 
4 Ett studium av Handelshögskolans (HHS) personalförteckning, URL: http:// 
www.hhs.se/Faculty/sv_FacultySearch.htm [27 november 2007] visar att den upptar 
170 disputerade forskare/lärare förutom gästforskare och emeriterade professorer 
samt 200 doktorander. Av de disputerade har 70 klassats som i huvudsak varande 
lärare, vilkas forskning alltså hos oss skulle finansieras av grundutbildningsanslaget. 
Alternativkostnaden för HHS inom kolumn 21 och 22 om de hade varit vid Uppsala 
universitet har jag beräknat till cirka 200 miljoner (jfr Verksamhetsplan 2007. Veten-
skapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, Dnr HUMSAM 2006/606). Av 
denna summa har jag uppskattat att 75 % är medel av en typ som HHS kan abonnera 
på, dvs. motsvarande våra fakultetsmedel. Resten skulle då vara mer eller (oftast) 
mindre konkurrensutsatt. Slutsatsen av detta blir att HHS i bästa fall kan anses 
komma på 21:a plats i den klassificering som jag har gjort (index 48). Det humanistisk-
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet i Uppsala drar exempelvis i förhållande 
till sin storlek in ungefär fyra gånger så många anslag från VR och RJ som HHS. Dessa 
siffror har skickats till rektor för HHS utan att föranleda någon som helst reaktion. 
5 Antalet anslag/tjänster som gått till HS uppgår till 1 322 varav exakt 1 050 kommer 
från VR medan resten är RJ-anslag. Ett obetydligt antal RJ-anslag har för övrigt gått 
till medicin under årens lopp men dessa har jag helt bortsett från i mina beräkningar. 
I databaserna får man några få ytterligare träffar i form av några enstaka tidskrifts-
stöd samt ett och annat konstnärligt projekt som ej tagits med i mitt underlag. Till-
sammans har mindre än 20 rensats bort. 
6 Anmärkning till tabell 1: För det medicinska området har endast vetenskapsområ-
desanslagen enligt budgetpropositionen tagits med och ej så kallade ALF-medel 
vilka där upptas till 2 015 miljoner för ändamålen medicinsk och odontologisk ut-
bildning och forskning. Utöver de anslag som redovisas i budgetpropositionen har 
en del tillägg gjorts. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) får ett statsanslag om ca 
1 400 miljoner varav 340 förra året gick till grundutbildning. I avsevärd utsträckning 
ägnar man sig emellertid åt samma slags forskning som vid andra universitet. Exem-
pelvis kan nämnas att SLU har fått tre gånger så många anslag från VR som Luleå 
tekniska universitet (LTU) inom NT-området. Om SLU skulle vara helt jämförbart 
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med LTU skulle det betyda att ”deras” bidrag skulle öka den sammanlagda fasta 
NT-potten med 530 miljoner. Räknar man istället med att den naturvetenskapligt 
överlappande delen av SLU når upp till index 100, dvs. får VR-anslag i direkt pro-
portion till sina fasta anslag, stannar siffran vid 93 miljoner. Detta är med största 
sannolikhet ett minimum, men det är det som finns med i tabellen. På motsvarande 
sätt har också de medicinska och HS-områdena ökats på. Men i deras fall rör det sig 
om endast 10 respektive 3,5 miljoner. 
7 Anmärkning till figur 1: I Uppsala räknas farmaci till det medicinska vetenskaps-
området. Så icke av vare sig regeringen eller VR. Här förs farmaci till NT. För HS 
gäller att även RJ-projekt är med. Årtalen avser när medel beviljades. Med 2003 
avses åren 2001 till och med 2003 osv. 
8 Här har Stockholms universitet fått stå för HS och halva NT medan KTH stått för 
resterande halva och KI för M. (”Superuniversitetet” HHS/KTH/KI får högst index 281.) 
9 Enbart GU. Om man gör som i Stockholm och också räknar in Chalmers blir siffran 304. 
10 Detta gäller för övrigt, enligt min åsikt, i många avseenden även det bibliometriska 
mätandet i RUT 2. Men en diskussion härom skulle föra alldeles för långt i detta 
sammanhang. 
11 Räknar man baklänges från 2007 års siffra med hjälp av andelen pengar som går 
till historisk-filosofiska fakulteten får man fram att siffran borde ha varit 293 året 
dessförinnan, medan den siffra som redovisas i texten är 296. Som ”felet” endast är 
en procent har jag räknat bakåt ytterligare ett år och kommit fram till att index då 
bör ha varit ca 260. 
12 Denna lösning av klassificeringsproblematiken bidrar till att hålla nere historisk-
filosofiska fakultetens index. 
 
Marianne Lindfors: Engelska parken – en lyckosam metamorfos 
1 White arkitekter AB, Stockholm, ”Kv Kemikum, inventering juni 1999”, UFV 1999/519. 
2 White arkitekter AB, Stockholm, ”Kv Kemikum, inventering juni 1999”, UFV 1999/519. 
3 Styrgruppsprotokoll, UFV 1999/519, Uppsala universitets arkiv. 
4 Projektplan 1996, flik 2: Verksamhetsbeskrivning, UFV 1999/519, Uppsala uni-
versitets arkiv. 
5 Göran Lindahl (1957), Universitetsmiljö, byggnader och konstverk vid Uppsala 
universitet, s. 76. 
 
Anna Williams: ”Författarfirman” 
1 Olof Lagercrantz (1951), Agnes von Krusenstjerna, s. 141. 
2 Margaretha Fahlgren (1998), Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts för-
fattarliv, s. 37 f. 
3 Brev från David Sprengel till Agnes von Krusenstjerna, 21 mars 1923, Agnes von 
Krusenstjernas samling, Kungl. biblioteket, L 145:10. 
4 Fahlgren (1998), s. 69. 
5 Fahlgren (1998), s. 70–83. 
6 Stig Ahlgren (1940), Krusenstjerna-studier, s. 16–18. 
7 Agnes von Krusenstjerna, ”Hvordan blev jeg Forfatter?”, Berlingske Aftenavis, 
23 januari 1939, s. 7. 
8 ”Enquête. Diktaren och kritikerna”, Bonniers litterära magasin, 1932:9, s. 39. 
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9 Sign. Pepita, ”Hemma hos svenskt herrgårdslivs diktarinna”, Husmodern, 1930:46, 
s. 23, 51, citatet från s. 51. 
10 Stig Ahlgren (1946), ”En svensk författarfirma”, Aftontidningen, 13 mars 1946. 
11 Ahlgren (1946). 
12 Brev från Agnes von Krusenstjerna till Albert Bonniers Förlag, 7 december 1934, 
Bonniers förlagsarkiv. 
13 Erik Hjalmar Linder (1949), Fyra decennier av nittonhundratalet, del 8 i Henrik 
Schück och Karl Warburg, Illustrerad svensk litteraturhistoria, 3 omarb. uppl., s. 507. 
14 Ivar Lo-Johansson (1982), Tröskeln. Memoarer från 30-talet, s. 334. 
15 Ahlgren (1940), s. 25. 
 
Frands Herschend: Socialkonstruktivistisk begravning 
1 Ellen och Boberg och Rudolf hette inte så, och levde inte då. 
2 Elisabeth Vestergaard (1984), ”Gudrun/Kriemhild – søster eller hustru”, Arkiv för 
nordisk filologi, vol. 99; Frands Herschend (1996), ”A note on Late Iron Age kingship 
mythology”, Tor, vol. 28. 
3 Jörgen Balslev Jørgensen m.fl. (1984), Iron age man in Denmark. Nordiske for-
tidsminder. Serie B – in quarto, vol. 8; Kent Andersson & Frands Herschend (1997), 
Germanerna och Rom. Occasional Papers in Archaeology, nr 13. 
4 Per Ethelberg (2000), Skovgårde. Ein Bestattungsplatz mit reichen Frauengräbern 
des 3. Jhs. n.Chr. aus Seeland. 
5 K.M. Weiss (1973), Demographic Models for Anthropology. Memoirs of the Society 
for American Anthropology, No. 27. 
6 Michael J. Enright (1996), Lady with a mead cup. Ritual, prophecy, and lordship 
in the European warband from La Tène to the Viking Age. 
7 Jaan Puhvel (1970), Myth and law among the Indo-Europeans: studies in Indo-
European comparative mythology, red. J. Puhvel. 
8 Anneli Sundkvist (2001), ”Hästarnas land”, Aristokratisk hästhållning och ridkonst 
i Svealands yngre järnålder. Occasional Papers in Archaeology, nr 28. 
9 Ibn Fadlan, övers. och utg. i Stig Wikander (1978), Araber, vikingar, väringar. 
 
Karin Johannisson: Den akademiska ledan 
1 Rolf Lagerborg (1918), ”Acedia”, Invita Minerva. Studier i ohöljt. 
2 Om acedia se Siegfried Wenzel (1967), The sin of sloth; Stanley W. Jackson (1986), 
Melancholia and depression. From Hippocratic times to modern times, s. 65–77; 
Reinhard Kuhn (1976), The demon of noontide. Ennui in Western literature, s. 39–
64; Giorgio Agamben (1993), ”The Noonday demon”, Stanzas. Word and Phantasm 
in Western culture. Citaten från Ponticus och Cassianus efter Kuhn och Agamben. 
3 Robert Burton (1621), The anatomy of melancholy, I: 2:XV, ”Love of learning, or 
overmuch study. With a digression of the misery of scholars”; här använd utgåva 
Holbrook Jackson (2001), s. 300–330. 
4 Samuel Auguste Tissot (1768, ny utg. 1821), Råd till de lärde; Bernardino Ramaz-
zini (1713, ny utg. 1991), Om arbetares sjukdomar, s. 176–187; Carl von Linné, 
(1765), Hantverkarnas sjukdomar, Valda avhandlingar av Carl von Linné utg. av 
Svenska Linnésällskapet, nr 20 (1955), s. 6. 
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5 Lagerborg (1918); dens. (1942), I egna ögon – och andras. En bok om att känna 
sig själv. 
6 Ragnar Granit, (1941), ”Acedia”, Ung mans väg till Minerva. 
7 Ragnar Granit, (1983), ”Att övervinna acedia”, Hur det kom sig. Forskarminnen 
och motiveringar. 
8 Wilhelm Sjöstrand, (1949), ”Den akademiska acedian”, Neuros och pedagogisk 
prognos, s. 34–41. 
9 Poul Bjerre-sällskapets årsskrift (2001). 
10 Hans Zetterberg (1967), ”Scientific acedia”, Sociological focus 1967:1(1), s. 34–44. 
11 Karin Johannisson (2005), ”När samhället glider isär glider också individen isär. 
Om anomi”, Axess 2005:8. 
12 Richard Feynman (1985), ”The dignified professor”, ‘Surely you’re joking M.r 
Feynman!’. Adventures of a curious character. 
13 Efter Granit (1941), s. 86–87. 
14 Efter George Pickering (1974), Creative malady, s. 92. 
 
Eva Heggestad: Alice + Yngve = sant? 
1 Carolyne G. Heilbrun (1989), ”Introduction”, Writing a Woman’s Life, s. 11–31. 
2 Margaretha Fahlgren (1987), Det underordnade jaget. En studie om kvinnliga 
självbiografier, s. 19. 
3 Alice Lyttkens (1977), Leva om sitt liv. Minnen från sekelskiftet till 1920, s. 6. 
4 Lyttkens (1978), Leva om sitt liv. Tjugotalet – omvälvningarnas tid, s. 5. 
5 För en vidare diskussion se bl.a. Fahlgren (1987), s. 16. 
6 Lyttkens (1978), s. 5 f. 
7 Lyttkens (1980), Leva om sitt liv. Fyrtiotalet – barbariets tid, s. 5 f. 
8 Fahlgren (1987), s. 169. 
9 Lyttkens (1979), Leva om sitt liv. Trettiotalet – kastvindarnas tid, s. 65. 
10 Lyttkens (1979), s. 13 f. 
11 Lyttkens (1979), s. 16. 
12 Lyttkens (1979), s. 47. 
13 Lyttkens (1979), s. 88 
14 Lyttkens (1979), s. 87 f. 
15 Fahlgren (1987), s. 23. 
16 Lyttkens (1978), s. 6. 
17 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens, 1934 (alla brev från Alice Lyttkens till 
Yngve Lyttkens finns i LUB). 
18 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 22 juni 1939. 
19 Lyttkens (1979), s. 245. 
20 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 28 september 1943 (två brev skrivna 
samma dag). 
21 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 30 mars 1936. 
22 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 21 juli 1940. 
23 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 1940 (odaterat). 
24 Lyttkens (1979), s. 77. 
25 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 23 mars 1936. 
26 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 22 januari 1946. 
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27 Alice Lyttkens brev till Tor Bonnier 12 januari 1934. (Alla brev från Alice Lytt-
kens till Tor Bonnier finns i Bonniers arkiv.) 
28 Tor Bonniers brev till Alice Lyttkens 15 januari 1934. 
29 Alice Lyttkens brev till Tor Bonnier 24 juli 1934. 
30 Tor Bonniers brev till Alice Lyttkens 28 juli 1934. 
31 Alice Lyttkens brev till Tor Bonnier 4 december 1934. 
32 Tor Bonniers brev till Alice Lyttkens 6 december 1934. 
33 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 1936 (odaterat). 
34 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 1936 (odaterat). 
35 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 1936 (odaterat). 
36 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens söndagen den 21 1940 [månad ej angiven]. 
37 Alice Lyttkens brev till Yngve Lyttkens 21 mars 1936. 
 
Lars-Göran Johansson: Tiden – ett evigt problem 
1 Jag vill tacka Keizo Matsubara, George Masterton, Peter Ryman, Karin Enflo och 
Anna-Lena Rehnkvist för givande synpunkter på en preliminär version av denna uppsats. 
2 George Lakoff & Mark Johnson (1999), Philosophy in the Flesh. The Embodied 
Mind and its Challenge to Western Thought, s. 141–48. 
3 Isaac Newton (1687), Philosophie Naturalis Principia Mathematica, sv. övers. (1986) 
av C.V.L. Charlier, Naturvetenskapens Matematiska Principer, första boken, s. 5. 
4 John McTaggart (1908), ”The Unreality of Time”, Mind 17, s. 456–473. 
5 Craig Bourne (2006), A Future for Presentism. 
6 Albert Einstein (1920), Den speciella relativitetsteorin, § VIII. 
7 Bourne, s. 148–149. 
8 Ibid, s. 173. 
 
Gullög Nordquist: Glädjeflickor och tempelmusiker 
1 Martin L. West (1992), Ancient Greek Music; Giovanni Comotti (1991), Music in 
Greek and Roman culture; Claude Bérard et al. (1989), A city of images. Iconography 
and society in ancient Greece. Förkortning: RE = Realencyklopädie der klassischen 
Altertumswissenschaft. Ett stort tack till Maria Ågren för hjälpsamma kommentarer. 
2 J.A. Kemp (1966), ”Professional musicians in ancient Greece”, Greece and Rome 
13, s. 213–222. 
3 Andrew Barker, 2004, ”Transforming the nightingale. Aspects of Athenian discourse 
in the late fifth century”, Music and the muses. The culture of music in Classical 
Athenian city, edited by Penelope Murray & Peter Wilson, s. 197 f. 
4 Sheramy D. Bundrick (2005), Music and image in Classical Athens, Cambridge, 
s. 92–102. 
5 Kathleen Schlesinger (1939), The Greek aulos; West, s. 81–107. 
6 Ingeborg Peschel (1987), Die Hetäre bei Symposion und Komos in der attisch-
rotfigurigen Vasenmalerei des 6.–4. Jh. v.Chr. Europäische Hochshulschriften, Rei-
he 38, Archeologie 13. 
7 West, s. 278. 
8 Dimitris Bosnakis (2004), ”Zwei dichterinnen aus Kos”, i Kerstin Höghammar 
(red.), The Hellenistic Polis of Kos. State, economy and culture. Proceedings of an 
international seminar organized by the Department of archaeology and ancient 
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history, Uppsala University, 11–13 May, 2000 (= Boreas 28), s. 102–105. Vissa 
musikfragment anses vara sättningar för kvinnor, West, s. 379. 
9 Stephanis (1988) Dionysiakoi technitai, nr 1669. 
10 West, s. 372 f. och 378 f. Glauke: Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, nr 4, 
(1998), spalt 1089. Panthea: RE XVIII:3, spalt 697. 
11 Slagverk: West, s. 122–128. Orgel: West, s. 381; Gullög Nordquist (1988), ”Från 
cirkus till kyrkan. Orgeln under antiken”, Medusa 10:1, s. 2–8. Omtryckt i Orgel-
forum (1991). 
12 West, s. 338, not 40. 
13 RE I.2, 1894, spalt 2400 ff.; Stephanis, nr 1672 och 2227. 
14 William H. Buckler & David M. Robinson, (1922), Sardis. Publications of the 
American Society for the Excavation of Sardis, Vol. 7, Greek and Latin inscriptions, 
I no. 3; Stephanis, nr 2245. 
15 Poikile: Stephanis, nr 2078. Hedea: Stephanis, nr 1061. Fouille de Delphe, vol. III 1, 
s. 533–34; Giampera Arrigoni (1985), ”Donne e sport nel mundo greco”, i Giampera 
Arrigoni (red.) Le donne in Grecia, s. 111 f. 
16 Werner Peek (1955), Griechische Versinschriften, Bd. 1: Grab-Epigramme, nr 580; 
Stephanis, nr 998 och nr 1770. 
17 Gullög Nordquist (1992), ”Instrumental music in representations of Greek cult”, 
The iconography of Greek cult in the Archaic and Classical periods. Proceedings of 
the first international seminar on Ancient Greek cult, Delphi, 1990 (Kernos, suppl. 1), 
s. 143–168. 
18 Demitria: Stephanis, nr 836; Hesperia 37 (1968), nr 368; Elpis: Stephanis, 
nr 609; Hesperia 28 (1959), nr 219; Ionia och Thebais: Stephanis, nr 1307. 
19 Sarah Pomeroy 1977, ”Technitai kai mousikai. The education of women in the 
fourth century and in the Hellenistic period”, American Journal of Ancient History, 
1977:2, s. 51–68; Eva Rystedt (1994), ”Women music and a white-ground lekythoi 
in the Medelhavsmuseet”, i Eva Rystedt, Charlotte Scheffer & Charlotte Wikander, 
Opus mixtum. Essays in ancient art and society. Skrifter utgivna av Svenska institutet i 
Rom, Series altera in 8o, nr 21, s. 73–94. 
20 Pylognota: Stephanis, nr 2029; Fouille des Delphes, vol. III, s. 249–50; Kleino: 
Stephanis, nr 1424. 
21 Bromias: Stephanis, nr 534. Kalliope: Inscriptions de Délos, no 372 A, s. 98. 
Philoumene: Stephanis, nr 2553. 
22 Isis: Alex Hardie (2004), ”Muses and mysteries”, i Penelope Murray & Peter 
Wilson (eds.), Music and the muses. The culture of music in Classical Athenian city. 
Kybele: Anthologia Palatina VII, s. 223; Stephanis, nr 321. 
23 Bosnakis 2004, s. 101. 
24 Bosnakis 2004, s. 105. Riet van Bremen (1996), The limits of participation. 
Women and civic life in the Greek East in the Hellenistic and Roman periods. 
25 Martha Maas & Jane McIntosh Snyder (1989), Stringed instruments of ancient 
Greece; West, s. 48–80. 
26 Pausanias 9.20–22. Dateringen av Korinna är omdiskuterad, se Sarah Pomeroy 
(1975), Goddesses, whores, wives and slaves (omtryck 1994). 
27 The Greek anthology and other ancient epigrams (1981), ed. Peter Jay, s. 8 f.; 
Anthologia Palantina 7.11.2; Pomeroy, s. 137 f. 
28 Bosnakis, s. 99–108. 
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29 Aristodama: Bosnakis 2004, 102f.; Aristomache: Plutarchos, Symposiaka 675. 
Olympiska kvinnotävlingar med bl.a. en gren i kvinnosång finns också beskrivna, 
Bosnakis, s. 102 f. 
30 Bosnakis, s. 103. 
31 Stephanis, nr 491. 
32 Stephanis, nr 1451. 
33 Titeln ”tyrann” i detta sammanhang betyder snarast ”härskare”. 
34 Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 9 (2000), spalt 759. 
35 Der neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, 1 (1996), spalt 237. Oinanthe omtalas 
hos flera antika författare, t.ex. Polybius XIV:11, 5 & 25.3; XV 32–33, 10; Strabon 
XVII 1, 11; Plutarchos, Erotikos 9, 753d., Plutarchos, Kleomenes 33, 2. 
36 Athenaios XIII 576; Plutarchos, Themistokles 1. 
 
Maria Ågren: Är det bättre när det är sämre? 
1 Carl Jonas Love Almqvist (1838), ”Svenska fattigdomens betydelse”. Ingår i Carl 
Jonas Love Almqvist (1958), Svalans svenska klassiker, s. 326. 
2 Dessa debatter återfinns i de fyra ståndens riksdagsprotokoll under perioden 1828 
till 1845. 
3 R.G. Collingwood (1999), The Principles of History and Other Writings in Philosophy 
of History, s. 50. 
4 Joan W. Scott, ”Gender. A Useful Category of Historical Analysis”, Gender and 
the Politics of History, s. 42. 
5 Lena Sommestad (1998), ”Human Reproduction and the Rise of the Welfare States. 
An Economic-demographic Approach to Welfare State Formation in the United States 
and Sweden”, Scandinavian Journal of Economic History 1998, vol. XLVI, no. 2. 
6 Ibid. 
7 Ester Boserup (1970, ny uppl. 2007), Women’s Role in Economic Development. 
8 Jfr Sommestad, s. 115, för en formulering som kan tolkas som att det är så man bör se det. 
9 Family Welfare. Gender, property, and inheritance since the seventeenth century 
(2004), eds. D. Green & A. Owens. 
10 Susannah R. Ottaway (1998), ”Providing for the elderly in eighteenth-century 
England”, Continuity and Change, vol. 13 no. 3. 
11 Amy L. Erickson (2005), ”Introduction” i The Marital Economy in Scandinavia 
and Britain 1400–1900, eds. Maria Ågren & Amy L. Erickson, s. 16. 
12 Angela Groppi (2006), ”Wohlfahrt vor dem Wohlfahrtsstaat. Altersfürsorge im 
päpstlichen Rom (16.–19. Jahrhundert)”, L’Homme 2006, vol. 17 no. 1. Resultat 
som tyder på att det är riktigt finns bl.a. hos Ottaway (1998) och i Richard Smith 
(1996), ”Charity, self-interest and welfare: reflections from demographic and family 
history”, Charity, Self-Interest and Welfare in the English Past. The Neale Colloquium 
in British History, ed. Martin Daunton, s. 38 f. 
13 Under loppet av 1700- och 1800-talet började dock systemet att undermineras. 
14 För denna problematik hänvisar jag till min kommande bok Domestic Secrets. 
Women and property in Sweden c. 1600 to 1857. 
15 Jan Lindegren (1980), Utskrivning och utsugning. Produktion och reproduktion i 
Bygdeå 1620–1640. 
16 Jan de Vries (1994), ”The Industrial Revolution and the Industrious Revolution”, 
Journal of Economic History 1994, vol. 54 no. 2. 
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17 Bina Agarwal (1994), A Field of One’s Own. Gender and land rights in South 
Asia, s. 161 och 319. 
18 Ariadne Schmidt, International Institute for Social History, Amsterdam, pågående arbete. 
19 Almqvist (1938), s. 330. 
20 Det är just en sådan omtolkning som Amartya Sen står för. 
 
Birgitta Meurling: ”Väl rutet lejoninna!” 
1 Vid Historisk-filosofiska fakulteten har olika typer av satsningar på kvinnliga fors-
kare gjorts. Fakultetens dekanus under åren 1999–2008, Margaretha Fahlgren, har 
varit en drivande kraft i sammanhanget. 
2 Frågelistan skickades till 21 mentorer och 21 adepter och svar inflöt från 19 mentorer 
och 12 adepter. Se vidare Birgitta Meurling (2003), ”Det akademiska könet. Kvinnliga 
forskares erfarenheter av universitetsmiljön”, Kulturella perspektiv nr 3, s. 18–28. 
3 Ulla Lindgren (2000), En empirisk studie av mentorskap inom högre utbildning i 
Sverige. Innebörd, utformning och effekter, s. 8. 
4 Kekke Stadin har per e-post den 30 januari 2008 besvarat några av mig formulera-
de frågor, som handlar om de mentorsprojekt hon ledde. Citat och information om 
projekten är hämtade från denna korrespondens. 
5 Dekanus var vid denna tidpunkt Rolf Torstendahl, professor vid Historiska institutionen. 
6 Om en adept t.ex. har en svår situation såväl på arbetsplatsen som privat, kan för-
väntningarna på ett mentorsprojekt vara mycket stora och risken att bli besviken är 
måhända större än om adepten trivs med sin livssituation. Se vidare Lindgren, 
s. 301–319 samt Birgitta Meurling (2006), ”Gränsöverskridande eller gränsbevarande? 
Mentorsprojekt och ledarskapssatsningar i universitetsvärlden”, Utbildning & Demo-
krati 2006:2, s. 97–110. 
7 Så har man t.ex. gjort vid Linköpings universitet. Se Eva Carlestål & Christina 
Åkerlund (2003), ”Förslag till mentorsprogram för forskarstuderande i Hus Key” 
(opubl. skrivelse till Filosofiska fakultetsnämnden, Linköpings universitet). 
8 Om kvinnors väg till högre utbildning finns mycket skrivet. Se t.ex. Ann-Sofie 
Ohlander (1987), ”En utomordentlig balansakt. Kvinnliga forskarpionjärer i Norden”, 
Historisk tidskrift 1987:1, s. 2–22; Britta Lundgren (1996), ”Kön och genealogi i 
etnologisk ämneshistoria”, i Britta Lundgren, Inger Lövkrona & Lena Martinsson, 
Åtskilja och förena. Etnologisk forskning om betydelser av kön; Hanna Markusson 
Winkvist (2003), Som isolerade öar. De lagerkransade kvinnorna och akademin 
under 1900-talets första hälft; Lina Carls (2004), Våp eller nucka? Kvinnors högre 
studier och genusdiskursen 1930–1970; Birgitta Meurling (2006), ”En utdragen 
balansakt. Kvinnliga forskares strategier inom akademin”, Att se det osedda. Vänbok 
till Ann-Sofie Ohlander, s. 59–80. 
9 Gerd Lindgren (1996), ”Broderskapets logik”, Kvinnovetenskaplig tidskrift 1996:1, 
s. 4–14. 
10 Ett projekt för manliga och kvinnliga doktorander med manliga och kvinnliga 
mentorer genomfördes 2003–2004. Se vidare Charlotta Widmark (2005), ”Utvärde-
ring av mentorsprogram för doktorander vid historisk-filosofiska fakulteten 2003–
2004” (opubl. rapport, Uppsala universitet). 
11 Chandra Talpade Mohanty (2006), Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, 
praktiserad solidaritet. Etnologen Inger Lövkrona tog i samband med en workshop 
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för kvinnliga forskare (ÄSKA 5–6 februari 2008 i Uppsala) upp Mohantys diskussion 
om solidaritet som feministisk praktik. 
12 Inger Lövkrona (2008), ”’Empowerment’, ’in-powerment’ och ’power-sharing’ – 
om kvinnliga forskarnätverk, solidaritet och strategier för hållbar jämställdhet i 
akademin” (opubl. föreläsning). 
13 Lövkrona, s. 4. 
 
Jan von Bonsdorff: Den skapande pausen 
1 Bo Ture Eliasson (1970), Fosterländskt, utländskt, svenskt. Studier i gustaviansk 
konstpolitik 1772–1809 (opubl. manuskript), s. 33; Bo Ture Eliasson (2001), ”Johan 
Niklas Byström. Monument to Carl Linnæus”, Uppsala University Art Collections. 
Painting and Sculpture (red. Thomas Heinemann), s. 74 f.; Thure Nyman (1939), 
Johan Niklas Byström. Ett konstnärsöde, s. 176. Nyman står för upplysningarna om 
Byströms aktivitet och brevväxling i beställningsfrågan; Tullberg och Uggla antar att 
studenterna stått för initiativet. Nyman, s. 54, 106; Tycho Tullberg (1907), Linnéport-
rätt. Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés 
födelse, s. 81; Arvid Hj. Uggla (1930), ”Linnéstatyn i Uppsala Botanicum”, Svenska 
Linné-sällskapets årsskrift 13, s. 155. 
2 Eliasson (1970), s. 54 f.; Universitetets bildvärld. Strövtåg genom historien, konsten 
och samlingarna (1995), red. Torgny Nevéus, s. 252 f. (sign. Torgny Nevéus). Arvid 
Hj. Uggla talar om ett ”vetenskapens tempel”, Uggla, s. 154; Karin Johannisson 
(1989), Levande lärdom. Uppsala universitet under fem sekler, s. 78; Hans Oskar Juel 
(1929), ”Några drag ur Uppsala botaniska institutions historia”, Svenska Linné-säll-
skapets årsskrift 8, s. 67 ff. 
3 Bland andra Nyman, s. 106. 
4 Juel, s. 85. 
5 Tullberg, s. 81; Uggla, s. 163. 
6 Tullberg, s. 15. 
7 Elis Malmeström (1930), ”Carl von Linnés naturfilosofiska tankar”, Svenska Linné-
sällskapets årsskrift 13, s. 6. 
8 Elis Malmeström ser två huvudlinjer i Linnés naturfilosofiska spekulationer, som 
han sammanfattar i termerna skapelse och element. Malmeström, s. 7. 
9 Malmeström, s. 7. Jfr Tore Frängsmyr (1969), Geologi och skapelsetro. Föreställ-
ningar om jordens historia från Hiärne till Bergman, s. 216. Metaforer anspelande på 
konst och konstverk å ena och Guds och naturens skapelse å andra sidan är ymniga 
hos Linné: jfr Felix Bryk (1925), ”Linné som konstnär”, Svenska Linné-sällskapets 
årsskrift 8, s. 5 ff. 
10 Uggla, s. 163. 
 
Kerstin Rydbeck: Frigörande folkbildning för flitiga fröknar 
1 Citatet är från 1804 och hämtat ur Svenska Akademiens Ordbok över svenska språket. 
Det är den tidigaste belagda definitionen av ordet folkbildning i svenska språket. 
2 Gunhild Kyle (1972), Svensk flickskola under 1800-talet, s. 39 ff. och 47. 
3 Ingela Schånberg (2004), De dubbla budskapen. Kvinnors bildning och utbildning i 
Sverige under 1800- och 1900-talen, s. 41 f. 
4 ”Föreläsningar för fruntimmer i Göteborg 1839”, Dagny 1910:2, s. 15. 
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5 Kvinnohistoriska samlingarna > Kvinnohistoriska portaler > Kvinnors kamp för kunskap 
> Viktiga årtal, URL: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/artal [10 mars 2008]. 
6 Lasse Eriksson (2003), Den Rossanderska kursen, C-uppsats framlagd vid Inst. för 
idé- och lärdomshistoria i Uppsala, s. 12; Maria Ribbing (1909), ”’Lärokurs för 
fruntimmer’. Ännu ett femtioårsminne” Dagny 1909:48, s. 569–571. 
7 Eriksson, s. 10 och 13. 
8 Citatet är från den 2 februari 1869 och finns återgivet bl.a. i Ribbing 1909, s. 570. 
9 Ribbing, s. 570. 
10 Eriksson, s. 16 f. 
11 Ulla Manns (1997), Den sanna frigörelsen. Fredrika-Bremer-förbundet 1884

1921, s. 48 f.; Eriksson s. 31; Sigrid Leijonhufvud (1922), Sophie Adlersparre (Es-
selde), ett liv och en livsgärning, del 1, s. 79 ff., 106. 
12 Eriksson, s. 34–39. 
13 Birgit Persson (1991), ”Tolfterna – ett systerskap över klassgränserna” Arbetarhistoria. 
Meddelanden från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr 56–57, 1990/91, passim. 
14 Esselde (1867), ”En läsesalong för damer”, Tidskrift för hemmet 1867:1, s. 59–64. 
15 Eva Fryxell (1894), ”En kulturbild: tillkomsten och utvecklingen af Stockholms 
Läsesalong”, Svensk tidskrift 1894, s. 425. 
16 Manns, s. 53 ff. 
17 Fredrika-Bremer-förbundets årsberättelse 1885 bilaga 4, se Dagny 1886:12. 
18 Anmälningar till hemstudier 1891–1894, Fredrika-Bremer-förbundets arkiv, 
F3C:1. Riksarkivet (RA). 
19 Agneta Linné (2006), Folkskollärarinnor i Stockholm – strategier, arbete, offentlig-
het, passim, URL: http://www.skeptron.uu.se/utbhist/dokument.htm [10 mars 2008]. 
20 Förteckning över lärare vid korrespondenskurserna, Fredrika-Bremer-förbundets 
arkiv, F3C:1. RA. 
21 Ang. kvinnoorganisationernas bildningsarbete under 1900-talet, se Kerstin Ryd-
beck (2006), ”Ett eget rum för folkbildning?”, I görningen. Aktuell genusvetenskap-
lig forskning 1, red. Martha Blomqvist, s. 86–109. 
 
Satu Gröndahl: Från Fångarnas kör till Svinalängor 
1 Migrant Cartographies. New Cultural and Literary Spaces in Post Colonial Europe 
(2005), eds. Sandra Ponzanesi & Daniela Merolla. Beträffande den postkoloniala 
litteraturforskningen i Finland, se t.ex. Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja 
Suomi (2007), red. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen & Olli Löytty. 
2 Magnus Nilsson (2007), ”Literature and Diversity”, Paper from the Conference ”INTER: 
A European Cultural Studies Conference in Sweden ”, URL: http://www.ep.liu.se/ecp/025/; 
Lars Wendelius (2002), Den dubbla identiteten. Immigrant- och minoritetslitteratur 
1970–2000. 
3 Satu Gröndahl (2005), ”Kven, Tornedal and Sweden-Finnish Literature at the Turn 
of a New Millennium”, Nordic Voices. Literature from the Nordic Countries, ed. 
Jenny Fossum Grønn. 
4 Se t.ex. The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures 
(1989). 
5 Hemsida för Sápmi, Samiskt informationscentrum, URL: http://www.samer.se/servlet/ 
GetDoc?meta_id=2126 [15 januari 2008]. 
6 Annica Wennström (2006/2007), Lappskatteland. En familjesaga, s. 15. 
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7 Wennström, s. 63 
8 Marjaneh Bakhtiari (2005), Kalla det vad fan du vill, s. 238. 
9 Bakhtiari, s. 239. 
10 Bakhtiari, s. 239. 
11 Fateme Behros (2001), Som ödet vill, s. 69. 
12 Behros, s. 74. 
13 Behros, s. 85. 
14 Chandra Talpade Mohanty (2006), Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, 
praktiserad solidaritet, s. 93. 
15 Susanna Alakoski (2006), Svinalängorna, s. 72. 
16 Alakoski, s. 71. 
17 Satu Gröndahl (2007), ”Politik, litteratur och makt ”, Framtidens feminismer. Inter-
sektionella interventioner i den feministiska debatten, red. Paulina de los Reyes & 
Satu Gröndahl, s. 30. 
18 Tiina Rosenberg (2007), ”Är alla marginaliseringar likvärdiga?”, Framtidens femi-
nismer. Intersektionella interventioner i den feministiska debatten, red. Paulina de 
los Reyes & Satu Gröndahl, s. 96. 
 
Birgitta Dahl: Varje människa är unik! 
1 Citerat efter Carina Burman (2001), Bremer. En biografi, s. 218. 
2 Selma Lagerlöf, ”Tal den 13 maj 1917 vid möte med Landsföreningen för kvinnans 
politiska rösträtt”, Rösträtten 80 år. Forskarantologi (2001), red. Christer Jönsson, s. 52. 
3 Elsie Johanssons Nancytrilogi består av Glasfåglarna (1996), Mosippan (1998) 
och Nancy (2001). 
4 Alf Henrikson (1980), Samlade dikter, del 4 Anacka, s. 57. (Dikten saknar, som de 
flesta dikter i denna samling, namn.) 
5 Ann-Sofie Olander (2001), ”Mina herrar! Mansrepresentationen i Sveriges riks-
dag”, Rösträtten 80 år. Forskarantologi, s. 115. 
 
Hillevi Ganetz: Reality-TV – en skiss av en föraktad genre 
1 Exemplen är hämtade ur Dagens Nyheter 5 april 2000 och ETC 2001:2 och citeras 
i Yvonne Andersson (2001), Dokusåpor – en ”verklighet” för sig?, Gransknings-
nämndens rapportserie, nr 8. 
2 Se t.ex. Sujata Moorti & Karen Ross (2004) i Feminist Media Studies, vol. 4, no. 2. 
3 Se t.ex. Annette Hill (2005), Reality TV. Audiences and Popular Factual Television 
och Mark Andrejevic (2004), Reality TV. The Work of Being Watched. 
4 Graeme Turner (2004), Understanding Celebrity, s. 67 ff. 
5 Andersson, s. 8. 
6 Keith Selby & Ron Cowdery (1995), How to Study Television, s. 160 ff. 
7 The Real World Stockholm anses vara den första svenskproducerade reality-serien. 
Den hade premiär på TV 1000 den 1 oktober 1995. Iscensättningen var densamma 
som i den amerikanska förlagan men lägenheten låg i Stockholm. Även The Real 
World Visby visades på svensk TV. 
8 Erving Goffman (1959/1972), The Presentation of Self in Everyday Life (svensk 
översättning 1974: Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik). 
9 Richard Kilborn (2003), Staging the Real. Factual TV Programming in the Age of 
Big Brother. 
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10 Laura S. Brown (2005), ”Outwit, Outcast, Out-flirt? The Women of Reality TV”, 
Featuring Females, Feminist Analyses of Media, eds. Ellen Cole & Jessica Hender-
son Daniel. 
11 Anna Edin (2005), Verklig underhållning. Dokusåpor, publik, kritik, s. 39 ff. 
12 Annette Hill (2005), Reality TV. Audiences and Popular Factual Television. 
13 Ett mått är (engelska) Wikipedia där man på uppslagsordet ”Reality television” 
hittar följande förslag på subgenrer: ”documentary style”, ”special living environ-
ment”, ”celebrity reality” (även kallad celebreality), ”professional acitivities”, ”reality 
game shows”, ”dating based competition”, ”job search”, ”sports”, ”self-improve-
ment/makeover”, ”dating shows”, ”talk shows” (en subgenre som det är stor oenighet 
om hur den ska kategoriseras) samt ”hidden cameras”. 
14 Se exempelvis Kilborn samt Understanding Reality Television (2004), ed. Sue 
Holmes & Deborah Jermyn. 
15 Kilborn, s. 58–9. 
16 Kilborn, s. 59. 
17 Kilborn, s. 156–157. 
18 Brown, s. 81 ff. 
19 Big Brother började som sagt visas på svensk TV år 2000 av Kanal 5. Säsong 6 
som sändes år 2006 var en samproduktion mellan svenska Kanal 5 och norska TV 
Norge. Tio deltagare kom från Norge och tio deltagare från Sverige. Finalen sågs av 
ca 800 000 tittare. I skrivande stund har det sagts att det inte blir någon sjunde säsong. 
20 Andersson, s. 18 ff. 
 
Staffan Wennerholm: Osynliggöranden och naturvetenskapliga partnerskap 
1 Jag vill tacka Skúli Sigurðsson för noggrann läsning och utförliga kommentarer på 
utkast till denna text. Fallet Leavitt och Harvardobservatoriet behandlas utförligt i 
George Johnson (2006), Miss Leavitts stjärnor. Om kvinnan som upptäckte hur man 
mäter universum. 
2 Susan Leigh Star (1991), ”The Sociology of the Invisible: The Primacy of Work in 
the Writings of Anselm Strauss”, Social Organization and Social Process. Essays in 
Honor of Anshelm Strauss, ed. David R. Maines,  s. 267; Margret Rossiter (1982), 
Women Scientists in America. Struggles and Strategies to 1940, särskilt kap. 3. 
3 Leigh Star, s. 281. 
4 Bodil Persson (1994), När kvinnorna kom in i männens värld. Framväxten av ett 
kvinnligt tekniskt yrke – laboratorieassistent under perioden 1880–1941, s. 105 f. 
5 Bodil Persson (2001), ”Kvinnor som tekniska medarbetare vid laboratorier i Lund”, 
Kvinnor vid Lunds universitet, red. Christina Carlsson Wetterberg & Göran Blom-
qvist, s. 98 ff. 
6 Persson (1994), s. 154 f. 
7 Persson, (1994), s. 69 och 236 f. 
8 Christina Florin (1994), ”Statsbyråkratins erogena zoner. Staten som mötesplats för 
kvinnligt och manligt”, Svensk historia underifrån, red. Gunnar Broberg, Ulla Wikander 
& Klas Åmark, s. 178. 
9 Persson (2001), s. 97 och 103. 
10 Steven Shapin (1994), A Social History of Truth. Civility and Science in Seven-
teenth-Century England, kap. 8, t.ex. s. 359. 
11 Shapin, 383. 
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12 Persson (1994), s. 107. 
13 Persson (1994), s. 160 f. 
14 Persson (1994), s. 187 f. 
15 Shapin, s. 359. 
16 Shapin, s. 359. 
17 Persson (1994), s. 201. 
18 Detta ointresse inom vetenskapshistoria diskuteras av Pnina G. Abir-Am & Do-
rinda Outram (1987) i ”Introduction” till Uneasy Careers and Intimate Lives. Women in 
Science, 1789–1979, s. 2, och Eulalia Pérez Sedeño (2001), ”Gender. The Missing 
Factor in STS”, Visions of STS. Counterpoints in Science, Technology, and Society 
Studies, eds. Stephen H. Cutcliffe & Carl Mitcham, s. 129. 
19 Helena M. Pycior, Nancy G. Slack & Pnina G. Abir-Am (1995), ”Introduction” i 
idem (eds.) Creative Couples in the Sciences, s. 6; Abir-Am & Outram, s. 8. 
20 Stockholmstidningen 3 mars 1933. Samtliga tidningsartiklar som refereras och 
citeras här återfinns i klippsamlingen i Ebba Hult De Geers arkiv, Centrum för veten-
skapshistoria, Kungl. Vetenskapsakademien, vol. Ö:1. 
21 Svenska Dagbladet 3 mars 1933; Stockholmstidningen 16 maj 1928 och 3 mars 1933. 
22 Christer Nordlund (2001), Det upphöjda landet. Vetenskapen, landhöjningsfrågan 
och kartläggningen av Sveriges förflutna 1860–1930, s. 72 och 99–105. Se också 
Stockholmstidningen 3 mars 1933 och Svenska Dagbladet 3 mars 1933. 
23 Stockholmstidningen 16 maj 1928. 
24 Stockholmstidningen 16 maj 1928. 
25 Nordlund, s. 72 och 99–105. 
26 Nordlund, s. 148–155. 
27 Svenska Dagbladet 3 mars 1933. 
28 Stockholmstidningen 16 maj 1928. 
29 Svenska Dagbladet 3 mars 1933. 
30 Svenska Dagbladet 3 mars 1933. 
31 Stockholmstidningen 3 mars 1933. 
32 Svenska Dagbladet 3 mars 1933. 
33 Sven Widmalm (2001), Det öppna laboratoriet. Uppsalafysiken och dess nätverk 
1853–1914, kap. 7, t.ex. s. 347; Pycior, Slack & Abir-Am, s. 7. 
 
Maja Larsson: Om skägg, politik och behärskad manlighet 
1 P. Götrek (1859), Skägget. Dess historia från äldsta till närvarande tid, jemte Några 
Ord om Skägget, såsom Skydds-, Helso- och Skönhetsmedel, s. 3. 
2 Lennart Eriksson (1993), ”De skäggiga bergsmännen i Nora”, Makt & vardag. Hur 
man styrde, levde och tänkte under svensk stormaktstid, red. Stellan Dahlgren, Anders 
Florén & Åsa Karlsson, s. 319. 
3 Magnus von Platen (1995), Svenska skägg. Våra manshakor genom tiderna. 
4 Sven Hedin (1804), Afhandling Om Mennisko-hårens byggnad och beskaffenhet, 
Jämte Undersökning om det är likgiltigt för hälsan at efter behag afklippa eller 
afraka dem?, s. 4 f. 
5 Maja Larsson (2002), Den moraliska kroppen. Tolkningar av kön och individualitet 
i 1800-talets populärmedicin, s. 43–60. 
6 Hedin, s. 12. 
7 Eriksson, s. 322. 
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8 Hedin, s. 26. 
9 Hedin, s. 32. 
10 Londa Schiebinger (1993), Natures body. Gender in the making of modern science, 
s. 121–124. 
11 Hedin, s. 36. 
12 Eriksson, s. 321. 
13 Hedin, s. 37. 
14 Hedin, s. 33. 
15 Hedin, s. 33–34. 
16 Hedin, s. 35. 
17 Robert A. Nye (1999), ”Introduction. On why history is so important to an under-
standing of human sexuality”, Sexuality, ed. Robert A. Nye, s. 13. 
18 Isabel V. Hull (1996), Sexuality, state, and civil society in Germany, 1700–1815, kap. 6. 
19 Tesen kan låta just originell men i 1830-talets skönlitteratur finns belägg för hur 
skägg kunde fungera som en markör för de ofrälse som inte bara ville nå jämlikhet 
med adeln utan också övervinna den. Se von Platen, s. 91. 
20 Se Bepröfvade Medel att förekomma Hårets bortfallande, befordra hårvexten, och 
åstadkomma att äfven kala ställen på hufvudet åter betäckas af hår (1827), övers., 
s. 5 ff; U. Redelich (1842), Grundlig anvisning till Bot för all slags Flintskallighet, 
som icke beror af en hög ålder. För Läkare och Icke-Läkare, s. 17–20; S.C. Smidt 
(1845), Ganska tillförlitligt, oskadligt och ej kostsamt MEDEL, Att på sig sjelf lätt 
och väl aftaga det starkaste skägg, äfven med en föga hvass rakknif, att förekomma 
hufvudhårens affallande och befordra deras växt, samt att erhålla friska och rena 
tänder, övers., s. 8; A. Preuss (1856), Hårläkaren eller Hufvudhårets ändamålsenli-
gaste vård, enda medlen för dess bibehållande och återväxt, dess färgning, samt om 
nyttan af fett för håret, s. 17. 
 
Denise Malmberg: Venus och Alison – två kroppsnormativa idealkvinnor? 
1 Denise Malmberg (2008), ”The dysfunctional female body as seen from the perspective 
of body-normativity”, Kathy Jones & Gunnel Karlsson (red.) Gender and the Interests 
of Love. Centrum för feministiska samhällsstudier, Örebro universitet (under tryckning). 
2 Rosemarie Garland Thomson (1997), ”Feminist Theory, the Body, and the Disabled 
Figure”, Lennard Davis (red.) The Disability Reader, s. 280–292. 
3 Barbara Fawcett (2000), Feminist Perspectives on Disability. 
4 Rosemarie Garland Thomson (1994), ”Review: Rethinking the Boundaries of 
Feminist Disability Studies”, Feminist Studies, 20:3 (Autumn), s. 583–595. 
5 Tiina Rosenberg (2002), Queerfeministisk agenda. 
6 Garland Thomson (1997), s. 288. 
7 Denise Malmberg (2008). 
8 Michelle Fine & Adrienne Asch (red.) (1988), Women with Disabilities. Essays in 
Psychology, Culture and Politics. 
9 Denise Malmberg (1996), ”Höga klackar och rullstol. En könsteoretisk studie av 
kvinnor med livslångt funktionshinder”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift 1996:3–4, 
s. 19–30; Jenny Morris (1993), ”Personal and Political. A Feminist Perspective on 
Researching Physical Disability”, Disability, Handicap & Society, 7:2, s. 157–166. 
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10 Barbara Brook (1999), Feminist Perspectives on the Body; Jenny Morris (1995), 
”Creating a Space for Absent Voices. Disabled Women’s Experience of Receiving 
Assistance with their Daily Living”, Feminist Review, 51 (Autumn), s. 68–93. 
11 Alexa Schriempf (2001), ”(Re)fusing the Amputated Body. An Interactionist 
Bridge for Feminism and Disability”, Hypatia 16:4 (Fall), s. 53–79. 
12 Garland Thomson (1994). 
13 Susan Wendell (1996), The Rejected Body. Feminist Philosophical Reflections on 
Disability, s. 61. 
14 Tony Siebers (2001), ”Disability in Theory. From Social Constructionism to the 
New Realism of the Body”, American Literary History, s. 736–754. 
15 Harlan Hahn (1988), ”Can Disability be Beautiful?”, Social Policy 18 (Winter), 
s. 26–31. 
16 Sumi Colligan (2004), ”Why the Intersexed Shouldn’t Be Fixed? Insights from 
Queer Theory and Disability Studies”, Bonnie Smith & Beth Hutchinson (red.), 
Gendering Disability, s. 50. 
17 Kristina Engwall (2000), Asociala och imbecilla. Kvinnorna på Västra Mark 
1931–1967. 
18 Garland Thomson (1997). 
19 Alexa Schriempf (2001). 
 
Maria Karlsson: Läsarnas Lagerlöf: kroppen och känslorna 
1 Margaretha Fahlgren har nyligen analyserat hur och varför både läsare och författare 
av genren skambelades. Se Margaretha Fahlgren (2006), ”Den skandalösa individuali-
teten”, Den moderna ensamheten, red. Maria Karlsson & Sharon Rider, s. 133–151. 
2 Jonathan Rose (1995), ”How historians study reader response: or, what did Jo think of 
Bleak House?”, Literature in the Marketplace. Nineteenth Century British Publishing 
and Reading Practices, red. John O. Jordan & Robert L. Patten, s. 195. 
3 Se t.ex. Robert Darnton (1985), The Great Cat Massacre and Other Episodes in 
French Cultural History; Roger Chartier (1994), The Order of Books. Readers, Authors 
and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eighteenth Century, övers. 
Lydia G. Cochrane; Janice Radway (1984, ny utg. 1991), Reading the Romance. 
Women, Patriarchy, and Popular Literature samt Janice Radway (1997), A Feeling 
for Books. The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire. 
4 Rose (1995), s. 195 ff. samt Robert Darnton (2001), ”First Steps Toward a History 
of Reading”, Reception Study. From Literary Theory to Cultural Studies, red. James 
L. Machor & Philip Goldstein, t.ex. s. 169. 
5 Snart sagt varje avhandling om Selma Lagerlöf innhåller sådana perspektiv. En 
samlad bild ges i Anna Nordlund (2004), Selma Lagerlöfs underbara resa genom 
litteraturhistorien. 
6 Exempel på sådana undersökningar är Jenny Bergenmar (2003), Förvildade hjärtan. 
Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga samt Maria 
Karlsson (2002), Känslans röst. Det melodramatiska i Selma Lagerlöfs romankonst. 
7 Darnton (2001), s. 174. 
8 Jonathan Rose diskuterar kring frågan i Jonathan Rose (2001), The Intellectual Life 
of the British Working Classes, s. 3 ff. 
9 Maria Karlsson (2007), ”Läsarnas Lagerlöf. 1915 års män skriver till Selma Lager-
löf”, De Nio. Litterär kalender 2007, red. Gunnar Harding, s. 74–94. 
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10 Nina Baym (1984), Novel, Readers and Reviewers. Responses to Fiction in Ante-
bellum America, s. 58. 
11 Se Robert Darnton (1990), The Kiss of Lamourette, s. 171 ff. 
12 Jenny Bergenmar har diskuterat detta närmare med just Kaptenskan på Borg som 
exempel. Se Jenny Bergenmar (2008), ”Läsarnas Lagerlöf. 1915 års kvinnor skriver 
till Selma Lagerlöf”, artikel under publicering i ännu obetitlad festskrift. 
13 Karin Littau (2007), Theories of Reading. Books, Bodies and Bibliomania, s. 20. 
14 Don Kulick (2006), ”Ensamhetens gränser. Onani och socialitet”, Den moderna 
ensamheten, red. Maria Karlsson & Sharon Rider, s. 81. 
15 Citerat efter Thomas Laqeur (2004), Solitary Sex. A cultural history of masturba-
tion, s. 321. 
16 Det var också, påpekar Kulick, samtidigt med att romanen kunde spridas till en 
större population och tyst läsning började praktiseras, som onani patologiserades. Se 
Kulick, s. 21. 
17 Laqeur, s. 317. 
18 Littau, t.ex. s. 75 och s. 156. 
19 Ibid., 154 ff. 
20 Jfr Littaus resonemang  ibid., s. 8 ff. Texten med det stora inflytandet över littera-
turvetenskapen är W.K. Wimsatt och Monroe C. Beardsley (1945, ny utg. 1949), The 
Verbal Icon. Studies in the Meaning of Poetry, red. W.K. Wimsatt. 
21 Chartier (1994), s. 8. 
22 Jfr t.ex. ibid. s. 86 f. 
23 Av etiska skäl har brevskrivarna anonymiserats. Breven finns i Selma Lagerlöfs 
samling, Kungl. biblioteket, L1:1. 
24 Om känsloargument i svensk brevskrivningsretorik, se Stina Hansson (1988), 
Svensk brevskrivning. Teori och tillämpning, t.ex. s. 240 f. 
25 Brev från Torsten Hedlund 10 januari 1915, nr 236 i Selma Lagerlöfs samling, 
Kungl. biblioteket, L1:1. 
26 Maria Karlsson (2007), s. 80. 
27 Oscar Levertin, Svenska Dagbladet 9 december 1897. 
28 Birgitta Holm (2007), ”Figuren i mattan”, De Nio. Litterär kalender 2007, red. 
Gunnar Harding, s. 43. Se även t.ex. Bergenmar (2003); Karlsson (2002) samt Vivi 
Edström (2002), Livets vågspel. 
29 Alberto Manguel (1996), A History of Reading. 
30 Selma Lagerlöf (1918), Bannlyst, s. 306. 
31 Se Littau, s. 139. Radway diskuterar dock både kropp och affekt mer utförligt i 
Radway (1997), t.ex. s. 114 ff. 
32 T.ex. Radway (1984) och (1997), Rona Kaufman (2004), ”’That, My Dear, is 
called reading’. Oprah’s Book Club and the Construction of a Readership”, Reading 
Sites. Social Difference and Reader Response, red. P. Schweickart & E. A. Flynn, 
s. 221–255; Anne G. Berggren (2004), ”Reading Like a Woman”, Schweickart & 
Flynn, s. 166–188. 
 
Marta Ronne: ”Så skärper den ena människan den andra” 
1 James King (1994), Virginia Woolf, s. xviii f. 
2 Om kulturella och medicinska föreställningar om melankoli och depression se 
Lawrence Babb (1951), The Elisabethan malady. A Study of Melancholia in English 
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Literature from 1580 to 1642; Elaine Showalter (1985), The Female Malady. Wo-
men, Madness and English Culture, 1830–1980 och Karin Johannisson (1994), Den 
mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle. 
3 Margit Abenius dagbok märkt ”Oktober 1918, 18.10.1918, Margit Abenius 1, 
Dagböcker 1916–1931, Uppsala universitetsbibliotek (UUB). 
4 I ”Margit Abenius 25. Biographica. Katalog, manuskript”, UUB. 
5 Se Marta Ronne (2005), ”En kvinnlig forskares karriär och självbild. Exemplet 
Margit Abenius – forskare och litteraturkritiker i 1930-talets Uppsala”, Kulturstudier 
i Sverige. Nationell forskarkonferens 13–15 juni 2005, Norrköping, Sweden (Linköping 
Electronic Conference Proceedings, nr 15), red. Bodil Axelsson & Johan Fornäs, 
1650–3740 (www); Marta Ronne (2006), ”Teoretiska perspektiv på kön, klass och 
gränsöverskridanden i akademin. Margit Abenius som forskare och litteraturkritiker”, 
Utbildning och demokrati 2006:2, s. 111–128. 
6 Brev från Birgit Olsson respektive Henry Olsson till Margit Abenius, G1n:13, 
UUB. 
7 Margit Abenius (1963), Memoarer från det inre, s. 53. 
8 Ibid., s. 54 f. 
9 Ibid. s. 60. 
10 Ibid., s. 60. 
11 Carina Burman (2007), KJ. En biografi över Klara Johanson, s. 403 f. Kungl. 
biblioteket (KB). 
12 Burman, s. 404–406 samt brev från Klara Johanson till Abenius 16 september 
1934 respektive 7 september 1937, L2:15, KB. 
13 Brev till och från Sara Fabricius G1n:19 och Gn:18, UUB. Förutom i min Abenius-
biografi behandlar jag vänskapen och brevväxlingen i en separat artikel. 
14 Marta Ronne, ”Decoding a Genius Mind. The French Philosopher Simone Weil 
and the Swedish Critic Margit Abenius. A Case of Cultural Transmission”, inlämnad 
för publicering i en konferensantologi, Groningen University 2008. 
15 Erik Peurell (1998), En författares väg. Jan Fridegård i det litterära fältet, s. 168 
och 194. 
16 Brev från Abenius till Jan Fridegård 8 november (u.å) i G1n:19 samt brev från Jan 
Fridegård till Abenius 15 januari 1939 och 3 januari 1940 respektive Aase Fridegård 
till Abenius 25 december 1951, båda i G1n:5, UUB. 
17 Även om Abenius snarare var ”apolitisk” än ”opolitisk” kombinerade hon det med 
en både antinazistisk och antisovjetisk hållning. Anette Arnell (1991), ”En kritikers 
värnplikt – Margit Abenius och andra världskriget”, Presshistorisk årsbok 1991, 
s. 105–117. Brev från det lettiska författarparet Zenta Maurina och Konstantin Raudive 
till Abenius, båda i G1n:18, UUB och brev från Nelly Sachs till Abenius NS 
1970/107:3, KB samt G1n:18, UUB. 
18 Brev till Abenius från Lydia Wahlström, G1n:16, UUB. 
19 Gerda Antti (1964), ”Så skärper den ena människan den andra. Om Margit Abenius 
»Memoarer från det inre»”, Ord och Bild 1964:3, s. 254–264. 
 
Maria Margareta Österholm: Folk vet ingenting om Sinnikor 
1 Sara Ahmed (2004), The Cultural Politics of Emotion, s. 148. Se även Aylin Boynukisa 
(2005), ”We kept picking up handfuls, loving it”. Om queera känslor och läsupple-
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velse utifrån Sylvia Plaths författarskap, magisteruppsats, Centrum för Genusstudier, 
Stockholms universitet. 
2 Susanne Ringell (1993), Det förlovade barnet, s. 18. 
3 Ibid, s. 30. 
4 Beverley Skeggs (1999), Att blir respektabel – konstruktion av klass och kön, s. 38–39. 
5 Ibid., s. 165–166. 
6 Ibid., s. 163. 
7 Ibid., s. 174. 
8 Ringell, s 20. 
9 Ibid., s. 21. 
10 Ibid., s. 22. 
11 Ibid., s. 29. 
12 Chloë Brushwood Rose & Anna Camilleri (red.) (2002), Brazen femme – queering 
femininity. 
13 Lisa Duggan & Kathleen McHugh (2002), ”A Fem(me)nist Manifesto” i Brush-
wood Rose & Camilleri, s. 166. 
14 Chloë Brushwood Rose & Anna Camilleri, ”Introduction: A Brazen Posture” i 
Brushwood Rose & Camilleri, s. 13. 
15 Abi Slone & Allyson Mitchell, ”Big fat femmes: Squeezing a Lot of Identity into 
One pair of Control Top Nylons”, i Brushwood Rose & Camilleri, s. 107. 
16 Kathryn Payne, ”Whores and Bitches Who Sleep with Women” i Brushwood 
Rose & Camilleri, s. 49. 
17 Ringell, s. 18. 
18 Ibid., s. 29. 
19 Ibid., s. 44. 
20 Ibid., s. 18. 
21 Ibid., s. 20. 
22 Ibid., s. 34. 
23 Mary Russo (1994), The Female Grotesque– risk excess and modernity, s. 53–75. 
24 Ibid., s. 11–12. 
25 Ibid., s. 53. 
26 Ringell, s. 22. 
27 Judith Butler (2004), ”Imitation och genusmyteri”, Könet brinner, red. Tiina Rosen-
berg, s. 81–82. 
28 Judith Halberstam (2005), In a Queer Time and Place, s. 7. 
29 Ibid., s. 1–7. 
30 Ringell, s. 46. 
31 Ibid., s. 18. 
 
AnnaCarin Billing: Var går gränsen? 
1 Malin Pennlöw (2000), ”Döden blev dikternas förutsättning. Om myten Harriet 
Löwenhjelm”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:3–4, s. 91–113. 
2 Ett exempel ur den rika floran av nyare litteraturvetenskapliga studier om sekel-
skiftet 1900 är kapitlen om Marika Stiernstedts tidiga romaner i Margaretha Fahl-
gren (1998), Spegling i en skärva. Kring Marika Stiernstedts författarliv. 
3 Pennlöw, s. 104. 
4 Pennlöw, s. 105 f. 
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5 Harriet Löwenhjelm (1952), Dikter och brev med teckningar av författarinnan. 
Utgivna av Elsa Björkman-Goldschmidt, s. 7. 
6 Harriet Löwenhjelm (1973), Dikter, bilder och brev. Urval och inledning av Olle 
Holmberg, s. 8. 
7 Erik Zillén (2001), Den lekande Fröding. En författarskapsstudie, s. 12. 
8 Zillén, s. 18–22. 
9 Zillén, s. 25–26. 
10 Stenborg, s. 180 och s. 200. 
11 Elsa Björkman-Goldschmidt (1947), Harriet Löwenhjelm, s. 175. 
12 Citerat ur Stenborg, s. 9. 
13 Brev 1 april 1914, citerat ur Löwenhjelm (1973), s. 111. 
14 Stenborg, s. 148. 
15 ”Faderns lag”, ”den symboliska ordningen” liksom ”Moderskroppen”, är begrepp 
som Kristeva använder för att förklara subjektets tillblivelse och det konstnärliga 
skapandets villkor. Se Julia Kristeva (1990), Stabat Mater och andra texter i urval 
av Ebba Witt-Brattström. 
16 Kristeva, s. 85–86. 
17 Fahlgren, s. 243. 
18 Johan Lundberg (2000), En evighet i rummets former gjuten. Dekadenta och sym-
bolistiska inslag i Sven Lidmans, Anders Österlings och Sigfrid Siwertz lyrik 1904–
1907, s. 29–30. 
19 AnnaCarin Billing (2007), ”’Tänk den som vore en karl …’ Diktjaget, fin de siècle 
och normernas spel i några dikter av Harriet Löwenhjelm”, Mot normen. Kvinnors 
skrivande under 1900-talet, Meddelande från avdelningen för litteratursociologi vid 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, volym 37:1, red. Marta 
Ronne, s. 11–39. 
 
Linn Areskoug: Modernitet och manlighet 
1 Se Tyrgils Saxlund (1975), 1914 års idéer. En studie i svensk litteratur. 
2 Margaretha Fahlgren (2006), ”Ensam – det manliga jaget, staden och kvinnan”, i 
Det gäckande könet. Strindberg och genusteori, red. Anna Cavallin & Anna Wes-
terståhl Stenport, s. 158. 
3 John Landquist (1919), Det levande förflutna, s. 6. 
4 Anders Ektröm (1997), Damen med velocipeden. Till tingens idéhistoria, s. 48 ff. 
5 George L. Mosse (1997), Nationalism and Sexuality. Respectability and Abnormal 
Sexuality in Modern Europe, s. 32; George L. Mosse (1996), The Image of Man. The 
Creation of Modern Masculinity; Se även Karin Johannisson (1997), Kroppens tunna 
skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur. 
6 Wolfgang Schivelbusch (1984), Järnvägsresandets historia: Om rummets och 
tidens industrialisering under artonhundratalet, s. 103. 
7 Claes Ahlund (1994), Medusas huvud. Dekadensens tematik i svensk sekelskiftes-
prosa, s. 16. 
8 Ekström behandlar i anslutning till Hans Peter Duerr ”den indiskreta blicken” som 
utmärkande för ”den västerländska civilisationens antropologiska blick”, se Ekström 
(1997), s. 51 ff. Ekström lyfter också fram föreställningen om folkmassan som djurisk 
i den samtida civilisationsteorin. 
9 Fahlgren (2006), s. 153. 
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10 Jonas Frykman och Orvar Löfgren (1979), Den kultiverade människan, s. 62 skri-
ver om hur ”kärleken och längtan till naturen förankras i minnet av sommarlovet och 
sommarnöjen […]. Naturen blir inte bara en kompensation utan en tillflyktsort, som 
direkt ställs i kontrast till ’det andra livet’.” 
11 Fahlgren (2006), s. 167. 
12 Se Margaretha Fahlgren (1997), ”Genus och modernitet i det litterära sekelskiftet”, 
Tidskrift för litteraturvetenskap 1997:26, s. 2. 
13 Maja Larsson (2002), Den moraliska kroppen. Tolkningar av kön och individualitet 
i 1800-talets populärmedicin, s. 138 f. 
14 Se Patrik Hall (2000), Den svenskaste historien. 
15 Frykman & Löfgren, s. 56 f. 
16 Frykman & Löfgren, s. 79. 
 
Henrik Berg: Jason från hjälte till mes 
1 R.W. Connell (1987), Gender & Power, s. 183–186. 
2 Peter Green (1997 A), ”Introduction” i Apollonios Rhodios, The Argonautika, The 
Story of Jason and the Quest for the Golden Fleece, s. 21. 
3 C. Kerényi (1997), The Heroes of the Greeks, övers. H.L. Rose, s. 247. 
4 Suzanne Saïd m.fl. (1999), A short history of Greek Literature, s. 28. 
5 William Race (2002), ”Introduction Pythian 4” i Olympian Odes – Pythian Odes, s. 258. 
6 David Kovacs (2001), ”Introduction” i Euripides: Cyclops – Alcetstis – Medea, 
The Loeb Classical Libary, övers. David Kovacs, s. 277. 
7 Peter Green (1997 B),”’These fragments have I shored against my ruins’. Apollonios 
Rhodios and the Social Revalidation of Myth for a New Age”, i Hellenistic Constructs. 
Essays in Culture, History and Historiography, red. Paul Cartledge m.fl., s. 36. 
8 Pindar [Pindaros] (1997), Olympian Odes – Pythian Odes, The Loeb Classical 
Libary, övers. William Race, rad 78–83, s. 270–271. 
9 Pindar, rad 218–221, s. 286–287. 
10 Kovacs, s. 278. 
11 Euripides (1994), Cyclops – Alcetstis – Medes, The Loeb Classical Libary, övers. 
David Kovacs, rad 915–920, s. 366–367. 
12 Anthongy Bulloch m.fl. (1999), ”Hellenistic Poetry” i The Cambridge History of 
Literature, volume 1, part 4, The Hellenistic Period and the Empire. 
13 Bulloch m.fl., s. 51. 
14 Bulloch m.fl., s. 53. 
15 Apollonios Rhodius (1997), The Argonautika, The Story of Jason and the Quest 
for the Golden Fleece, övers. och komm. Peter Green, bok 3, rad 973–78, s. 138. 
16 Bulloch m.fl., s. 55. 
17 Apollonius Rhodius (1999), Argonautica, The Loeb Classical Libary, övers. 
R.C. Seaton, bok 3, rad 956–61, s. 258–259. 
18 Bulloch m.fl., s. 55. 
19 Apollonios Rhodius (1997), bok 4, rad 354–59, s. 160. 
 
Caroline Graeske: Genusforskningens avtryck i skolan 
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