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Den tidigmoderna staten och 
könsarbetsdelningen
Exemplet tjänstemän

maria ågren

Under den tidigmoderna perioden växte den statliga förvaltningen kraftigt i 
Sverige och annorstädes. Samtidigt utgjorde de människor, som sysselsattes 
inom denna organisation, en försvinnande liten andel av befolkningen. De 
statliga tjänstemännen utgjorde således en liten grupp som likväl utförde nya 
och för staten viktiga arbetsuppgifter. I Sverige hade dessutom många stat-
liga tjänstemän ett påtagligt stort politiskt inflytande. Med detta i åtanke kan 
forskningsläget om denna yrkeskår inledningsvis spaltas upp i fyra delar.1

Tjänstemännen har för det första diskuterats såsom delaktiga i två social-
historiska skeenden, nämligen adelns förändrade roll i samhället och medel-
klassens framväxt. Medan de högre tjänstemännen var, och enligt adelspri-
vilegierna skulle vara, adelsmän, kom många lägre tjänstemän att uppfattas 
som så kallade ofrälse ståndspersoner, vilka tillsammans med till exempel 
bruksägare har setts som fröet till den svenska medelklassen. Överström-
ningar mellan de båda tjänstemannagrupperna (inte minst genom att lägre 
tjänstemän adlades) har varit ett viktigt tema i svensk forskning.2 Ett annat 
tema har varit (de högre) tjänstemännens delaktighet i en elit, och de speci-
ella beroendeförhållanden som kunde uppstå kring en sådan elit, till exempel 
i form av patron- och klientförhållanden. Hur relationerna mellan högre och 

 1  Förutom de fyra temata som här pekas ut kan ett femte nämnas, nämligen den rent förvalt-
ningshistoriska forskningen. Här diskuteras naturligtvis de statliga tjänstemännen. Goda 
exempel på sådana arbeten är Sörndal (1937) och Asker (2007).

 2  Särskilt viktiga bidrag har givits av Carlsson (1973, orig. 1949); Elmroth (1962); dens. (1981). 
Det låter sig inte göra att här räkna upp alla arbeten som bygger på dessa verk.
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lägre tjänstemän såg ut, och i vad mån dessa grupper försökte att socialt dis-
tansera sig från varandra och den övriga befolkningen är även det ett viktigt 
och ännu inte uttömt tema.

Den svenska tjänstemannagruppen har för det andra studerats utifrån 
Max Webers idéer om framväxten av en rationell byråkrati. Eftersom Weber 
formulerade tydliga kriterier för vad som kännetecknar verksamheten inom 
en sådan byråkrati (i motsats till dess föregångare den traditionella förvalt-
ningen), har det fallit sig naturligt att jämföra de tidigmoderna svenska tjäns-
temännen med dessa kriterier. Frågor om utbildningsgrad, avlöningsformer 
och korruption inom tjänstemannagruppen har ägnats intresse. Mindre upp-
märksamhet har däremot visats dessa yrkesinnehavares hushåll, trots formu-
leringar hos Weber som bland annat öppnar för intressanta frågor om den 
finansiella och rumsliga sammanblandningen mellan hem och arbetsplats.

En tredje inriktning kan sägas vara mer politiskhistorisk och ligga i gräns-
landet mellan de två första inriktningarna. Här är utgångspunkten att tjänste-
männen var delar av den världsliga överheten och som sådana hade stor makt. 
Detta gällde inte minst de högre tjänstemännen, som arbetade nära statsled-
ningen eller rentav utgjorde statsledningen, men även lägre tjänstemän ute i 
den regionala förvaltningen hade goda möjligheter att utöva makt över män-
niskor som var beroende av dem. Att göra karriär som tjänsteman var, enligt 
denna utgångspunkt, inte bara ett uttryck för social mobilitet utan handlade 
även om att skaffa sig större personlig makt och inflytande. Kopplingen till 
Weber är även här given, eftersom Weber såg den rationella byråkratin som 
ett av de mest sofistikerade styrningsinstrument som mänskligheten skapat. 
I svensk forskning har man särskilt uppmärksammat hur den tidigmoderna 
staten på olika sätt försökte kontrollera tjänstemännens eventuella maktmiss-
bruk, i syfte att stärka statens legitimitet.

En fjärde inriktning gäller förhållandet mellan den statliga förvaltningens 
framväxt och könsarbetsdelningen i tjänstemännens hushåll. Skilde den sig 
från vad vi känner till om könsarbetsdelningen i andra delar av samhället 
(till exempel bland bönderna), och i så fall hur och varför? Den forskning 
som finns om detta har företrädesvis belyst hur idealen såg ut och mindre 
hur praktikerna gestaltade sig. En annan fråga gäller orsakerna till att alla 
de många nya yrken, som skapades inom statlig förvaltning från 1500-talet 
och framåt, så vitt vi vet nästan uteslutande kom att innehas av män. När 
kvinnor fick möjlighet att inneha vissa typer av statlig tjänst kring år 1900, 
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uppfattades statlig förvaltning som per definition manligt kodad.3 Förhöll 
det sig på samma sätt i processens ”andra ände”, när förvaltningen växte fram 
och konsoliderades?

Syftet med denna forskningsöversikt är just att problematisera förhållan-
det mellan statlig förvaltning och könsarbetsdelning. Vad betydde framväx-
ten av en stark, konsoliderad stat för hur arbetet fördelades inom samhället, 
mellan kvinnor och män? Detta betyder dock inte att enbart den fjärde grup-
pen av frågor, som explicit behandlar detta förhållande, är relevant. Tvärtom 
så innehåller de tre första inriktningarna många empiriska och teoretiska re-
sultat som har stor betydelse för förståelsen av könsarbetsdelningen. Målsätt-
ningen är därför att föra samman resonemang och resultat från olika forsk-
ningsfält på ett sätt som gör att kunskapsbehovet kan identifieras.

Om begreppet tjänsteman
I denna framställning används ordet tjänsteman för att beteckna en person 
som var anställd inom det offentliga, på central, regional eller lokal nivå. 
Många tjänstemän var direkt anställda av staten (såsom militärer och an-
ställda vid ämbetsverk), medan andra var anställda av lokala kollektiv (som 
städer) vilka likväl utövade offentlig myndighet och var nära sammanflätade 
med centralstaten. I dåtida källor omnämns ofta de högre tjänstemännen 
som ämbetsmän, under det att lägre tjänstemän kunde kallas betjänter.4 Med 
lägre tjänstemän menas här de som hade lägre rang än en landshövding.5 Det 
bör påpekas att även präster var statliga tjänstemän. De utgjorde den första 
och äldsta tjänstemannagruppen, vars uppkomst, till skillnad från många an-
dra tjänstemän, inte kan knytas till den tidigmoderna statens framväxt.6

I forskningen omtalas den statliga tjänstemannagruppen ibland som 
professionell eller som stadd i professionell utveckling. När så sker, betonas 
dess likheter med läkare och advokater, det vill säga, det är tjänstemännens 

 3  Florin (1994).
 4  Lennersand (1999), s. 43.
 5  Givetvis fanns det gränsfall. Jfr diskussionen om kungliga borgmästare i Stadin (2004), s. 

246–248.
 6  Prästerna avlade till exempel en ämbetsed. Stadin (2004), s. 181. För en ingående studie av 

prästerskapet, se Suolahti (1927).
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speciella kunskapsbas som står i fokus.7 I engelskspråkig litteratur förekom-
mer termen ”civil servant”, som står i motsatsställning till ”military servant”. 
Med ”civil servant” kan även en privatanställd avses (såsom en godsinspek-
tor). Det svenska uttrycket statlig tjänsteman har alltså inte exakt samma 
betydelseomfång som det engelska ”civil servant”, då det inbegriper militära 
tjänsteinnehavare men däremot inte privatanställda tjänstemän. Men även i 
Sverige innehades poster inom såväl statlig som privat förvaltning av personer 
ur samma samhällsgrupp; en (av en stad anställd) stadsskrivare kunde söka 
(privat) anställning som bruksinspektor, för att sedan bli (statligt anställd) 
häradsskrivare. I engelskt språkbruk skulle en sådan person hela tiden vara 
en ”civil servant”. I svenskt språkbruk fångas kontinuiteten i stället upp med 
termen ofrälse ståndsperson: personen i fråga var verksam inom olika sam-
hällssektorer men han var i ståndshänseende hela tiden den samme.

Mobilitet: tjänstemän mellan adel och medelklass
Under en stor del av den tidigmoderna perioden var innehav av högre stat-
ligt ämbete förbehållet adeln i Sverige. Regeln fastslogs i adelsprivilegierna 
1612 och avskaffades först 1809.8 Eftersom adelsståndet var alldeles för litet för 
att kunna fylla alla ämbeten, tvingades staten dock rekrytera tjänstemän ur 
vidare kretsar och sedan adla de nyrekryterade (nobiliteringar). I den äldre 
forskningen har intresset, och kanske beundran, för dessa ”begåvade upp-
komlingar” varit tydligt; det gäller till exempel en person som Johan Adler 
Salvius, vars far var stadsskrivare i Strängnäs. Själv blev Adler Salvius svensk 
chefsförhandlare efter Trettioåriga kriget. Andra nyadlade var av utländsk 
härkomst och hade invandrat till Sverige. Inte sällan hade de gjort svenska 
staten tjänster, såsom att låna ut pengar, och de återbetalades genom adelskap, 
ämbete och/eller donationer av jord. Förmåga att låna ut pengar till staten var 
alltså något som inte sällan låg till grund för tjänstemannakarriärer.9 Man bör 
ha detta i åtanke när man betraktar den växande tjänstemannakåren i dess 
helhet. Även om långt ifrån alla tjänstemän förmådde ge försträckningar till 
kronan, verkar de ändå ha förväntats kunna göra det (se vidare nedan).

 7  Så till exempel hos Holmes (1982). Även Lennersand (1999), s. 37.
 8  Inger (1980); dens. (1997), s. 79; Carlsson (1973), s. 51; Elmroth (1981), s. 218–226.
 9  T. Söderberg (1956), s. 97; Norrhem (2007), s. 60 f., 137.
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Sten Carlsson fastställde en rad förhållanden som är grundläggande för 
förståelsen av adelns minskande betydelse i det svenska samhället som helhet. 
Han visade bland annat att byråkratin tillväxte mycket snabbare än adeln 
som befolkningsgrupp. Adeln räckte helt enkelt inte till, trots nobilitering-
arna (som var särskilt många på 1680- och 1690-talet).10 Denna obalans var 
ett problem som man på 1600-talet bland annat försökte lösa genom uppma-
ningar till adelsmännen att inte dra sig undan sina samhälleliga förpliktelser.11 
Ingvar Elmroth har här framhållit att det egentligen bara var de främsta äm-
betena som adeln hade ensamrätt till och var intresserad av. Övriga tjänster 
överlät man gärna på andra, det vill säga, på ofrälse ståndspersoner.12 Sten 
Carlsson visade att de ofrälse tjänstemännen var särskilt många inom vissa 
delar av den offentliga förvaltningen. Det gällde till exempel landsstaten (den 
administration som stödde landshövdingarnas ämbetsutövning) och tullen; 
med tiden kom även gruppen civilmilitärer och lantmätare att domineras av 
ofrälse, liksom (från 1860-talet) järnvägen och telegrafen.13

Vid 1700-talets mitt utgjorde adeln bara 0,5 procent av befolkningen, 
medan präster och ofrälse ståndspersoner tillsammans utgjorde knappt 3 pro-
cent.14 (I Stockholmsområdet var talen dock högre.)15 En stor del av landets 
statliga tjänstemän bör ha rymts inom dessa sammanlagt 3,5 procent, vilket 
belyser gruppens obetydlighet i rent kvantitativ bemärkelse. Samtidigt ingick 
dock de flesta tjänstemän i det befolkningsskikt som skulle komma att ut-
göra medelklassen, och som även inbegrep dem som var verksamma inom de 
kommersiella näringarna (såsom bruksägare). Inte minst många adelskvin-
nor bör med tiden ha blivit medlemmar av den framväxande medelklassen. 
Carlsson visade nämligen att en ökande andel av dessa gifte sig utom ståndet 
under perioden 1680 till 1869; detta var inte så konstigt under perioden 1680 
till 1780, då det rådde kvinnoöverskott inom ståndet, men mer påfallande 
därefter.16 Med tiden blir det alltså alltmer relevant att tänka på den genom-

10  Carlsson (1973), s. 81, 53. Se även T. Söderberg (1956), s. 94: uppskattningsvis 190 nya adelsät-
ter, skapade 1611–1680, hade svensk tjänstemannabakgrund.

11  Stadin (2004), s. 110.
12  Elmroth (1981), s. 218–226.
13 Carlsson (1973), tabell 12.
14 Carlsson (1973), tabell 1. Se även T. Söderberg (1956), s. 175, som bygger på Carlsson.
15  Två respektive tio procent.
16  Carlsson (1973), tabell 40 och 41.
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snittlige tjänstemannen och hans hushåll som medlemmar av en framväx-
ande medelklass.

Längre tillbaka i tiden (medeltid och 1500-tal) rekryterades de fåtaliga 
tjänstemännen bland präster, lågfrälse, bergsmän, borgare, fogdar och lands-
köpmän. Ekonomiska resurser var även då en viktig tillgång hos en tjänste-
man, liksom förmåga att läsa, skriva och räkna. Det finns flera exempel på 
personer som rört sig fram och tillbaka mellan rollerna som lägre tjänsteman 
(exempelvis fogde) och handelsman;17 sannolikt förde dessa personer med sig 
olika former av kapital mellan de olika rollerna. En viktig poäng, som Tom 
Söderberg gjort, är att dessa tidiga tjänstemän inte alltid var kapabla att re-
producera sig själva som klass. De var alltså sällan gifta och de saknade barn.18 
Även för 1600-talets nyadlade uppger Söderberg, på lite oklara grunder, att en 
stor del var ungkarlar eller barnlösa.19 Från 1700-talet är det däremot helt klart 
att man kan tala om en självreproducerande och självmedveten medelklass, 
där (särskilt lägre) tjänstemannahushåll var viktiga.20 Prästerna skilde sig dock 
från detta mönster, då de ända sedan reformationen uppvisat hög äktenskaps-
frekvens.21 Om man följer de statliga tjänstemännen över tid förskjuts alltså 
fokus från präster och adel till medelklass och, i någon mån, från ogifta män 
till fullständiga hushåll.

Med den sociala mobilitetens kvantitativa omfattning klarlagd har nyare 
forskning snarare studerat de mekanismer som gjorde det möjligt att avance-
ra socialt och att sedan bevara den uppnådda positionen. En sådan mekanism 
var patron-klientrelationer, som knöt samman uppåtsträvande men mindre 
resursstarka män med andra män, som förfogade över olika former av kapital 

17  Se t.ex. Hallenberg (2001).
18  T. Söderberg (1956), s. 17, 43. Se även Runeby (1979), s. 302, som talar om hur Europa till att 

börja med fick nöja sig med ”lärda legoknektar” och ”en kringvandrande kår av specialis-
ter”.

19  T. Söderberg (1956), s. 94. Även s. 200.
20 Man kan här lägga märke till Tom Söderbergs formulering ”klasser kan avla och döpa sig 

själva” (1956, s. 240), som påminner om E. P. Thompsons syn på den engelska arbetarklas-
sens formering. En likhet mellan Söderberg och Thompson är att båda betonar den poli-
tiska erfarenhetens betydelse för klassidentiteten. Margaret Hunt betonar snarare de socio-
ekonomiska erfarenheterna och kan därmed lättare integrera ett genusperspektiv i sin studie 
av medelklassens formering. Hunt (1996).

21  Stadin (2004), s. 178: nästan alla kyrkoherdar var gifta.
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och kunde ge hjälp i karriären. För de senare var patronrollen en investering: 
man skapade en tacksamhetsskuld hos klienten och kunde räkna med hans 
stöd i framtiden.22 En annan sådan mekanism var ett ständigt odlande och 
underhållande av kontakter, vilket ofta familjens kvinnor stod för. Hustrur, 
mödrar och svärmödrar tycks ha varit viktiga när det gällde att bevaka män-
nens karriärmöjligheter, åtminstone inom samhällets toppskikt.23 Båda dessa 
mekanismer, och andra,24 är viktiga för att förstå de förändringsprocesser som 
Carlssons siffror mäter.

Om tjänstemännen betraktas som en grupp, som delvis tillhörde adeln 
och delvis en framväxande medelklass, blir det naturligt att fråga sig om 
och hur de skilde sig från varandra. Det ligger även nära till hands att tro, 
att normer och ideal skilde sig mellan adliga, högre tjänstemän och ofrälse, 
lägre tjänstemän. Det var trots allt stor social och ekonomisk skillnad mellan 
en aristokrat som kanslern Axel Oxenstierna och en obemärkt landskans-
list. Även inom gruppen lägre tjänstemän fanns det betydande ekonomiska 
skillnader mellan exempelvis en landskamrer och en tullskrivare. Vilka dessa 
eventuella skillnader var har vi dock ofullständig kunskap om. Vi vet inte 
heller om tjänstemannagruppen kännetecknades av gruppkänsla och kå-
randa, eller om de högre tjänstemännen, vilka som regel var adliga, snarare 
sökte distansera sig från de lägre. Högre tjänstemannafamiljer undvek, enligt 
Svante Norrhem, äktenskapsförbindelser med lägre tjänstemannafamiljer på 
1600-talet, men de kunde, enligt Sten Carlsson, inte helt undvika dem från 
1700-talet och framåt.25

Vad gäller yrkesideal tycks det dock ha funnits en förvånansvärt hög grad 
av samsyn. Kekke Stadin har funnit att både högre och lägre tjänstemän för-
väntades vara flitiga samt kompetenta, rättvisa och trogna mot sina över-
ordnade. Flit var särskilt viktigt (det tycks ha gällt för män inom alla stånd, 
liksom för kvinnor). Alla dessa ideal fungerade legitimerande för tjänsteman-

22  Här finns ett flertal studier. Se t.ex. Norrhem (1993); Hakanen (2009).
23  Stadin (2004), s. 155 f.; Norrhem (2007), s. 98, 69 ff., 147.
24  En annan mekanism av betydelse för mobilitet och stabilitet var nätverk. För en introduk-

tion till forskning om denna mekanism, se Hasselberg, Müller & Stenlås (2002).
25  Jfr Holmes (1982), s. 9–11, om sammanhållning och kåranda bland engelska tjänstemän 

1680–1730. Holmes framhåller det gemensamma livet i staden som viktigt för skapandet av 
en identitet.
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nen, i det att de förklarade för omgivningen varför han hade den lön och 
de privilegier han hade.26 I vad mån idealen motsvarades av praktiker är en 
annan fråga, som Stadin inte behandlar.

Men hur förhöll det sig med könsidealen? Omfattade tjänstemän på olika 
nivåer olika könsideal och var detta i så fall en del i en strävan att markera 
social distans och grupptillhörighet? Var förändrade könsideal en central 
komponent i det som av den äldre socialhistoriska forskningen kallades so-
cial mobilitet? Ett sådant ideal skulle kunna vara att tjänstemän inte tyckte 
sig kunna ingå äktenskap förrän de kunde försörja en hustru, och att tjäns-
temannahustrur således inte förväntades arbeta för lön och heller inte i det 
offentliga rummet. I forskningen har man ibland utgått ifrån att det manliga 
försörjaridealet existerade och påverkade agerandet,27 men det finns få direkta 
belägg. Att många lågadliga kvinnor gifte sig nedåt, till exempel med civila 
tjänstemän (vilket Carlsson visade), skulle dock kunna tala för att det i så-
dana hushåll var särskilt viktigt att manifestera att hustrun inte behövde börja 
arbeta för sin försörjning bara för att hon gift sig under sitt stånd.

Denna typ av ideal finns förvisso belagd för 1800-talets borgerliga familjer, 
framför allt i England, men det är mindre klart i vad mån de även fanns i det 
tidigmoderna Sverige.28 Det är värt att lägga märke till att Stadins mycket väl-
dokumenterade studie av stormaktstidens könsideal faktiskt inte alls nämner 
föreställningen att mannen skulle vara ansvarig för att försörja sin hustru. Till 
och med i engelsk medelklass, där domesticity-idealen var mer prononcerade, 
har man funnit exempel på att hustrur till ”the salaried” arbetade för lön.29 
Huruvida domesticity-ideal fanns i det tidigmoderna Sverige, och vilken roll 
de spelade för hur könsarbetsdelningen gestaltade sig, behöver således under-
sökas mycket mer än vad som hittills skett.

26  Stadin (2004), s. 125–127, 249.
27  Elmroth (1981), s. 95f.
28  Se Inledningen till denna skrift, om Davidoffs & Halls arbete Family fortunes, samt Karin 

Hassan Janssons bidrag till denna skrift.
29  Davidoff & Hall (2002), s. 264, 267 ff.
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Rationalitet: tjänstemän som byråkrater

Med begreppet ”byråkrati” avsåg Max Weber ett förvaltningssystem där tjäns-
temännens arbete utförs på ett särskilt kontor (im Büro). Modern byråkrati 
skiljer sig från ”traditionell förvaltning” just i detta att det finns en tydlig 
skillnad mellan tjänstemannens hem och hans arbetsplats. Byråkratisering 
utgör alltså ett specialfall av den bredare samhällsprocess varigenom arbetet 
flyttade ut ur hemmen, vilken Marx och många andra uppmärksammat.30 
Byråkratiska system förekommer inte bara inom offentlig förvaltning utan 
även inom det privata näringslivet.31

Det framgår tydligt av Webers skrifter att han hade goda insikter i att 
den traditionella förvaltningen inte var åtskild från hemmet utan inflätad 
i tjänstemännens hushåll. Likaså betonade Weber starkt att den moderna 
byråkratin är resultatet av en lång historisk utveckling.32 Man hade därför 
kunnat vänta sig att mycken forskning skulle ha gjorts om denna långvariga 
samexistens mellan hushållsekonomi och traditionell förvaltning, samt om 
den process som ledde till att hem och arbetsplats skildes åt. Så är dock inte 
fallet. Stadin har visserligen framfört tanken att arbete och hem var tydligt 
åtskilda för den tidigmoderne svenske tjänstemannen, men några belägg för 
detta anförs egentligen inte.33 För att problematisera hennes ståndpunkt kan 
man anföra vad Davidoff & Hall skrev om professionella (präster, läkare och 
advokater) och ”salaried” (ungefär lägre tjänstemän). Just dessa grupper hade, 
enligt författarna, mindre anledning att skilja på hem och arbetsplats än till 
exempel de medelklassmän, som ägde verkstäder och fabriker. Tjänsteman-
nens arbetsplats var sannolikt varken smutsig eller farlig, och det saknades 
därför länge skäl, menar Davidoff & Hall, att göra en tydlig åtskillnad mellan 
hem och arbetsplats.34

30  Se Inledningen till denna skrift, om Alice Clarks pionjärarbete Working life of women in the 
seventeenth century (första utgåvan 1919).

31  I denna artikel tar jag dock enbart fasta på det som har bäring på offentlig byråkrati (statlig 
och lokal förvaltning).

32  Weber (1971), s. 107 f.
33  Stadin (2004), s. 155.
34  Davidoff & Hall (2002), s. 366.
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Det är alltså främst den moderna byråkratins kännetecken (fasta sakav-
gränsade kompetensområden; ämbetshierarki; skriftlighet; krav på teoretisk 
utbildning; heltidsengagemang; ämbetsutövning på grundval av generella 
regler), som man tagit fasta på i den forskning som har Weber som inspi-
rationskälla. Med hjälp av dessa sex kriterier har man försökt uppskatta hur 
stort inslaget av ”modern byråkrati” varit i konkreta fall.35 I en studie av den 
lägre skatteförvaltningen i 1700-talets Sverige visar Pär Frohnert att denna 
hade såväl traditionella som moderna drag. Till de förra hörde att fogdarna 
saknade teoretisk utbildning att tala om (kriterium 4), medan erfarenhet 
däremot sannolikt var viktig.36 Förvaltningen byggde, enligt Frohnert, inte 
heller på generella regler (kriterium 6), utan var målrationell.37 Å andra sidan 
uppfylldes de tre första kriterierna på en modern byråkrati tämligen väl.38 
Med hjälp av Webers kriterier lyckas Frohnert dessutom fånga in förändring: 
den svenska statsförvaltningen närmade sig idealtypen för modern byråkrati 
mot slutet av 1700-talet.39 Anders Florén har visat att det redan på 1600-talet 
fanns uttalade ambitioner att göra inte bara statsförvaltningen utan fler sam-
hällssektorer mer effektiva. Dessa strävanden innebar att man tydligare skilde 
på yrkesroll och individ, samt att man verbaliserade de krav som kunde ställas 
på rollinnehavaren. Resultaten avser dock bara den normativa nivån, vilket 
Florén också betonar.40 Svante Norrhems studie av kanslitjänstemännen på 
1600-talet ger å sin sida många belägg för att den statliga förvaltningen då 
ännu var, i Webers mening, traditionell.41

Weber framhöll att det finns en stark koppling mellan utvecklad penning-
ekonomi och byråkrati. För att modern statlig byråkrati ska fungera, måste 
skatterna komma in i form av reda pengar.42 Om den statlige tjänstemannen 
ska kunna engagera sig på heltid (kriterium 5), måste han nämligen få en 

35  Se till exempel Asker (2004) om landshövdingeämbetet.
36  Frohnert (1993), s. 30 f.
37  Frohnert (1993), s. 288.
38  Frohnert (1993), s. 290 f.
39  Frohnert (1993), s. 49, 292.
40  Florén (1987b). Inflytandet från Weber är tydligt i Floréns artikel.
41  Norrhem (1993), till exempel s. 50–68, om betydelsen av fordringar på kronan och av släkt-

skap för att få ämbetsmannatjänster. Själv avfärdar Norrhem (s. 25) ett weberskt perpektiv.
42  Weber (1971), s. 115–20.
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tillräckligt stor lön som dessutom betalas ut på ett förutsägbart sätt. Eljest är 
risken att han skaffar sig olika bisysslor, eller att han blir mottaglig för be-
stickning. Det finns flera empiriska belägg för att lönefrågan sågs som central 
även i Sverige. I Maria Cavallins analys av kritiken mot 1700-talets tjänstemän 
framgår att lönerna var osäkra, särskilt vid de centrala ämbetsverken, och bi-
sysslor vanliga.43 De svenska riksdagsbönderna krävde bättre avlöningsförhål-
landen för tjänstemännen just för att dessa inte skulle bli korrumperade.44 
Även Marie Lennersand belyser de problem, i form av ämbetsmissbruk och 
undergrävd legitimitet, som oregelbundna löneutbetalningar till tjänstemän-
nen förde med sig.45 Pär Frohnert har visat att 1700-talets fogdar fick sin lön 
in natura, vilket var en uppenbar fördel i inflationstider.46

Det är värt att stanna upp vid detta att Weber betraktade andra manliga 
födkrokar, som bisysslor och mutor, som den enda lösningen på problemet 
med för låga eller otillförlitliga tjänstemannalöner. Man skulle ju även kunna 
tänka sig att diskutera det övriga hushållets ekonomiska bidrag som alterna-
tiv till dessa inkomstkällor. Insikten om hur nära sammanvävda hushåll och 
förvaltning var i äldre tider skulle göra en sådan frågeställning rimlig. Det är 
möjligt att det sociala anseende, som Weber starkt betonade i sin diskussion 
av den moderne tjänstemannen,47 har påverkat hans bild av vad som var ett 
socialt möjligt beteende för ett tjänstemannahushåll och, framför allt, för en 
tjänstemannahustru. Den senare forskningen tenderar också att betrakta det 
som osannolikt att tjänstemannahustrur utförde avlönat arbete (se nedan). 
Men om detta är en riktig premiss, när man studerar den traditionella för-
valtningens tjänstemannahushåll, behöver undersökas bättre.

Weber pekade vidare på att det inom ”traditionell förvaltning” var vanligt 
att tjänstemännen började uppfatta sina ämbeten som privategendom. Detta 
kunde yttra sig så, att ämbetet gick i arv (ofta till en son) eller att det såldes, 
när innehavaren blev äldre och behövde en pension. Att sådana tjänsteför-

43  Cavallin (2003), s. 56, 58 f., 62, 92 f., 96.
44  Cavallin (2003), s. 109 ff.
45  Lennersand (1999), s. 139.
46  Frohnert (1993), s. 74 f. För uppgifter om hur officerarnas löner utvecklades under 1700-

talet, se Artéus (1982), kapitel 5, samt Thisner (2007), kapitel 3.
47  Weber (1971), s. 110, 114, 154.
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säljningar (så kallade ackord, som betyder överenskommelse) förekom inom 
den svenska officerskåren på 1700-talet har visats av Fredrik Thisner.48 Det 
finns även många exempel på att ämbeten gick i arv.49 Synen på ämbetet som 
privategendom strider mot den moderna byråkratins meritokratiska karaktär; 
om tjänstemannen kan sälja sin tjänst till den som betalar bäst, finns det ju 
ingen möjlighet för arbetsgivaren att kontrollera att efterträdaren verkligen 
besitter de kunskaper som krävs för uppgifterna (kriterium 3 och 4).

Varför tenderade då äldre tiders tjänstemän att betrakta sina ämbeten 
som privategendom? Det verkar hänga samman med två förhållanden. Dels 
handlar det om det starka anställningsskydd som en statlig tjänsteman med 
fullmakt hade. Han var nästintill oavsättlig.50 Dels fick den statlige tjänste-
mannen ofta ta av egna eller hushållets likvida medel för att kunna utföra sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt.51 En tjänsteman förväntades alltså göra ut-
lägg för sin arbetsgivare, och även om han i princip hade rätt att få ersättning 
i efterhand, är det inte säkert att det alltid blev så i praktiken. Den privata 
investeringen resulterade därför i en känsla av äganderätt. Särskilt tydliga 
uttryck för detta har Mats Hallenberg funnit bland skatteförpaktare under 
tidigt 1600-tal,52 men det finns anledning att tro att det samma gällde för av 
staten anställda tjänstemän. Här bör man påminna sig tjänstemannakårens 
framväxt ur en grupp välbeställda personer som just klarade av att låna ut 
pengar till kronan (se ovan).

Sammanblandningen av tjänstemannens egen ekonomi och hans arbets-
givares är något som ofta påpekats i forskningen om tjänstemän inom tradi-
tionell förvaltning. När Weber talade om den moderna byråkratins tydliga 
åtskillnad mellan hem och kontor tänkte han inte bara (eller främst) på den 
rumsliga aspekten, utan väl så mycket på den ekonomiska sammanbland-

48  Thisner (2007).
49  T. Söderberg (1956), s. 108; Frohnert (1993), s. 58, 63, 71 f., 214, 263, 266.
50  Cavallin (2003), s. 74 f.
51  Se till exempel Lundgren (1987), s. 26; Frohnert (1993), s. 76 f., 105, 108, 174, 197, 239; Norr-

hem (1993), s. 58, 63, 188; dens. (2007), s. 60 f., 137; Ågren (2010).
52  Hallenberg (2008), s. 119: ”arrendet betraktades som en privat investering i kronans verk-

samhet, och denna måste som annan egendom kunna skyddas för de efterkommandes räk-
ning.”
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ningen.53 De risker som detta medförde för staten, nämligen att dess inkom-
ster försvann till följd av att förvaltningsmedlen inte hölls åtskilda från löne-
medlen, brukar framhållas.54 Det kan dock finnas lika goda skäl att betona 
de risker som en sammanblandning kunde få för tjänstemannahushållen, 
nämligen att inte kunna få tillbaka det man lagt ut.

Frågan om sammanblandade ekonomier kan dessutom föras ett steg läng-
re. Den i lag givna förvaltnings- och myndighetsstrukturen (som innebar att 
ogifta och gifta kvinnor inte förvaltade sin egen egendom) får inte fördunkla 
det faktum att det i Sverige, liksom i andra länder, fanns klara begrepp om 
vem som ägde vad inom hushållet. Den svenska lagen fastslog tydligt kvin-
nans arvsrätt och den skyddade särskilt den gifta kvinnans enskilda egen-
dom.55 Även om det odifferentierade hushållet var den organisatoriska en-
het inom vilken tjänstemannaarbete utfördes (ämbetet tillhörde i en mening 
hushållet),56 är det likväl motiverat att ställa frågan vem som bidrog med de 
resurser som via tjänstemannahushållet kanaliserades till staten.57 Frågan är 
en direkt parallell till Davidoff & Halls påvisande av hustrurnas ”hidden 
investments” inom 1800-talets engelska medelklass.58 Att tjänstemän behövde 
gifta sig rikt är en uppfattning som kommer fram i 1700-talets litteratur och 
debatt,59 och den understryker ytterligare att den ekonomiska sammanbland-
ningen mellan stat och tjänsteman hade en tydlig könsdimension.

Var förmågan att göra utlägg något som tillmättes vikt redan när någon 
utvaldes till tjänsteman inom det traditionella förvaltningssystemet? Kan det 
rentav förklara varför så få kvinnor var tjänstemän? Margaret Hunt har för 

53  Märk den centrala passagen (här i tysk originalversion): ”Die moderne Behördenorganisa-
tion trennt grundsätzlich das Büro von der Privatbehausung. Denn sie scheidet überhaupt 
die Amtstätigkeit als gesonderten Bezirk von der privaten Lebenssphäre, die amtlichen Gel-
der und Mittel von dem Privatbesitz des Beamten. Dies ist ein Zustand, der überall erst Pro-
dukt einer langen Entwicklung ist.” Weber 1972, s. 552 (min kursivering).

54  Frohnert (1993), s. 105, 108; Cavallin (2003), s. 98, 206.
55  Ågren (2009) samt där anförd litteratur.
56  Se t.ex. Lahtinen (2009) s. 88.
57  För konkreta exempel se Lahtinen (2009), s. 108: ämbetsutövarna och deras familjer ansva-

rade med sin personliga egendom för överträdelser i tjänsten; Norrhem (1993), s. 58: faderns 
och moderns stora försträckningar till kronan framhölls och hölls isär.

58  Davidoff & Hall (2002), kapitel 6.
59  Frohnert (1993), s. 155.
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England betonat att kvinnor som grupp inte lyckades slå sig in på de nya 
områden av arbetsmarknaden som skapades inom privata företag och offent-
lig förvaltning under tidigmodern tid, och hon anför som skäl dels kvinnors 
lägre utbildningsnivå, dels deras sämre tillgång till kapital.60 Att större grup-
per av kvinnor hade tillgång till myndighet i England än i Sverige, vilket Amy 
L. Erickson påpekat,61 kan förklara varför Hunt ser kapitaltillgång snarare 
än myndighet som den avgörande faktorn. I England var i princip två tred-
jedelar av alla kvinnor myndiga, medan det i Sverige bara rörde sig om en 
tredjedel.62 Begränsad myndighet och begränsad resurstillgång ter sig som en 
plausibel, mångkausal förklaring till situationen i Sverige.

Auktoritet: tjänstemännen i offentligheten
Med auktoritet avsåg Max Weber en speciell form av makt: den som innebär 
att man kan ge order och bli åtlydd.63 Det är denna specifika form av makt 
som Weber förknippar med bland annat tjänstemän, och de tidigmoderna 
tjänstemännen utövade mycket riktigt auktoritet i kraft av sin statliga makt-
ställning. Särskilt de lägre tjänstemännen gjorde detta i ett lokalt samman-
hang och över människor som de kände; det kunde gälla fogden, som bodde 
bland bönderna i sitt fögderi, eller stadsfiskalen, som bevakade det som hände 
på stadens gator och torg.64 Hur denna konkreta och nära maktutövning gick 
till och i vad mån makthavarnas auktoritet och legitimitet var ifrågasatt har 
därför varit en viktig fråga i forskningen.

Flera forskare har påpekat att den tidigmoderna svenska staten kontrol-
lerade och disciplinerade sina tjänstemän på ett ganska hårdhänt vis. Det 
har särskilt uppmärksammats hur statsledningen aktivt uppmanade under-
såtarna att påtala övergrepp och felsteg som fogdar och andra tjänstemän 
gjorde sig skyldiga till.65 Anders Florén har visat att det (åtminstone i norma-
tivt material) betonades att den individuelle tjänsteinnehavaren var utbytbar; 

60  Hunt (1996), s. 131 f., 145.
61  Erickson (2005a).
62  Erickson (2005a).
63  Weber (1971), s. 73 ff.
64  L.-O. Larsson (1987).
65  Lennersand (1999).

        



225

en person som inte levde upp till statens förväntningar på honom kunde 
berövas ämbetet/rollen. Auktoriteten var således knuten till rollen, inte till 
individen.66 Denna observation ligger i linje med Börje Harnesks kommen-
tar om det remarkabla i att den svenska statsmakten offentligt chikanerade 
sina tjänare inför övriga undersåtar.67 Genom att undergräva tjänstemannens 
auktoritet hoppades man uppenbarligen öka centralmaktens och monarkens 
legitimitet.

Denna typ av publika tillrättavisningar visar att de traditionella tjänste-
männens ställning kunde vara mycket osäker, inte bara på grund av de otrygga 
ekonomiska villkoren (se ovan) utan även på grund av att den ifrågasättande 
attityden uppifrån underminerade deras auktoritet. Marie Lennersand har 
dock visat att sådana publika tillrättavisningar hade begränsad användbarhet. 
Dels var det svårt att rikta dem mot de högre skikten inom tjänstemanna-
hierarkin, dels kunde man i praktiken inte göra sig av med alla tjänstemän 
(även om det hade varit motiverat) eftersom det inte skulle gå att rekrytera 
nya. Tjänstemannens utbytbarhet fungerade alltså inte i praktiken, då grup-
pen läs- och skrivkunniga i samhället var så liten.68 Förhållandet kan jämföras 
med Kekke Stadins påpekande, att husbonden/mannen visserligen menades 
ha rätt och skyldighet att vid behov tillrättavisa matmodern/hustrun, men att 
det samtidigt ansågs viktigt att tillrättavisningen skedde bakom lykta dörrar 
så att hustrun inte förlorade ansiktet. För att hushållet skulle fungera måste 
matmoderns auktoritet vara intakt.69 På ett liknande sätt begränsades stats-
maktens möjlighet att offentligt tillrättavisa sina tjänstemän. Straffåtgärderna 
motverkade sina syften då de undergrävde inte bara tjänstemännens auktori-
tet utan även statens.70

Auktoritet var alltså viktig såväl i hushållet som i samhället i stort. Fastän 
gifta kvinnor innehade den förra formen av auktoritet, är det tydligt att det är 

66  Florén (1987b), s. 514, 528.
67  Harnesk (2009).
68  Lennersand (1999), s. 129 (kommissionerna gick hårdare åt lägre tjänstemän än landshöv-

dingar); 151, 202f (under kriget skulle landshövdingarna skrämmas till lydnad och vissa straf-
fades); 197 (de som dömdes i lägre instans fick alltid strafflindring i högre instans); 209 f., 256 
(efter kriget höll man åter tjänstemännen, och särskilt landshövdingarna, om ryggen).

69  Stadin (2004), s. 71 f.
70  Lennersand (1999), s. 256 f.
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den senare formen – att offentligt uttala en order och göra anspråk på att bli 
åtlydd – som man i samtiden och i forskningen har haft svårt att tro att kvin-
nor kunde inneha under tidigmodern tid, eller under 1800-talet.71 Insikten 
om att statsledningen inte alltid höll sina tjänare om ryggen kan ha bidragit 
till denna tveksamhet, liksom berättelser om fogdar som utsattes för fysiskt 
våld av uppretade folkmassor.72 Mats Hallenberg har just betonat tjänste-
männens ambivalenta ställning i det att de brutalt måste hävda sin auktoritet 
gentemot undersåtarna och samtidigt ödmjukt underordna sig i förhållande 
till sina överordnade.73 Kunde kvinnor verkligen vara tjänstemän under dessa 
omständigheter? Samtidigt finns det flera exempel på kvinnor ur eliten som 
till synes utan problem utövade offentlig om än inte statlig makt.74 Att det 
kunde vara svårt att vara fogde behöver inte betyda att det var lika svårt att 
inneha alla andra ämbeten.

Det vore därför angeläget att ägna mer forskning åt just tjänstemannaauk-
toriteten och hur denna konstituerades. Vilken roll spelade instrument som 
den statliga fullmakten, ämbetsmannaeden, samt stöd ovanifrån för skapandet 
av denna auktoritet? Vilken roll spelade tjänstemannens ekonomiska resurser 
och hans kroppsliga styrka? Under vilka omständigheter kunde kvinnor utöva 
offentlig auktoritet i statens namn, och när tycktes det vara omöjligt?

Men även om de konkreta tjänstemännen var utsatta för kontroll och 
disciplinering av ovan beskrivet slag, var de samtidigt som grupp betraktade 
anmärkningsvärt mäktiga på det politiska planet i Sverige. Det berodde på 
att tre av de fyra stånden faktiskt dominerades av tjänstemän, och det fjärde 
ståndet, bönderna, visade tydligt att det var personer i statlig tjänst som man 
uppfattade som sina politiska motståndare.75 Bilden av tjänstemannen som 
innehavare av auktoritet och politisk makt är alltså mångfacetterad och bitvis 
svårtolkad.

71  Davidoff & Hall (2002), s. 138 f.; Lahtinen (2009), s. 69.
72  Se Lennersand (1999), s. 146 f., om fogdemord.
73  Hallenberg (2009).
74  Stadin (2004), s. 152 f., om vikten av att kvinnliga godsägare besatt makt och myndighet. Se 

även Norrhem (2007), bl.a. s. 108, om kvinnor som utövade domsmakt.
75  Peterson (1985); Christensen (1997), s. 104, 136 ff., 321 f.; Lennersand (1999), s. 137 f., 148. 

Adelsståndet bestod av högre civila och militära tjänstemän, prästerna var alla statliga tjäns-
temän, och borgarståndet dominerades av magistratspersoner.
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Kvinnliga tjänstemän och tjänstemännen i hushållet

Inom den statliga förvaltningen uppstod en rad ämbeten, som känneteckna-
des av att innehavaren hade lön på stat, och/eller hade svurit en ämbetsed, 
och/eller innehade en statlig fullmakt. Det brukar antas att alla som var tjäns-
temän i denna mening var män. Detta är ett rimligt antagande om man 
har högre tjänstemän i åtanke, men framstår som mindre väl underbyggt vad 
gäller lägre tjänstemän. Med tanke på Carlssons resultat (se ovan) skulle man 
förvänta sig att i den mån det fanns kvinnliga tjänstemän så borde de främst 
återfinnas inom landsstaten, tullen och liknande områden. I forskningen fin-
ner man också några exempel på kvinnor som arbetade som postmästare; i 
många fall berodde det på att de övertagit tjänsten efter sin avlidne make, 
men de kunde också arbeta med egen fullmakt.76 Det finns även exempel 
på kvinnliga tullskrivare.77 Barnmorskor är en grupp som kan betraktas som 
statliga tjänstemän.78

Det är uppenbart att det redan på 1600-talet var omöjligt att fylla alla 
civila ämbeten med adelsmän. Även om vissa tjänstemän adlades, fanns det 
hela tiden för få adelsmän i förhållandet till behovet inom förvaltningen. 
Detta berodde dels på att många adelsmän dog i 1600-talets alla krig, dels på 
att långt ifrån alla tjänster tedde sig attraktiva för en adelsman.79 Man fyllde 
då på med icke-adliga män, men frågan är om det ibland kunde uppstå situa-
tioner då man till och med måste fylla på med icke-adliga kvinnor. Att for-
mell utbildning och examina var något som infördes och betonades först på 
1700-talet är viktigt i sammanhanget.80 Exemplen på kvinnliga ämbetsutövare 
kommer för Sveriges del mycket riktigt främst från 1600-talet. Mer ingående 
studier av vilka den lokala förvaltningens aktörer var behövs för att tydliggöra 
förutsättningarna för att tjänster skulle upprätthållas av kvinnor.81

76  Lenander Fällström (1987); Lundgren (1987); Bull (2004), s. 199–202.
77  Karonen (1995).
78  Se pågående forskningsprojekt av Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet.
79  Elmroth (1981), s. 206 f., 208, 210–212.
80  Runeby (1979), s. 309.
81  Lennersand (1999), s. 38, betonar kunskapsluckorna när det gäller 1600-talets lokala förvalt-

ning.
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En tanke som framförts av bl.a. Britta Lundgren är att det blev svårare 
för kvinnor att verka som självständiga statliga tjänstemän under 1700-talet. 
Hennes förklaring är dels att det ”socialvårdande motivet” för att låta änkor 
behålla mannens uppdrag föll bort när pensionsförhållandena ordnades bätt-
re, dels att man började uppfatta det som alltmer problematiskt att kvinnor 
skulle utöva tillsyn (i detta specifika fall över postbönderna).82 Det tycks ha 
varit så, att kvinnor inte gärna sågs i offentliga auktoritetspositioner, vilket 
även Hallenberg synes mena i sin studie av skatteförpaktare.83 Att pensions-
förhållandena i allmänhet skulle ha blivit mycket bättre är dock tveksamt; det 
fanns en fastställd mängd statliga pensionsrum som inte stod i någon relation 
till behovet. En mer sannolik orsak till att det blev svårare för kvinnor att vara 
tjänstemän (både de jure och de facto) är de förändrade demografiska förhål-
landena efter år 1720, som innebar att det fanns fler män att tillgå, den ökade 
betoningen vid formell utbildning, samt möjligen en förändrad förståelse av 
hur auktoritet konstitueras.84

Även om det kan ha funnits fler kvinnliga tjänstemän än man haft klart för 
sig, var huvuddelen av dem likväl män. Medan mycket forskning har ägnats 
åt dessa män som individer, har det på senare år framkommit ny forskning 
som tydligare placerar in dem i ett hushållssammanhang. I och med detta 
har hushållets roll blivit tydligare, samtidigt som man kunnat problematisera 
dess rationalitet, med andra ord, vilka mål och möjligheter som ett hushåll 
kunde ha. Särskilt tydligt blir denna nyorientering i Ylva Hasselbergs arbete 
om brukspatronhushåll (som i och för sig inte var ett tjänstemannahushåll), 
där ekonomi och socialt liv visas vara nära sammanflätade.85

I samma anda har Svante Norrhems analys av riksrådens86 hushåll visat 
hur politik, ekonomi och socialt liv var sammanvävda. Riksrådens hustrur 
skötte gods, förmedlade böneskrifter till sina makar, tog ibland emot mu-
tor, och verkade rent allmänt för att mannens, sonens eller mågens karriärer 

82  Lundgren (1987), s. 32. Även Lenander Fällström (1987), s. 119.
83  Hallenberg (2008), s. 119: ”I praktiken torde kombinationen av egen affärsverksamhet och 

offentlig myndighet varit omöjlig för de flesta kvinnor att utöva.”
84  Ida Bull noterar inte samma nedgång i Norge under 1700-talet. Bull (2004), s. 200.
85  Hasselberg (1998).
86  Ett riksråd var ungefär detsamma som en nutida minister, alltså en regeringsmedlem.
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skulle utveckla sig lyckosamt. Däremot kunde de sällan utöva ”egen makt” 
och de hade inte alltid formell auktoritet att agera, även om de ibland age-
rade ändå.87 Uttryckt i termer av tidsanvändning kan man säga att riksråds-
hustrurnas tid dels användes för regelrätt försörjningsarbete (leda skötseln 
av gods), dels för annat som också bidrog till hushållets överlevnad (som 
att främja makens karriär), och dels för sådant som snarare handlade om 
familjens och ståndets sociala reproduktion i vidare bemärkelse och ett längre 
perspektiv (att upprätthålla ståndets legitimitet genom att lyssna på böner 
och visa givmildhet). I en hushållsbaserad verksamhet är det svårt att skilja på 
ekonomi, politik och socialt liv.

Betoningen av hushållet, snarare än den manlige individen, har varit ett 
framsteg i forskningen om den tidigmoderna förvaltningen. Samtidigt finns 
det viktiga frågor som förutsätter en tydligare bild av vad de enskilda indivi-
derna faktiskt gjorde och hur deras dagliga praktiker såg ut. Tjänarnas roll för 
skötseln av ämbetet utgör ett exempel på detta, hustruns roll utgör ett annat. 
Just hustruns roll är särskilt viktig för att kunna ta ställning till de idéer som 
finns i forskningen om en förändring i hushållens könsarbetsdelning under 
tidigmodern tid.

Ovan framfördes tanken att tjänstemän eventuellt eftersträvade en köns-
arbetsdelning som innebar att hustrun inte utförde betalt arbete och/eller 
arbete i det offentliga rummet. Ett skäl till detta skulle kunna vara att det 
var en viktig klassmarkör för de uppåtsträvande att inte synas vara beroende 
av hustruns ekonomiska bidrag. En annan tänkbar orsak till att en sådan 
könsarbetsdelning skulle uppstå just bland tjänstemän är byråkratiseringens 
förmodade skiljande på arbetsplats och hem och, framför allt, ett ökat bero-
ende av mannens löneinkomst. Kekke Stadin menar således att tjänsteman-
nafamiljernas ökade löneberoende uppstod redan under tidigmodern tid,88 
och att ett nytt könsideal (som inte var förenligt med kvinnligt försörjnings-

87  Norrhem (2007), s. 61 f., 69 ff., 98, 147, 158. Märk t.ex. (s. 161): ”Man ska nog snarare se kvin-
nornas politiska roll som kuggar i ett maskineri där de är betydelsefulla för sina hushålls och 
sitt stånds strävan att bevara eller uppnå politisk och ekonomisk makt, likväl [sic] som social 
och kulturell prestige.” 

88  Tidfästningen är här lite oklar; Stadin (2004) talar om både 1600-tal (s. 157, 299) och 1700-tal 
(s. 260 ff ) som den period då denna förändring ska ha inletts.
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arbete) var en direkt följd av att det växte fram fasta, byråkratiska organisatio-
ner (och/eller storskaliga handelsorganisationer). Även Ida Bull menar att det 
under 1700-talet blev allt svårare för ”respektabla” kvinnor att utföra arbete på 
ett sätt som syntes utanför hushållet.89 Konsekvensen av denna utveckling var 
dels att familjerna blev mer ekonomiskt sårbara, dels att kvinnornas position 
försvagades.90 Detta intressanta resonemang, som inte bygger på Weber men 
väl stämmer överens med hans allmänna idéer, vilar i nuläget främst på en 
förmodan om vilken arbetsorganisation som löneintäkter för med sig. Stadin 
framhåller därför med rätta behovet av mer forskning när det gäller om och 
hur praktikerna förändrades.91

Den ovan påtalade otryggheten i tjänstemännens ekonomiska situation 
gör det klokt att vara lite försiktig med slutsatser om hur deras löneberoende 
påverkade hushållets ekonomi. Det är ännu inte klarlagt varifrån högre och, 
särskilt, lägre tjänstemannahushåll faktiskt fick sina inkomster och om de 
var tillräckliga för att täcka hushållets upplevda behov. Att intäkter från hus-
truns arbete skulle vara fullständigt otänkbart återstår att visa. Förmodligen 
fanns det en ganska tydlig skiljelinje, som skar genom tjänstemannagruppen; 
i hushåll som befann sig under denna linje var det nödvändigt för hustrurna 
att bidra ekonomiskt.92 Att utreda hur dessa ekonomiska bidrag såg ut är en 
angelägen forskningsuppgift.

Dessa bidrag behöver sedan konfronteras med studier av medelklassens 
livsstil och livsideal. I vad mån skapade medelklassmännens sociala ambitio-
ner och äktenskapsallianser med adelskvinnor en önskan att skilja sig från 
folkets breda skara? Ingick det i denna livsstil att familjens kvinnor inte skulle 
synas utföra arbete för den egna försörjningen? Kekke Stadin antar att det 
var så i Sverige: medelklassen sökte efterlikna adeln.93 Margaret Hunt har 
å sin sida med eftertryck framhållit att 1700-talets engelska ”middling sort” 
inte styrdes av ”emulation”, vilja att efterlikna dem, som stod högre upp på 

89  Bull (2004), s. 205.
90  Stadin (2004), s. 143, 155–157, 256–263.
91  Stadin (2004), s. 257.
92  Stadin (2004), s. 256, som i sin tur hänvisar till Davidoff & Hall, Family fortunes (London 

1994; orig. 1987), s. 24.
93  Stadin (2004), s. 245 f.
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den sociala rangskalan. De markerade snarare att de inte var som adeln.94 
Davidoff & Hall gör samma markering för tiden 1780 till 1850: medelklassen 
distanserade sig från både adeln och arbetarklassen.

Möjligen kan benägenheten att efterlikna alternativt ta avstånd från en 
annan socialgrupp hänga samman med hur stor den egna gruppen är. Den 
engelska medelklassen var till en början inte märkbart större än den svenska, 
procentuellt sett, men givetvis var den större i absoluta tal.95 För tiden 1780 
till 1850 kan dess storlek dock uppskattas till så mycket som 17–20 procent.96 
I Sverige utgjorde de tre ”tjänstemannastånden” (adel, präster, borgare) ännu 
år 1800 en ytterst liten andel av befolkningen, som till allra största delen be-
stod av jordbrukande hushåll. Kanske kom de därför att sluta sig samman 
och distansera sig från folkets breda lager. Stadins antagande om att medel-
klassen försökte efterlikna adeln skulle i så fall ha fog för sig.97

En faktor som engelsk och fransk forskning lyft fram är att kvinnor som 
verkade i det offentliga rummet på 1700-talet verkar ha börjat uppfattas som 
sexuellt lössläppta och som föga annorlunda än prostituerade. Om det fanns 
sådana föreställningar även i Sverige under tidigmodern tid bör detta ha be-
gränsat medelklasskvinnors försörjningsutrymme. Norrhem tar upp detta i 
sin diskussion,98 men de exempel som anförs är få. Man behöver dock inte 
gå så långt som att förutsätta att arbete i offentligheten hade sexuella kon-
notationer. Bara det faktum att det fanns få ”bra” försörjningsmöjligheter för 
kvinnor och att de inte kunde göra yrkeskarriär, på samma sätt som män fak-
tiskt kunde,99 skulle kunna förklara varför hustrur, döttrar och änkor inom 

94  Hunt (1996), kapitel 1.
95  Margaret Hunt anför argument och belägg för att ”the middling sort” utgjorde cirka 20 pro-

cent av stadsbefolkningen i England under perioden 1680–1780. Stadsbefolkningen utgjorde 
i sin tur mellan 20 och 30 procent av hela befolkningen. Det innebär att medelklassen skulle 
ha utgjort mellan 4 och 6 procent av hela befolkningen. Hunt (1996), s. 17.

96  Davidoff & Hall (2002), s. 24, 231.
97  Jämfört med bönderna verkar såväl högre som lägre tjänstemän, och civila i samma ut-

sträckning som militära, ha uppfattat sig som ”bättre folk”, vilket inte förvånar med tanke 
på ståndssamhällets välkända fixering vid rangfrågor. Se till exempel T. Söderberg (1956), s. 
187; Frohnert (1993), s. 284–287; Villstrand (2009). Ett konkret exempel finns i Ojala (2009) 
s. 216. Allmänt om herrskapskulturen hos Wirilander (1982).

98  Norrhem (2007), s. 87.
99  Lenander Fällström (1987), s. 113; Bull (2004), s. 208.
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tjänstemannagruppen, vilken uppfattade sig själv som ”bättre folk”, tende-
rade att främst verka inom hushållet och att få problem när de måste söka sin 
försörjning utanför hushållet.100 Samtidigt finns det mycket som talar för att 
hustrur till lägre tjänstemän trots allt arbetade – genom lönearbete, genom 
egen verksamhet eller tillsammans med maken – nämligen mannens osäkra 
löneinkomster och stora arbetsbelastning.101 Debattinlägg under tidigt 1800-
tal vittnar också om att kvinnors arbete togs för givet.102

Slutsatser, hypoteser och luckor

Den tidigmoderna statliga förvaltningens expansion skapade en växande kår 
av människor som för sin försörjning var beroende av lön och som för sin 
yrkesutövning var beroende av den auktoritet som staten förlänade dem. 
Lönen, eden, fullmakten och titeln bidrog alla till att frammana bilden av 
individuellt arbete och individuellt ansvar. Betydelsen av kunskaper (att läsa, 
skriva, räkna och känna till lagen) som företrädesvis fanns i manliga krop-
par bidrog ytterligare till att skapa föreställningen om tjänstemannen som en 
individ som genom sitt arbete tjänade staten och försörjde sin familj – långt 
före den individualisering och individualism som vi vanligtvis förknippar 
med senare tider.

Forskningen präglas av föreställningen om denna individ som en man 
och som någon, som var ensam om sina arbetsuppgifter. Att åtminstone vissa 
tjänstemän kunde vara kvinnor och att tjänstemannasysslor kunde skötas av 
ett par eller ett helt hushåll är därför något som behöver prövas på ett mer 
konsekvent sätt. Det fanns förvisso ensamma och ogifta tjänstemän, och det 
fanns gifta tjänstemän som ensamma försörjde sina familjer och för vilka 
hemmen utgjorde från kontoren tydligt avgränsade platser. Men det fanns 
också tjänstemän som var gifta och som för sin försörjning åtminstone delvis 
var ekonomiskt beroende av sina hushållsmedlemmar. Härmed avser jag inte 
främst att hustrurna medverkade till hushållets och släktens sociala reproduk-

100  Jansson (2009).
101  Ågren (2010).
102  Jansson (2009), s. 194.
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tion (vilket många av dem gjorde) utan jag menar att de bidrog med ekono-
miskt värde. Ett starkt argument för att göra detta antagande är de talrika 
indikationerna (inte bara i berättande källor) på att tjänstemän ofta hade 
otillräckliga löneinkomster. I stället för att anta att man löste detta genom 
tagande av mutor, bör forskningen ta hushållsmedlemmarnas gemensamma 
bidrag på stort allvar.

Men fokus på gemensamma bidrag får inte leda till en okritisk bild av 
hushållet som en komplementär arbetsorganisation. Att det i regel var just 
mannen som utrustats med statlig auktoritet och maktmedel är av stor vikt. 
Prästhushållen belyser detta förhållande. Prästen och hans hustru delade, en-
ligt Kekke Stadin, på många av hushållets sysslor och tillämpade ungefär 
samma könsarbetsdelning som bönderna. Hustrun förväntades till exempel 
trösta, undervisa, vara givmild och gästfri – allt delar av prästens själavår-
dande funktioner. Men det drogs ändå en gräns mellan vad hustrun skulle 
göra och det rena ämbetsarbetet, som att skriva predikan, vilket ålåg mannen. 
Biskop Svedberg uttryckte oro för att denna gräns inte alltid upprätthölls.103 
Ämbetet sågs alltså både som ett hushållsansvar och som ett mycket indivi-
duellt ansvar. Utmaningen för forskningen ligger i att kunna se dessa båda 
dimensioner samtidigt.

Människor som försörjde sig inom den statliga byråkratin levde med an-
dra typer av risk än vad som var fallet i bondehushåll. Medan missväxt, ohälsa 
och ogynnsamma konjunkturer hotade bondehushållens överlevnad, tillkom 
andra komponenter för tjänstemannahushållen. Det handlade om risker för-
knippade med bristande likviditet (särskilt för de ämbeten där penninghante-
ring ingick i arbetsuppgifterna) och om risken att förlora arbetsgivarens eller 
”kundernas” tilltro. Det handlade om svårigheten att sörja för efterlevande 
och för kommande generations försörjning. Hur dessa nya hot skapade sår-
barhet men också nya strategier för att hantera riskerna har betonats mer i 
utländsk forskning än i svensk; resultaten har inte minst belyst hur föreställ-
ningar om skillnader mellan könen skapats och upprätthållits.104

103  Stadin (2004), s. 189, 200–203.
104  Se särskilt Hunt (1996) samt, för en lite senare tid, Davidoff & Hall (2002).
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Hur stat och hushåll utövade en ömsesidig påverkan på varandra är ett 
tema som utvecklats särskilt starkt i historisk forskning om det tidigmoderna 
Frankrike. Redan på 1980-talet formulerade Sarah Hanley begreppet ”the sta-
te-family compact”, och senare studier av Susan Desan och Julie Hardwick 
har utvecklat och förfinat tanken. Det man vill fånga in är insikten om att 
samtidigt som staten påverkade hushållen, bland annat genom familjelagstift-
ning, så påverkade hushållen staten och bilden av vilket ansvar staten borde ta 
för sina undersåtar. Desan har belyst dessa processer centralt och lokalt under 
revolutionstidevarvet och Hardwick har påvisat dem i de lägre domstolarnas 
hantering av civilrättsliga ärenden på 1600-talet. Hanley lyfte själv särskilt 
fram statliga tjänstemän (såsom jurister), vilkas möjligheter att påverka sta-
tens ”innehåll” var särskilt goda.105 För England har Margaret Hunt framfört 
ett likartat argument utifrån en studie av hur det brittiska amiralitetet påver-
kades av massprotester från hustrur till statligt anställda sjömän.106

I både det franska och det brittiska fallet framstår de starka staterna som 
betydligt mer ”porösa” och formbara än vad som ofta antagits. Det som är 
intressant i detta sammanhang är att det är just hushållens inre relationer 
och deras förhållande till lokalsamhälle och stat som ses som de formerande 
krafterna. Föreställningar och praktiker som berör arbetsdelningen mellan 
könen, arbetets värde och äganderätten var centrala delar i utmejslandet av 
den tidigmoderna staten. Här var inte minst tjänstemannahushållen viktiga. 
Även om de var få, i jämförelse med bondehushållen, så bidrog de till att 
skapa för framtiden centrala samhällsstrukturer (såsom pensionssystemen).107 
De var dessutom bland de första miljöerna där en enförsörjarmodell kom att 
artikuleras, i kontrast till den äldre och mer spridda tvåförsörjarmodellen. 
Den nya modellen kunde artikuleras här på grund av statens utpekande av 
(den manlige) individen som sin tjänare. Särskilt i de lägre tjänstemanna-
hushållen var spänningen mellan de två modellerna hela tiden närvarande, 
som en dragkamp mellan behovet av båda makarnas ekonomiska bidrag och 
behovet av att socialt markera sig som medlemmar av ett nytt samhällsskikt.

105  Hanley (1989); Desan (2004); Hardwick (2009).
106  Hunt (2004).
107  Se pågående avhandlingsarbete av Cristina Prytz, Historiska institutionen, Uppsala univer-

sitet.

        




