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Bedrägliga begrepp - mångfald och 
tvärvetenskap 

Gudrun Andersson 

Konstruktivt kaos eller Under förhandling eller Skamgrepps Förslagen var 
många - och mer eller mindre seriösa — när vi diskuterade titeln på den här 
antologin. Efter en hel del bollande hit och dit fastnade vi till slut för 
Bedrägliga begrepp, eftersom den väl fångar komplexiteten i begreppen "kön" 

1 » » och genus . 
I forskningssammanhang finns det ett visst mått av samförstånd rörande 

dessa begrepp. Säger någon att hon eller han sysslar med till exempel genus-
historia eller könskonstruktion i litteraturvetenskap vet flertalet forskare 
ungefär vad det handlar om. Det finns en vid definition av begreppen som 
de flesta kan enas om. Likaså är de flesta överens om vikten och behovet av 
denna typ av forskning. Fortsatta dialoger kan dock blottlägga att vi egent
ligen talar om skilda saker, att vi lägger olika mening i begreppen. 

På så sätt är den yttre likheten bedräglig, då den andas ett samförstånd 
som inte finns. Det saknas entydiga definitioner av "kön" och "genus", och 
begreppen är inte heller hemmahörande inom ett speciellt fält eller en disci
plin. Det finns inte ett namn eller en teoribildning att koppla dem till. Den 
vida definition som vi kan enas kring kanske är så allmän att den blir intet
sägande. 

Denna bedräglighet kan emellertid också ses som en fördel. Den tvingar 
nämligen oss forskare att tänka igenom vad vi själva menar med dessa för 
oss så centrala begrepp och vad vi vill uppnå med dem. Begreppen, eller 
rättare sagt vad de står för, är således ständigt stadda i utveckling. Mångfal
den öppnar för en dynamisk vetenskapssyn, där vidareutveckling av köns-
och genusteorier är en viktig angelägenhet. Med denna antologi vill vi ge en 
inblick i hur detta arbete ter sig i ett antal pågående avhandlingsarbeten 
inom den historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. 

Mångfald är ett nyckelord i antologin på flera sätt. Det kommer till ut
tryck redan i den begreppsapparat som används i de olika artiklarna. Vissa 
författare använder "kön", andra "genus", ytterligare några använder dem 
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parallellt. Vidare är detta ett tvärvetenskapligt samarbete, som innefattar 
flera ämnen inom humaniora, och där mångfalden finns redan i mötet mel
lan olika forskningstraditioner. 

Sist, men inte minst, ryms mångfalden inom varje artikel i det att flera 
nivåer av den vetenskapliga processen berörs. En gemensam utgångspunkt 
är att "kön" eller "genus" måste formuleras i anslutning till den konkreta 
forskningsuppgiften; det handlar om ett ständigt pågående växelspel mellan 
den teoretiska ingången och dess användbarhet i analysen av det empiriska 
materialet. Mångfalden är naturligtvis inget mål i sig, lika lite som att hitta 
den råtta definitionen. Alla forskare har ett ansvar för att den vetenskapliga 
diskussionen hela tiden fortgår. 

Tvärvetenskapligt genusseminarium 

Denna antologi är sprungen ur en tvärvetenskaplig forskarmiljö i form av 
det genusteoretiska seminariet vid historisk-filosofiska fakulteten vid Upp
sala universitet. Med intresset för kön- eller genusperspektiv som gemen
sam bas har forskare från olika discipliner samlats till en mycket givande 
seminarieserie. Även om dylika perspektiv har en självklar plats inom da
gens humanistiska forskning, är det än så länge ett relativt begränsat forsk
ningsområde på så sätt att det ofta ligger bredvid huvudfåran. Det är ett 
komplement - för tillfället politiskt uppmuntrat - som ännu inte integrerats 
i ämnena. Forskningsmiljön finns och utvecklas därför över disciplin
gränserna. 

Det genusteoretiska seminariet har sedan höstterminen 1998 haft detta 
tvärvetenskapliga upplägg.1 Som ansvarig för seminariet har jag eftersträvat 
att utforma ett varierat program, som intresserar forskare från flera olika 
discipliner samtidigt som det inte förlorar teoretisk skärpa. En termin ägna
des åt ämnesvisa presentationer av pågående avhandlingsarbeten - med ton
vikt vid hur teorin omsätts på det empiriska materialet - och en annan ter
min diskuterades genusperspektiv i en mer vardagspraktisk verksamhet. Jag 
tror jag kan tala för alla när jag säger att seminariet varit mycket upplyftande 
och stimulerande, och samtidigt upplysande. 

Antologin är en direkt fortsättning på ämnespresentationerna, med något 

1 Seminariet var tidigare mer knutet till Historiska institutionen, Uppsala. 



fler deltagare. Styrkta av seminariernas diskussioner samlades författarna 
under två stormiga höstdagar för att diskutera de enskilda bidragen.2 

Såväl seminarierna som författarkonferensen har gjort det mycket tydligt 
att vi ofta är mer ämnesbundna än vi anat, både vad gäller empiriskt mate
rial och teorianvändning. Diskussionerna har därför dels givit oss insikter 
och en hel del att fundera vidare över vad gäller egen forskning, dels givit 
inblickar i hur olika typer av material kan användas inom olika ämnen. 

Framför allt har det varit fruktbart att se hur olika ämnen griper sig an de 
teoretiska aspekterna. Begreppen "kön" och "genus" har naturligtvis en nyckel
roll, och de genererar en mängd ytterligare frågor. Hur mycket av en makt
relation ligger underförstått i begreppen "kön" respektive "genus"? Hur för
håller sig begreppen till kroppen som en konstruktion? Vilka sysslor och 
symboler uppfattas som manliga respektive kvinnliga och vad innebär det i 
fråga om makt? Hur ser vi på aktörer och strukturer i förhållande till "kön" 
och "genus"? 

Dylika mötespunkter är styrande för antologins disposition i tre delar: 
kroppens ambivalens, kvinnligt och manligt ifrågasatt samt aktörer och ar
gument. 

Kroppens ambivalens 

Distinktionen mellan de båda begreppen "kön" och "genus" har ofta gjorts 
med hänvisning till uppdelningen mellan ett biologisk givet kön å ena sidan 
och ett socialt eller kulturellt konstruerat kön å andra sidan. Man kan för
hålla sig på olika sätt till den uppdelningen. Med en tydlig tudelning blir 
det biologiska könet gärna en konstant som ligger lite vid sidan av det som 
egentligen studeras. Samtidigt kan det vara olyckligt att redan i begreppen 
slå fast att det finns en tydlig skillnad mellan det biologiska och det sociala 
könet. "Kön" eller "genus" används idag oftare i en övergripande bemärkelse, 
där relationen mellan könets sociala och biologiska beståndsdelar prob-
lematiseras. 

Tre av artiklarna fokuserar mer specifikt på frågan om det biologiska kö
net i relation till det sociala; det handlar om kroppens ambivalens i förhål
lande till föreställningar om kvinnligt och manligt. I artikeln Från kön till 

2 Jag vill rikta ett varmt tack till Jämställdhetskommittén vid Uppsala universitet för ett gene
röst bidrag till denna konferens. 
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genus tur och retur? diskuterar Birgitta Hellmark Lindgren den begreppsliga 
utvecklingen inom antropologin och vilka konsekvenser begreppen "kön" 
och "genus" får för tolkningen av graviditet som en process. Liksom i andra 
ämnen har distinktionen mellan kön och genus varit ett första steg i att låta 
konstruktionen av manligt och kvinnligt få ett utrymme. Distinktionen har 
dock kritiserats för att vara alltför präglad av västerländska synsätt på biolo
giskt kön. Ett motförslag har varit att helt avskaffa distinktionen, ett annat 
att lägga till en tredje kategori, "Kön" - genomgående skrivet med stort K, 
som beteckning för det biologiska könet som en kulturell konstruktion. 

Hellmark Lindgren betonar att såväl det biologiska som det kulturella är 
konstruktioner men också att kroppen är betydelsebärande i sig. Frågan hon 
ställer är om en distinktion mellan kön och genus ger utrymme för analyser 
av hur kroppsliga erfarenheter samspelar med kulturspecifika uppfattningar. 

Diskussionen om det biologiska och det sociala förs vidare av Marika 
Andras. Vad är könsskillnad? frågar hon sig. När vi talar om kön och genus 
utgår vi ofta från vuxna kvinnor och män. Men när börjar skillnaden? Hur 
blir en flicka kvinna och en pojke man? Traditionellt har de psykologiska 
förklaringsmodellerna, i synnerhet socialisationsteorier, använts med mer 
eller mindre uttalad könsproblematik. I artikeln sätts de olika och emellanåt 
motstridiga definitionerna av "kön" inom dessa teorier i fokus. Ofta uppstår 
betydelseglidningar rörande vad som är biologiska respektive sociala skill
nader, inte minst när det engelska begreppsparet "sex/gender" ska översättas 
till svenska. Begreppen är, med önskvärd tydlighet, bedrägliga. 

Andrae vill belysa det nödvändiga i att reflektera över vad begreppen kön 
och genus egentligen står för i vår forskning. Detta för att möjliggöra en 
kommunikation över ämnesgränserna. 

Med den fysiska kroppen i fokus diskuterar Maja Larsson det borgerliga 
1800-talets könsbiologi. Ett ängsligt sysslande med könens ordning handlar 
om hur man i den medicinska vetenskapen föreställde sig gränserna mellan 
mans- och kvinnokroppen som osäkra och öppna för kultur och förändring. 
Larsson betonar, delvis i polemik mot tidigare forskning, att 1800-talets sta
bila särartstänkande inte var fullständigt allenarådande, utan gav ett viss 
utrymme för förhandlingar om kvinnligt och manligt. Diskussionen rörde 
alltså i en mening biologiska förhållanden, men den hade tydliga ideolo
giska undertoner. I kulturella, politiska och ekonomiska avseenden var det 
viktigt att kunna skilja inte bara mellan män och kvinnor, utan även mellan 
barn och vuxna, mellan civiliserade och ociviliserade folk. Aspekter som klass, 
ålder och ras fungerade särskiljande på ett sätt som ibland hotade att upp
lösa den borgerliga könsordningen. 
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Det sociala och det biologiska gick hand i hand. Könet, liksom kroppen, 
var konstruerat och föränderligt. Samtidigt som könet kunde användas för 
olika, ibland oförenliga, syften, hade det också potential att skapa oordning 
- något som läkarnas ängsliga sysslande ville förekomma. 

Kvinnligt och manligt ifrågasatt 

Tyngdpunkten ligger i denna avdelning på hur uppfattningar om kvinnligt 
och manligt omsätts i konkret handlande. Begreppet "genus" används här 
genomgående. Konstruktionen av genus ses som en ständigt pågående pro
cess, där innehållet omtolkas, utmanas, omförhandlas och återskapas. Mot 
en relativt enhetlig uppfattning om vad som var kvinnligt och manligt ställs 
en avsevärt mer komplex och mångfasetterad levd erfarenhet. Det leder med 
nödvändighet till att vissa genusnormer ifrågasätts, och det visar att det i 
konstruktionen finns utrymme för att tänja och överskrida gränserna för 
kvinnligt och manligt. De olika bidragen visar hur ett ifrågasättande av upp

fattningar om kvinnligt och manligt kan användas av olika grupper och i olika 
syften, och därmed bemötas på skilda sätt. 

En viktig del i konstruktionen av genus är maktrelationerna. På ett över
gripande plan uppfattas makten som manlig och den ligger i händerna på 
män. Även här finns emellertid ett utrymme för ifrågasättande och över
skridande, men frågan är vad detta får för konsekvenser för den övergri
pande maktfördelningen. 

Maktfrågan intar en framskjuten plats i Rosemarie Anderssons bidrag Ge
nus och makt i förindustriell arbetsdelning. Där tidigare forskning ofta har 
tagit kvinnors och mäns arbetsgemenskap i det förindustriella agrarsamhället 
som intäkt för att en jämlik maktfördelning fanns inom hushållet, utarbetar 
Andersson en genusteoretisk modell där könsmakten sätts i fokus. Arbets
delningen ses som en maktrelation, med en tydlig hierarkisk värdering av 
manliga och kvinnliga sysslor, och utgör en central aspekt av genusordningen. 
Genom att arbetsdelningen mellan kvinnor och män var väl integrerad i 
människornas vardagsliv befäste den ett genushierarkiskt förhållningssätt. 
Även om manliga och kvinnliga arbetsuppgifter delvis gick i varandra, för
ändrade överträdelserna inte den grundläggande könsdikotomin med dess 
tillskriva maktfördelning. 

En viktig poäng i Anderssons arbete är att arbetsdelningen inte främst ska 
ses som ett materiellt uttryck för genusuppfattningar. Genusarbetsdelningen 
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betraktas istället som ett språk, som i sig har en meningsskapande innebörd. 
Den språkliga nivån har en framträdande roll i Sofia Lings artikel Kvinn

lig och manlig läkekonst, där fenomenet "kvacksalveri" ställs mot läkarkon-
sten. Avstampet tas i Joan Scotts teorier om att skillnaden mellan könen 
kommer till uttryck i språket. Genom att studera läkarnas tal om kvacksal
veri visas med vilken värdeladdad terminologi kvacksalvares kunskaper av
färdades. Kvacksalveri kodades med ett kvinnligt genus och ställdes mot 
den manliga läkarvetenskapen. Med hjälp av språket och i synnerhet dess 
genusfärg utdefinierade läkarna en konkurrerande grupp, oavsett om 
kvacksalvaren var kvinna eller man. 

Läkarnas strategier kan dock inte bara förstås utifrån ett genusperspektiv, 
och här menar Ling att Scotts teori kommer något till korta. Då Scott utgår 
från könets primära betydelse riskerar andra viktiga faktorer att hamna i 
skymundan. En parallell kan dras till Maja Larssons iakttagelse att det inte 
alltid var könet som skapade skillnad. 

Även Lena Milton studerar, i sin artikel "Herr Barnmorskan' — ängel och 
vetenskapare, hur en yrkesgrupp kan dra nytta av genuskodningar för att 
stärka sin position. Milton visar hur barnmorskorna nådde framgång i sina 
professionaliseringssträvanden genom att alliera sig med läkarkåren, bland 
annat genom att framhäva yrkets mer maskulina drag. Vidare betonas 
flexibiliteten och variationen i genusuppfattningar. Barnmorskornas strate
gier förstås utifrån att könsskapandet sker på en glidande skala, där uppdel
ningen kvinnligt/manligt inte med nödvändighet hör samman med katego
rierna kvinna/man. Barnmorskan - en kvinna - omgav sig med manliga 
symboler och karaktärsdrag. Själva sysselsättningen kan alltså ha lika stark 
genusfärg som en person. 

Gränsöverskridandet värderas emellertid olika beroende på sammanhang 
och på personens kön. För barnmorskor som knöt an till den manliga medi
cinska maktbasen var ifrågasättande möjligt och överskridandet av godo. I 
andra fall, som både Rosemarie Andersson och Sofia Ling ger exempel på, 
fanns det goda skäl att vidmakthålla en strikt uppdelning mellan kvinnligt 
och manligt. 

Ett gränsöverskridande av stora mått tas upp i Björn Lindgrens artikel 
Män regerar men blod talar, som handlar om tillsättningen av den första kvinn
liga ndebelehövdingen i Zimbabwe. Kvinnan utmanade genom sitt kön den 
rådande genusordningen, men kunde åberopa släktskap med föregående 
hövding. I synnerhet hotade hon det gängse systemet av makt-, äktenskaps-
och arbetsrelationer, som ligger till grund för en hegemonisk maskulin iden
titet. Lindgren utgår i sin diskussion om genusordning från Robert Connells 
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teorier om genus och om maskulinitet — med vissa förändringar för att passa 
förhållandena i Zimbabwe. Vanligtvis är en hövding den mest respekterade 
mannen inom traditionellt ledarskap, men nu är denna "man" en kvinna. 
Hur ska man behandla denna anomali: som en man eller en kvinna, som en 
överordnad eller underordnad? 
I en analys av den lokala debatten om den kvinnliga hövdingen visar Lind

gren hur det som uppfattas som kvinnligt och manligt överskrids och ifrå
gasätts och hur konstruktionen av kvinnliga och manliga identiteter stän
digt är stadd i förändring. 

Aktörer och argument 

I denna sista avdelning ges enskilda historiska aktörer ett större utrymme. 
Argumentationen i olika frågor sätts i fokus och kopplas till de skilda makt
positioner aktörerna agerar utifrån. I grunden ligger en konflikt av något 
slag, som ger upphov till att olika normer formuleras och kolliderar. Argu
mentationen analyseras i huvudsak utifrån de element som konstituerar kon
kurrerande uppfattningar om kvinnligt och manligt. Denna kamp mellan 
olika uppfattningar är en viktig del i formuleringen och upprätthållandet av 
genus och kon . 
I sitt bidrag Bakom normen presenterar Karin Jansson en genusteoretisk 

analysmodell med syftet att komma åt normer och föreställningar, som un
der 1600- och 1700-talen kan kopplas till kvinnofrid. Hon använder genus-
konstruktion som en samlingsterm för mer eller mindre institutionaliserade 
uppfattningar om manligt och kvinnligt, samtidigt som hon betonar kon
struktionens processuella karaktär. Istället för att, som ofta gjorts inom tidi
gare forskning, ställa regler mot praxis, eller struktur mot aktör, ser hon dem 
som delar av en och samma helhet. Helheten är aldrig statisk, utan präglas 
ständigt av en kamp om definitioner - en kamp där olika normer och före
ställningar ställs mot varandra. 

Konflikterna studeras på den rättsliga arenan, på häradsrätternas handha-
vande av kvinnofridsbrott. Rätten lämpar sig utmärkt för att studera kam
pen, dels eftersom olika personer kommer till tals, dels eftersom rätten ge
nom sin dom fastställer vilka normer som har tolkningsföreträde. 

Även Andreas Marklund studerar i sin artikel Gossen & husbonden en rätts
lig kontext - äktenskapskonflikter under 1700-talet. I likhet med Jansson 
betonar Marklund komplexiteten i konstruktionen av kön och vardagslivets 
betydelse för konstruktionen. Sin teoretiska inspiration hämtar han från 
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manshistoriska forskning, i synnerhet från den tidigare nämnde Robert 
Connell, vilket innebär att mansidealet hamnar i fokus. Det dominerande 
mansidealet utmanas fortlöpande av konkurrerande ideal. Idealen ses som 
underordnade individen såtillvida att de uppstår först genom människors 
handlande. I sin ingående empiriska analys visar Marklund att idealen inte 
bara handlade om kvinnligt och manligt, utan att också åldern spelade in. 
Helt olika normer gällde för gossen respektive husbonden. 

Marklund slår också ett slag för källkritik i modernare tappning, som han 
menar ofta är eftersatt i synnerhet inom manlighetsforskning. I textnära 
analyser, som det här är frågan om, är det viktigt att ta hänsyn till kom
munikationslänkar, genrer och institutionella ramar. 

I antologins sista artikel "Man snärjer Örnens fot" gör Ann Ohrberg en 
retorisk analys av Nordenflychts dikt Fruentimrets Försvar. Ohrberg för en 
ingående diskussion kring olika sätt att se på makt och använder två kom
pletterande definitioner, dels en konkretiserad, empiriskt grundad precise
ring av maktbegreppet, dels en poststrukturalistisk definition som inspire
rats av Joan Wallach Scott och Michel Foucault. Mot en tidigare syn på 
kvinnan som maktlös lyfter Ohrberg fram kvinnan som aktör och framhål
ler, som flera andra, motstånd och mångfald. Makten måste förstås både 
utifrån förmågan att påverka och utifrån en sanktionerad auktoritet, men 
makt måste även kopplas till kunskap, i detta fallet kunskap om kön. Med 
denna begreppsapparat kan komplexiteten och kraften i dikten synliggöras: 
Nordenflycht skapar ett nytt kvinnoideal, där kvinnans förmåga och möjlig
heter förfäktas och där dikotomin kvinnligt/manligt på ett symboliskt plan 
upphävs. 

Nordenflychts dikt hade verkningar långt utanför det litterära området 
och måste förstås i relation till upplysningsfilosofin. Dikten är ett direkt 
svar på en misogyn skrift av Rousseau, och Ohrberg betonar att Nordenflycht 
inte bara initierade en svensk upplysningsdebatt utan att hon också skrev in 
kvinnan som delaktig i upplysningsprojektet. 

I artiklarna som följer kan ni läsa om mötet mellan kvinnor och män i skilda 
sammanhang, från mäns övergrepp mot kvinnor i 1600-talets Västmanland 
till storpolitik i dagens Zimbabwe. Ni kan följa äktenskapskonflikter i 1700-
talets Bjuråker, läsa om drängen Anders Olssons strävande för att få äkta 
änkan Anna Nilsdotter, få en inblick i hur 1800-talets läkare resonerade om 
kroppens anatomi och mycket annat. Artiklarna åskådliggör hur föreställ
ningar om kvinnligt och manligt i olika sammanhang fungerar strukture
rande, hur de används, utmanas och förändras. 
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Antologin visar på mångfalden inom köns- och genusforskning på många 
plan. Frågorna liksom svaren är många, infallsvinklarna likaså. Samspelet 
mellan teori och empiri är en gemensam nämnare, liksom viljan att vidare
utveckla köns- och genusteorier. För att fånga dynamiken inom forsknings
fältet är en tvärvetenskaplig dialog fruktbar. Det är vår förhoppning att an
tologin inspirerar till fortsatta och vidareutvecklande tvärvetenskapliga 
forskarmiljöer, även inom andra ämnesområden. 
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Kroppens ambivalens 





Från kön till genus tur och retur? 
Den gravida kroppen som betydelsebärande 

Birgitta Hellmark Lindgren 

Introduktion 

Att vara gravid är en föränderlig process med ett tydligt avslut. Som kvinna 
kanske du blir medveten om att processen startat genom att du känner dig 
annorlunda - eller så når vetskapen dig genom ett urinprov. Det finns många 
olika sätt att identifiera en graviditet. För en kvinna finns övertygelsen om 
graviditetens existens redan från början. Hon kanske känner av påtagliga 
tecken som illamående, trötthet, smärta eller bara en pirrande känsla av att 
något annorlunda sker i hennes kropp. För en annan kvinna blir kanske 
ultraljudsbilden den första riktigt övertygande bekräftelsen på att det finns 
ytterligare ett hjärta som tickar. För en tredje kvinna är den första 
förnimmelsen av rörelse i livmodern ett tydligt tecken. 

Vilka graviditetssymptom en kvinna betonar, inför sig själv och andra, 
influeras inte enbart av hennes egen kroppsliga erfarenhet utan styrs med 
andra ord också av det sammanhang hon befinner sig i. I ett samhälle som 
vårt svenska är tolkningsramen för graviditet och födande i stor utsträck
ning influerad av det biomedicinska systemet. Med hjälp av biomedicinsk 
teknologi kan vi exempelvis identifiera en graviditet med hjälp av urinprov, 
och med hjälp av ultraljud kan vi visualisera sådant som annars är dolt för 
ögat. Samtidigt är det nog fortfarande så att det kanske är först när den 
växande magen börjar synas som graviditeten blir riktigt tydlig för den oin
vigda omgivningen. 

Graviditet är både en unik och allmängiltig erfarenhet. Ingen graviditet är 
den andra lik, vare sig man jämför två kvinnors erfarenheter eller en kvinnas 
erfarenheter av flera graviditeter. Samtidigt är en graviditet en biologisk pro
cess som på ett övergripande plan fortskrider på samma sätt i hela världen. 
Den pågår överallt i ca 40 veckor, startar med konception, livmodern växer i 
takt med att fostret växer och resulterar i att en ny människa föds. Däremot 
är inte sätten på vilket människor organiserar graviditet och födande lika-
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dant världen över. Hur vi uppfattar och förhåller oss till graviditet influeras 
av kulturspecifika idéer, erfarenheter och praktiker.1 En graviditet har också 
olika faser. Hur man som kvinna upplever och periodiserar de olika faserna 
varierar, men att magen växer är, under förutsättning att inte graviditeten 
avbryts, ett ofrånkomligt faktum. Graviditet är med andra ord individuellt, 
universellt och kulturellt på samma gång. 

Graviditet är, enligt min uppfattning, ett exempel på hur biologisk process 
och kulturell organisation är så nära sammanflätade att det blir problema
tiskt att försöka separera biologi från kultur på ett analytiskt plan. Jag vill i 
den här artikeln, med hjälp av graviditet som ett exempel, fundera kring det 
problematiska i analytiska distinktioner mellan biologi och kultur. Kön/ge-
nus-distinktionen är ett sådant exempel. 

Inom den antropologiska kvinnoforskningen ägnades på 1970-talet mycket 
energi åt att visa på problemen med biologiska förklaringar när det gällde 
relationer mellan makt och kön. Ambitionen till trots så överbetonades bio
logisk reproduktion och hushållsbaserade aktiviteter i några av våra klas
siska men alltför förenklande förklaringsmodeller för kvinnors generella 
underordning.2 Kön förblev något av en given dikotomiserad essens, vilket är 
ett problem för antropologer som konfronteras med tvärkulturella variatio
ner i vad som uppfattas som manligt och kvinnligt i olika samhällen eller 
vad som uppfattas som skillnader mellan å ena sidan kvinnor och å andra 
sidan män inom ett och samma samhälle.3 

Lösningen på problemet, såsom det artikulerades under 1970- och 1980-
talen, var att göra en analytisk distinktion mellan kön som biologisk kate-

1 Här syftar jag inte bara på skillnader mellan samhällen där man har tillgång till medicinska 
teknologi och samhällen där sådant saknas för en majoritet av befolkningen. Även kosmopoli
tiska kunskapssystem som det biomedicinska influeras av den kulturella kontext vari den prak
tiseras. 
2 Jag syftar på tre förklaringsmodeller som fick stort genomslag inom antropologin på 1970-
talet. Michelle Zimbalist Rosaldo (1974) ville förklara kvinnors underordning genom att foku
sera på uppdelningen mellan privata och offentliga sfärer (på engelska "domestic" respektive 
"public"), som hon såg som mer eller mindre tydlig i olika samhällen. Sherry Ortner (1974) 
argumenterade för att kvinnor universellt associeras med natur och män med kultur. Nancy 
Chodorow (1974) gjorde en psykoanalytisk tolkning av betydelsen av att det i regel är kvinnor 
som uppfostrar barn. 
3 För kritik se t.ex. Moore 1988, Strathern 1980, Rosaldo 1980. 
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gori och genus som social och kulturell kategori. Begreppen har orsakat viss 
förvirring eftersom det inte råder någon egentlig enighet kring hur de ska 
definieras eller på vilket sett de relaterar till varandra. Men i grova drag kan 
man kanske säga att genus ofta definieras som sociala och kulturella tolk
ningar av biologiska könsskillnader. Utgångspunkten har varit att eftersom 
de empiriska kategorierna KVINNA/MAN tillskrivs varierande innehåll i 
olika samhällen kan biologiska skillnader inte i någon direkt mening sägas 
vara bestämmande för hur genus konstrueras.4 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gjordes en rad invändningar 
mot distinktionen mellan kön och genus. Invändningarna var av skiftande 
slag och beroende av hur begreppen definierats och använts. En av de i mitt 
tycke viktigaste invändningarna som gjorts är att ett exklusivt fokus på ge
nus implicerar att kategorin kön förblir given, oproblematisk och kanske 
rent av ointressant. Jag börjar med att kort lyfta fram några av argumenten 
för en distinktion mellan kön och genus. Därefter redogör jag för några 
invändningar som gjorts mot distinktionen, för att sedan avsluta med några 
funderingar kring relationen mellan biologi och kultur i humanistiska ana
lyser av kroppen.5 

Från kön till genus 
Margaret Mead brukar ofta lyftas fram som en tidig föregångare i det mo
derna tvärkulturella studiet av kön/genus.6 Margaret Mead uppmärksam
made att vad som förknippas med kategorierna kvinnligt och manligt varie
rar mellan olika samhällen. I boken Sex and Temperament in Three Primitive 
Societies jämför hon tre folkgrupper på Papua Nya Guinea (Arapesh, 
Mundugumor och Tchambuli) och drar slutsatsen att den kulturella varia
tionen inte bara gäller arbetsdelning utan också känslor och temperament 
som associeras med kön.7 

4 Se t.ex. Moore 1988,1994. 
5 Min genomgång av invändningar mot kön/genus-distinktionen är inte heltäckande och ute
lämnar exempelvis poststrukturella kritiker som exempelvis Butler 1990, 1993 och Haraway 

1991. 
6 Se t.ex. Kulick 1987, s. 14, di Leonardo 1991, s. 5, Martin & Voorhies 1975, Morgen 1989, s. 10. 
7 Mead 1950. 
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If those temperamental attitudes which we have traditionally regarded as female - such 
as passivity, responsiveness, and a willingness to cherish children - can so easily be set 
up as the masculine pattern in one tribe, and in another be outlawed for the majority of 
women as well as for the majority of men, we no longer have any basis for regarding 
such aspects of behaviour as sex-linked [...] The material suggest that we may say that 
many, if not all, of the personality traits which we have called masculine or feminine are 
as lightly linked to sex as are clothing, the manners, and the form of head-dress that a 
society at a given period assigns to either sex.8 

Slutsatsen föranledde henne till att göra en distinktion mellan kön och "köns
temperament" (sex and sex temperament). 

Gayle Rubin är också en person som brukar presenteras som en föregång
are när det gäller distinktionen mellan kön och genus.9 Hennes utgångs
punkt var att särskiljandet mellan könen inte går att härleda direkt från 
biologiska skillnader och en given 'naturlig' sexualitet, utan också måste re
lateras till kulturspecifika 'arrangemang' i form av kön/genussystem. 

Sex is sex, but what counts as sex is equally culturally determined and obtained. Every 
society [...] has a sex/genus system - a set of arrangements by which the biological raw 
material of human sex and procreation is shaped by human, social intervention and sa-
tisfied in a conventional manner, no matter how bizarre some of the conventions may 
be.10 

Rubin utgick vidare ifrån att kön/genussystem generellt är hierarkiska11 och 
hennes begreppsdefinitioner hade ett stort inflytande i de fortsatta teore
tiska diskussionerna kring kön och genus.12 

Marilyn Stratherns bidrag i boken Nature, Culture and Gender beskriver 
genus som ett symbolsystem.13 Stratherns analys bygger på fältarbete bland 
Hagenfolket på Papua Nya Guinea. Det symboliska systemet för genus gav 
där kategorierna manligt och kvinnligt skilda innebörder samtidigt som 
enskilda män och kvinnor i praktiken korsade könsgränserna. Såväl män 
som kvinnor kunde, med andra ord, beroende av sitt handlande klassificeras 
på samma sätt.14 Strathern argumenterade för att genussystemet hos 

8 Mead 1950, s. 190. 
9 Rubin 1975. 
10 Ibid 1975, s. 165. 
11 Ibid 1975, s. 177. 
12 Se t.ex. Ortner och Whitehead 1981, Collier och Rosaldo 1981. 
13 Strathern 1980. 
14 Ibid 1980, s. 218. 

20 



Hagenfolket inte var fixerat av en enkel dikotomi mellan manligt och kvinn

ligt och natur och kultur. I en senare text blev hennes slutsats att genus, för 

Hagenfolket, snarare var en process än en kategori, "how one becomes rather 

than what one is".15 

Sammanfattningsvis har distinktionen mellan biologiskt kön och genus 

gjort det möjligt att visa att relationer mellan män och kvinnor, samt sym
boliska betydelser som tillskrivs kategorierna män och kvinnor, är socialt 

konstruerade och därför inte kan antas vara 'naturliga' eller förutbestämda 

utan varierar i tid och rum.16 Samtidigt har det betonats i otaliga artiklar att 

genusbegreppet på många sätt kan vara bedrägligt. Det är inte självklart att 

distinktionen medför att vi undviker de problem vi vill undkomma. Resul

tatet kan lika gärna bli det motsatta. Strathern var förhållandevis tydlig med 
att markera det processuella i könskonstituerande processer.171 Stratherns 

texter framhålls hur kön inte bara AR utan framför allt något man GÖR.18 

Detta var säkert också en ambition hos många andra brukare av genus

begreppet, även om konsekvensen av distinktionen kön/genus lika gärna 

kan leda till att AR betonas på bekostnad av GÖR. 

Kritik av kön/genus-distinktionen 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet gjordes en rad invändningar 

mot kön/genus distinktionen. Gemensamt för kritikerna var att de alla såg 

kön som en kulturellt konstruerad kategori. Om vi inte problematiserar ka

tegorin biologiskt kön missar vi det faktum att vår syn på biologi varierar i 
tid och rum. Därför ifrågasattes exempelvis att genus alltid uteslutande ba
seras på anatomiska könsskillnader. Det var inte existensen av biologiska 

skillnader som ifrågasattes, utan snarare om just anatomiska könsskillnader 

15Moore 1994, s. 820 och Strathern 1988. 
16 Jfr Moore 1994, s. 814. 
17 Begreppet könskonstitutering har jag lånat av Eva Lundgren 1993. 
18 Jfr Holm 1993. 
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världen över uppfattas som en skillnad som gör en skillnad.19 Den analy
tiska nyttan av distinktionen ifrågasattes också i de fall då genusbegreppet 
bara fungerar som en ny etikett på gamla resonemang. 

En del forskare har föreslagit att vi på ett teoretiskt plan måste frikoppla 
genus från kön för att undvika en missvisande kulturell förförståelse (etno-
centrism). Andra har valt att skrota distinktionen och nöja sig med begrep

pet kön. Den förra strategin har väckt frågan om vad som händer med krop
pens materialitet om vi gör en alltför radikal distinktion mellan kön och 
genus. Invändningarna är inbördes beroende av varandra men också bero
ende av hur distinktionen kön/genus använts, eftersom definitionerna av 
begreppen har varierat. Den teoretiska 'verkligheten' är med andra ord mer 
komplicerad än vad jag försöker ge sken av här. 

Sherry Ortner och Harriet Whitehead ställde redan 1981 frågan om genus 
alltid uteslutande baseras på anatomiska könsskillnader. De menade att det 
finns kulturella variationer beträffande i vilken grad biologiska/anatomiska 
skillnader betonas: "[...] some cultures claim that male-female differences 
are almost entirely biologically grounded, whereas others give biological 
differences, or supposed biological differences, very little emphasis".20 

Genom att analysera institutionaliserad 'homosexualitet' bland nordame
rikanska indianer kom Whitehead att dra slutsatsen att det inte bara är ana
tomiska könsskillnader som bestämmer genus.21 Genusidentiteten för 
'berdaches' (anatomiska män som klädde sig i kvinnokläder och utförde ar
betsuppgifter klassificerade som kvinnliga) baserades inte främst på anato
miska skillnader utan sociala. Man lade med andra ord större vikt vid sociala 

19 Enligt biologen Carol M. Worthman 1995 utgör många biologiska skillnader eller variationer 
inte någon avgörande skillnad och kan därmed inte fungera som förklaringsgrund för mänsk
ligt beteende. Worthman uppmärksammar också att biologiska processer, från ett biologiskt 
perspektiv, bara kan förstås till fullo i relation till specifika kulturella och sociala sammanhang. 
"[...] no single hormone, gene, or switch causes sex differentiation; rather, the process involves 
prolonged, complex developmental sequences coordinated among multiple axes. Further, ac-
tion of any hormone is variable and mediated, not intrinsic". Worthman 1995, s. 606. 
20 Ortner och Whitehead 1981, s. 1. 
21 Whitehead 1981, s.83. Whitehead kritiserar att studier av homosexualitet i olika delar av 
världen ofta utgår från västerländska definitioner. Berdaches var enligt Whitehead inte jämför

bara med homosexuella i västerländsk bemärkelse. Berdaches definierades inte som en specifik 
kategori på grund av sin sexualitet utan på grund av sitt överskridande av könsgränser. "[...] 
there is no evidence that homosexual behavior as such was used as a reason for promoting 
reclassification of an individual to the genus-crossed status" (s. 95). Homosexuella var för övrigt 
ytterligare en kategori utöver kategorin berdache. 
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handlingar än vid genitalia när genusidentitet skulle bestämmas. Berdaches 
kunde korsa könsgränserna, deras arbetsinsatser klassificerades som kvinn
liga och gav dessutom erkännande och prestige. Detta möjliggjordes i sin 
tur av att genusdistinktionen hos de av Whitehead diskuterade indian
grupperna generellt baserades på både anatomiska och sociala skillnader och 
att kvinnor hade en förhållandevis självständig position.22 

Sylvia Yanagisako och Jane Collier gick längre genom att helt ifrågasätta 
den analytiska nyttan av distinktionen.23 De uppfattade distinktionen kön/ 
genus som ett resultat av en västerländsk folkmodell som antar att genus 
överallt "is [...] rooted in the same difference",24 det vill säga anatomiska 
skillnader mellan män och kvinnor.25 Yanagisako och Collier ville därför 
öppna "den svarta lådan", det vill säga kategorin biologiskt kön, och analy
sera hur även denna kategori konstrueras kulturellt. 

We expect that our questioning of the presumably biological core of gender will eventually 
lead to the rejection of any dichotomy between sex and gender as biological and cultural 
facts and will open up the way for an analysis of the symbolic and social processes by 
which both are constructed in relation to each other.26 

Yanagisakos och Colliers slutsats var att distinktionen kön/genus definierat 
som biologiska och kulturella fakta försvårar snarare än underlättar vår för
ståelse av genus, och att vi istället behöver en analytisk strategi som tydlig
gör att idéer och praktiker är aspekter av en och samma process, alltså att 
kön/sexualitet och genus konstrueras i relation till varandra. 

Shelly Errington höll med Yanagisako och Collier såtillvida att hon också 
menade att vi måste dekonstruera det kulturella innehållet i kategorin bio
logiskt kön.27 Den västerländska "könsmodellen", skriver Errington, bygger 
på att det finns en tydlig koppling mellan yttre genitalia och hormoner och 
kromosomer. Modellen är motsägelsefull i ljuset av hur olympiska atleter, 
som själva definierade sig som kvinnor, blev omdefinierade efter kromosom-

22 Ibid, s. 99ff. 
23 Yanagisako och Collier, 1987. 
24 Ibid 1987, s. 15. 
25 För en mer empiriskt grundad diskussion se Nilsson 1996 och del Valle 1993. 
26 Yanagisako och Collier 1987, s. 42. 
27 Errington 1990. 
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test.28 Men Errington ville, till skillnad från Yanagisako och Collier, behålla 
distinktionen mellan biologiskt kön och genus (kön/genus). Hon lade dess
utom till ett tredje begrepp - biologiskt kön som kulturellt konstruerad kate
gori (Kön). Orsaken till att Errington ville ha kvar biologiskt kön som ana
lytisk kategori var att hon ville behålla möjligheten att arbeta med relatio
nen biologi och kultur.29 Hur ska vi annars förstå den fysiska kroppen som i 
alla samhällen inte bara tillskrivs olika betydelser utan också i sig själv bär på 
betydelser? 

Den fysiska kroppen är, menade Errington, en arena där biologi och kul
tur möts och manifesteras. Särskilt problematiskt blir det att närma sig en 
förståelse av hur kultur och sociala relationer förkroppsligas om man behål
ler distinktionen samtidigt som man ifrågasätter att det finns en universell 
koppling mellan anatomiska könsskillnader och genus. Errington menade 
att vi inte kan kringgå den materiella realiteten - att människor har kroppar 
med särskiljande uppsättningar genitalia - om vi ska förstå de olika betydel
ser som olika samhällen tillskriver kroppar och kroppslig praktik, det vill 
säga genus.30 

Från genus till kön? 
Shelly Erringtons förslag att vi ska arbeta med tre analytiska kategorier (kön, 
Kön och genus) har en poäng i att vi tvingas fundera på innebörden av att 
den fysiska kroppen bär på betydelser. Det gäller såväl skillnader mellan 
män och kvinnor som skillnader bland män och bland kvinnor. Dessa kan 
vara synliga för ögat eller erfaras av individen och därmed tolkas. Samtidigt 
är Erringtons föreslagna uppsättning begrepp förhållandevis komplicerad 
att arbeta med. Hur ska vi definiera kön när det inte går att tala om kön och 

28 Ibid 1990, s. 19-20. Se även Kesslers (1990) artikel om hur biomedicinska företrädare i USA 
hanterar barn som föds med tvetydig genitalia. När det är svårt att avgöra om ett nyfött barn är 
en pojke eller en flicka med avseende på yttre genitalia kompletteras "synintrycken" med hjälp 
av bland annat hormon- och kromosomtester. Syftet är att avgöra det "egentliga" könet för att 
sedan kirurgiskt "korrigera" genitalian i "rätt riktning". 
29 Erringtons text kan också läsas som ett försök att manövrera undan idealistiska tendenser 
(idealism i kontrast till materialism) som poststrukturella teoretiker ofta anklagas för. 
30 Errington 1990, s. 26-31. 
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fysiska kroppar utan att vårt 'tal' präglas av kulturell förförståelse? Inte ens 
den biomedicinskt definierade kroppen är fri från kulturella tolkningar och 
värderingar.31 

Men vad innebär egentligen påståendet att kroppen är betydelsebärande? 
Nedan följer ett exempel att tänka kring: Jag tänker mig att det finns biolo
giska processer som existerar oberoende av kulturella tolkningar, även om vi 
inte kan tala om dessa processer i någon avskalad bemärkelse - inte ens med 
hjälp av biomedicin. I min egen forskning står graviditet i fokus. Graviditet 
är en biologisk process som genom tiderna gett upphov till en mängd varie
rande tolkningar. Hur vi ser på graviditet och hur en specifik kvinna upple
ver sin graviditet varierar i tid och rum. Samtidigt är en graviditet en biolo
gisk process som i grunden är universell. Vi kan påverka graviditetsförloppet 
genom att göra olika typer av ingrepp (abort, äta olämplig föda, röka etc.), 
men graviditeten som sådan fortskrider generellt sett från befruktat ägg till 
färdig baby utan att vi egentligen kan eller behöver påverka förloppet i nå
gon större utsträckning. När man väl hoppat på 'tåget' så slutar processen i 
de flesta fall med en baby. 

En graviditet är alltså en fysiologisk process som på ett väldigt kännbart 
och synbart sätt förändrar kvinnokroppen. En gravid kvinna kan känna för
ändringarna på ett påtagligt sätt. Under senare delen av graviditeten kan 
även personer i hennes omgivning se hur hennes kropp förändras. Kvinnan 
kan uppleva graviditetssymptom som hon försöker tolka i enlighet med olika 
tolkningsmodeller som står till buds. (I vår del av världen har biomedicinska 
tolknings- och förklaringsmodeller stor genomslagskraft.) På samma sätt 
tolkar personer i hennes omgivning hennes förkroppsligade 'tillstånd'. 

Om vi följer en kvinna genom hennes graviditet så kan vi vid sidan av den 
fysiologiska processen följa den kulturella tolkningsprocessen, det vill säga 
hur kvinnan tolkar det som händer med/i hennes kropp i kulturella termer. 
På så sätt kan vi bilda oss en uppfattning om kvinnans tolkningsramar och 
hur dessa tolkningsramar eventuellt är relaterade till mer generella men 

31 Om vi t.ex. reducerar ner män och kvinnor till testiklar och äggstockar eller spermier och ägg 
kan vi betrakta dem i mikroskop och konstatera att här har vi en för ögat påtaglig skillnad. Men 
så fort vi börjar tala om dessa ägg och spermier så skapar vi lätt något mer än bara de vi ser, det 
vill säga samhälleliga föreställningar om kön sipprar in i vår perception/förståelse av äggen och 
spermierna. Emily Martins (1997) artikel The Egg and the Sperm. How Science Has Constructeda 
Romance Based on StereotypicalMale-Female Roles illustrerar tydligt hur värdeladdade konceptua-
liseringar av kön leder till en hierarkiserad förståelse av biologisk reproduktion (se även Martin 
1987). 
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kulturspecifika diskurser kring graviditet. Samtidigt finns det kanske en gräns 

för vilka tolkningar som låter sig göras utan att det blir för stor diskrepans 
mellan en gravid kvinnas känsla och tolkning. 

Min poäng är att när det gäller en gravid kvinnokropp så blir samspelet 
mellan den fysiologiska processen och den kulturella tolkningen väldigt di
rekt, åtminstone utifrån den enskilda gravida kvinnans synvinkel. För henne 
är de fysiologiska förändringarna mer erfarenhetsnära än för personer i hen
nes omgivning. Hon känner ju symptomen, förändringarna eller fosterrörelser
na som utgör en del av hennes tolkningar. Kan man som forskare på ett 
analytiskt plan förstå hennes tolkningar utan att ta hänsyn till att det händer 
något i hennes kropp, att hennes gravida kropp är betydelsebärande, och att 
betydelserna förändras i takt med att magen växer? 

Diskussion 

Vi kanske kan konstatera att ett exklusivt fokus på genus lett till att det 
faktiska förhållandet mellan biologiskt kön och genus i stor utsträckning 
ignorerats. Biologiskt kön har kommit att bli något av en svart låda, något 
oföränderligt och givet som inte behöver problematiseras. A ena sidan har 
forskare utgått från att genuskonstruktioner inte bestäms av biologiska köns
skillnader. A andra sidan har samma forskare (med vissa undantag) antagit 
att genuskonstruktioner baseras på/är kulturella tolkningar av det faktum 
att mänskligheten består av människor med två olika sorters uppsättningar 
av genitalia. Om vi dikotomiserar genus på samma sätt som vi dikotomiserat 
kön har vi med andra ord kanske inte kommit så mycket längre i våra analy
ser. 

För en del forskare handlar det också om att göra avgränsningar. Vi måste 
kanske arbeta tvärvetenskapligt för att kunna bedöma relevansen av biolo
giska processer i analyser av mänskligt beteende. Samtidigt är den fysiska 
kroppen högst närvarande i antropologiska fältstudier. Vad vi som huma
nister kan göra är att peka på den oerhörda variation som finns i hur vi 
använder och tolkar våra kroppar, det vill säga konstruerar kön, och att kön 
och genus konstrueras i relation till varandra. Men frågorna kvarstår: Ar det 
meningsfullt att separera kön från genus om bägge kategorierna uppfattas 
som kulturellt konstruerade? Och kan vi göra meningsfulla analyser om vi 
exkluderar kroppslig materialitet? 

Sammanfattningsvis har distinktionen kön/genus kritiserats utifrån gan
ska varierande utgångspunkter, och kritiken är mer eller mindre relevant 
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beroende på hur genus och kön definieras och tillämpas på olika typer av 
data. Diskussioner kring kön och genus har därför en tendens att bli ab
strakta och frikopplade från empiriska diskussioner. Distinktionen är ett 
analytiskt redskap som liksom andra analytiska redskap och begrepp har 
såväl svagheter som styrkor. Invändningarna som gjorts mot distinktionen 
är viktiga. Samtidigt uppfattar jag det som meningslöst att ta ställning för 
eller emot distinktionens teoretiska användbarhet på ett generellt plan. Det 
är lika mycket en fråga om vad det är som ska analyseras. 

När det fmns samhällen som definierar människor som bestående av såväl 
kvinnliga som manliga element eller substanser, där könsskillnader existerar 
såväl mellan kroppar som inom kroppar är det då en fråga om kön eller 
genus?32 Det är med andra ord också en fråga om vilken analysnivå vi befin
ner oss på. Informanternas tolkningar av kön utgör en nivå och forskarens 
en annan. Om forskarens analysredskap är etnocentriska försvåras förståel
sen av informanternas tolkningar. För mig är det primära att försöka förstå 
hur mina informanter tolkar kön, vad det har för konsekvenser samt hur 
informanternas tolkningar av kön är relaterade till ett specifikt socialt och 
kulturellt sammanhang. Jag uppfattar det som sekundärt att försöka sig på 
(det omöjliga??) projektet att en gång för alla slå fast var gränsen går mellan 
kön och genus. 

Den gravida kroppen är också entydigt könad i såväl biologisk bemärkelse 
som social. Vi kan väl knappast kringgå det faktum att det (än så länge) bara 
är människor med äggstockar och livmoder som blir gravida. Samtidigt så 
tillskrivs den gravida kvinnokroppen ofta könsegenskaper som kanske inte 
alltid går att reducera ner till det faktum att kroppen är utrustad med ägg
stockar och livmoder (eller specifika hormoner). Sådana könsegenskaper är 
ofta istället en produkt av kultur- och tidsspecifika tolkningar av kön. Vore 
det inte därför lämpligt att använda begreppet genus i en sådan normativt 
laddad situation som en graviditet? 

Jag tror inte att det inte behövs. För mig känns det mer logiskt att fundera 
kring hur vi GÖR graviditet - att graviditet är en konstitueringsprocess. 
Graviditet är inte en stabil biologisk grund utifrån vilken symboliska bety
delser konstrueras historiskt och kulturellt. Graviditeten är snarare en för
änderlig eller dynamisk process som i varje ögonblick influerar individuella 

32 Moore 1994, s. 820, refererar till Stratherns (1988) skildring av en folkgrupp vid Mount Hagen 
på Nya Guinea och Meigs (1990) bok om Hua, också Nya Guinea. 
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och köns- och kulturspecifika upplevelser och förhållningssätt. Om jag kan 
undvika en analytisk distinktion mellan biologi och kultur föreställer jag 
mig att det blir lättare att inkludera de kroppsliga erfarenheter mina 
informanter beskriver i en analys av hur kön görs. Om vi analyserar den 
biologiska graviditetsprocessen som en föränderlig del av en föränderlig och 
livslång könskonstitueringsprocess så blir GÖRA mer relevant för analysen 
än VARA. Och var det ändå inte dit vi ville? 
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Vad är könsskillnad? 

Om motstridiga användningar av begreppet kön och 
svårigheten att formulera socialisationsteorier 

Marika Andra 

Varför finns det pojk- och flickböcker? Är pojkar och flickor så olika att de 
behöver var sin typ av berättelse? Vare sig könsskillnaden ses som biologiskt 
förankrad, som socialt konstruerad eller som ett uttryck för maktrelationer i 
samhället, kan vi enas om att idén om en uppdelad flick- och pojkvärld 
existerar i vårt samhälle, en idé som har stark bärkraft på den kommersiella 
marknaden. B. Wahlströms röda och gröna flick- och pojkböcker har till 
exempel överlevt på bokmarknaden genom hela 1900-talet. Får uppdelningen 
konsekvenser också för berättelsernas utseende? Utifrån min forskning om 
de här böckerna svarar jag ja: de ger sinsemellan skilda bilder av hur en 
pojke respektive en flicka beter sig. Berättelserna handlar också om 
utvecklingsvägar som skiljer mellan hur flickan blir kvinna och pojken blir 
man. 

För att finna lämpliga termer för dessa utvecklingsvägar, kom jag inled
ningsvis att vända mig till socialisationsforskningen, det område som tradi
tionellt har arbetat med att förklara hur barnet blir en flicka eller pojke i 
social, mental och kulturell betydelse.1 Det är bakgrunden till varför jag, en 
litteraturvetare, beträder marker som egentligen ligger utanför mitt ämnes
område. 

I den här artikeln skall jag diskutera de problem som uppstod i mina för
sök att förstå och sammanlänka teorier kring socialisationsprocesser och kön. 
Jag kommer, med hjälp av konkreta exempel, att ringa in några problem, 
som utgår från motstridiga definitioner av begreppet kön. Jag kommer också 

1 Termen socialisation syftar på den process människor genomgår för att formas och forma sig 
till samhällsindivider. 
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att vidröra frågan om generalisering kring könsskillnad. 
Det första hindret jag stötte på var att den feministiskt baserade könsteori 

jag mött tidigare inte passade ihop med de psykologiska förklaringsmodeller
na. Det hade att göra med skilda sätt att definiera och tillämpa begrepp, 
visade det sig, men också med olika vetenskapssyn. 

Ovanstående problem försvårar mötet mellan vetenskaper. Samtidigt står 
det klart för mig att ett tvärvetenskapligt synsätt är nödvändigt när vi när
mar oss könsteoretiska frågor. Om vi till exempel skall kunna använda den 
empiriska kunskapen från psykologin i förändrande syfte, krävs att den in
förlivas med sociologins problematiserande av förhållandet mellan individ 
och system, samt med den humanistiska vetenskapens ifrågasättande av uni-
versalitet, genom medvetenheten om historiska sammanhang och olika 
faktorers medskapande roll i kunskapsproduktionen. För att ett sådant möte 
skall komma till stånd måste vissa hinder överbryggas. Ett första steg är att 
få syn på olikheter vad gäller referensramar och definitioner.2 

Könsskillnad i psykologiska teorier 

Inget är så komplext inom könsteoretiska resonemang som begreppet skill
nad - denna skillnad som både skall belysas och suddas ut, och helst på 
samma gång. Att den socialt skapade skillnaden finns, är uppenbart. Vad 
som ligger till grund för den är desto svårare att fastställa. Vi skiljer köns-
mässigt på anatomi (genitalier) och biologi (kromosomer, hormoner), men 
hur är det med upplevelsen av att tillhöra ett visst kön? Den som känner sig 
som kvinna i en manskropp lever med denna skillnad. Går det att urskilja en 
gräns mellan det biologiska och det sociala och när uppstår den i så fall? 

Ämnet utvecklingspsykologi handlar om hur människan utvecklas genom 
livscykeln. För att förklara vad som sker när barnet växer i psykisk bemär
kelse, presenterar handböckerna olika teorier parallellt, även om det finns 

21 det här sammanhanget kommer jag däremot inte att fördjupa mig i de vetenskapsteoretiska 
diskussioner, som skulle bli nästa steg inför ett sådant möte. 
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en medvetenhet om att teorierna inte alltid är förenliga.3 Det finns också de 
psykologer som förespråkar en riktning framför andra. Till exempel är många 
utvecklingspsykologiska handböcker psykoanalytiskt influerade.4 När det gäl
ler könsfrågor är objektrelationsteorierna vanliga.5 Sociologin och social
psykologin behandlar också socialisationen, ofta koncentrerad kring 
kognitionsteori och sociologiska aspekter (social inlärning och rollteori), men 
ibland även kombinerad med psykoanalytiska perspektiv.6 

Psykologin har ett kluvet förhållande till könsskillnader. I den mån man 
uppmärksammar dem i handböcker, är man ofta noga med att påpeka att 
flickor och pojkar trots allt är mer lika än olika, som grupper betraktat. Kan
ske kommer sig detta förhållande av att det är individen och dennes egenart 
som står i centrum inom psykologin, något som i sig blir paradoxalt när 
teorierna ofta har universella anspråk. Frågan om vi över huvud taget kan 
uppställa generella teorier om människan får vi anledning att återvända till. 

31 den utvecklingspsykologiska handboken Human development. From conception through 
adolescence (1984) av Kurt W. Fischer och Arlyne Lazerson presenteras fyra teoretiska utgångs
punkter i synen på barnets utveckling: biologisk, socialt inlärningsinriktad, kognitiv och psy
koanalytisk. Istället för att ställa teorierna mot varandra poängteras att den nyare utvecklings
psykologin alltmer söker integrera de skilda perspektiven och att teorierna får förklara olika 
problem. Ett svenskt exempel är Utvecklingspsykologi. Från foster till vuxen (1996) av Philip 
Hwang och Björn Nilsson. 
4 Huvudsakligen psykoanalytiskt inriktade, men kompletterade med andra perspektiv, är Ut
vecklingspsykologi (1995) av Leif Havnesköld och Pia Risholm Mothander och Utvecklingspsy
kologi (1994) av Ole Schultz Larsen. Mer renodlad är o -20 år i psykoanalytiskt perspektiv (1995, 
reviderad från originalet 1974) av Karin Mängs och Barbro Martell. Jag försöker främst att ge 
svenska exempel (eller översättningar) men kommer också att ta upp engelska och amerikan
ska titlar. 
5 Ofta hänvisar man till Nancy Chodorow. Se till exempel Harriet Bjerrum Nielsen och Mo
nica Rudberg, Historien om flickor och pojkar. Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt per
spektiv (1991). Det könsinriktade perspektivet är vanligtvis inte övergripande som i nämnda 
titel, utan presenteras ofta i speciella avsnitt. Andra studier har i princip inget könsperspektiv, 
se till exempel R. Murray Thomas, Comparing Theories of Child Development. (1992). Det in
tressanta med denna titel är emellertid att den jämför olika teorier och deras potential (mest 
som behandlingsalternativ). Ett genomgående könsperspektiv har däremot Carole R. Beals 
Boys and Girls. The Development of Gender Roles (1994). Beal jämför också olika teorier men 
studerar framför allt hur de lyckas förklara uppkomsten av könsskillnader. Liksom Thomas 
avfärdar hon mer eller mindre psykoanalysen (enligt Freud), medan social inlärning och kogni
tiv teori framhålls. 
6 Som exempel på det första se Kay Deaux m.fl., SocialPsychology in the 'pos (1993) och Shawn 
Meghan Burn, The Social Psychology of Gender (1996). Exempel på det senare är till exempel 
Anthony Giddens, Sociology (1989). 
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Problemet med könsskillnaden faller tillbaka på psykologins eviga fråga 
om vad som påverkar människan mest: arv eller miljö. I synen på barnet blir 
frågan om det finns någon annan könsskillnad än den anatomiska hos det 
lilla barnet och om den i så fall är socialt skapad eller biologisk? Frågan 
känns igen från samhällsdebatter genom tiderna: är män och kvinnor i grun
den lika eller olika? Ar det arv eller miljö som formar människan? 

Psykoanalytikern Robert Stoller införde på 1960-talet begreppen sex och 
gender för att skilja det biologiska könet från det psykologiska och kultu
rella.7 Distinktionen fångades upp av feminismen som använt den för att 
frigöra sig från biologisk determinism (tanken att kvinnor och män är födda 
olika och därför "skall" bete sig på skilda sätt). Genom att skilja det sociala 
(som det ofta sammanfattas) från det biologiska såg man möjligheten till 
förändring. 

Begreppen sex och gender har sedan vandrat en lång väg inom feminis
men.8 På svenska översattes sex och gender 1988 till kön och genus av histo
rikern Yvonne Hirdman, något som givit upphov till omfattande debatt, 
både om begreppens användbarhet och deras definitioner.9 Ett problem med 

begreppen idag hänför sig just till att de existerar parallellt, med skilda defi
nitioner. Det kan i och för sig ses som en fördel att begreppen är flexibla. A 
andra sidan ökar risken för att begreppen relativiseras, liksom svårigheten 
att kommunicera mellan olika områden.10 Inom humanistiska ämnen är ter
men gender (eller genus) ett maktbegrepp, medan gender inom psykologin 
används på individnivå för att beteckna det som inte är biologiskt baserat. 

Inom den svenska psykologin har man inte anammat termen genus. För 
egen del anser jag det inte vara någon förlust att man inte använder kön/ 
genus-distinktionen i det sammanhanget. Tudelningen är besvärlig när bar
nets utveckling skall beskrivas. Begreppen förutsätter en kunskap om vad 
som är socialt och vad som är biologiskt, en kunskap som utvecklingspsyko-

7 Moi 1997, s. 82f. 
8 Synsättet att det biologiska är oföränderligt medan det sociala har en förändringspotential 
har kritiserats. Uppdelningen har också ifrågasatts eftersom det finns en determinism i kopp
lingen mellan begreppen - av ett visst kön följer ett visst genus och vad har man då vunnit med 
uppdelningen? Ytterligare ett problem är hur man skiljer dem åt. Se Eva Lundgrens prob-
lematisering i Detfår da vare grenserfor kjenn. Voldelig empiri ogfeministisk teori (1993) till ex
empel s. 79-91 och 147-156. Denna undersökning har på flera sätt gett skjuts åt de tankegångar 
som jag diskuterar i den här artikeln. 
9 Hirdman 1988. För en översikt av debatten, se Åsberg 1998. Se även Widerberg 1992. 
10 En risk för både förvirring och relativisering uppstår till exempel när kön och genus används 
som synonyma begrepp. 
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loger inte är beredda att hävda med tvärsäkerhet. Trots detta används sex/ 
gender flitigt inom den engelskspråkiga psykologin. Ämnet psykologi är till 
stora delar anglosaxiskt influerat. Konkret innebär det att den nyaste littera
turen ofta föreligger på engelska. Och eftersom forskningen går snabbt framåt 
är det ganska sällsynt att litteraturen översätts - alltså blir den engelska ter
minologin viktig. 

Vad jag i det följande hoppas kunna visa är de problem som uppstår när 
man begreppsmässigt försöker skilja mellan det sociala och det biologiska i 
socialisationsteorierna. Framför allt vill jag visa hur betydelseglidningar upp
står när den engelska terminologin översätts till svenska, något som åter
speglar vagheten både i begreppen och i teorierna. 

Vad står kön för i psykologin? 

Vad syftar man egentligen på i de svenska psykologiska texterna när man 
använder ordet kön? I ett fall, som jag strax skall presentera närmare, där jag 
har kunnat jämföra en engelsk förlaga med en svensk översättning, har sex/ 
gender översatts med kön/könsroll. Allmänt skiljer man inom psykologin 
också på begreppen könsroll och könsidentitet, där könsrollen står för sam
hällets förväntningar och identiteten för individens egen medvetenhet om 
sitt kön.11 

Medan könsrollsbegreppet står för påverkan utifrån, förs i identitets
begreppet det psykologiska samman med biologisk medvetenhet: "Köns
identiteten handlar om medvetenheten om att vara pojke eller flicka, man 
eller kvinna. Det är något som är biologiskt bestämt och det är ett ofrånkom
ligt faktum." Men det sociala påverkar också identiteten: "Om barnens köns
organ är manliga eller kvinnliga påverkar föräldrarnas attityder och bete
ende mot dem, vilket i sin tur bidrar till att forma könsidentiteten." Till slut 
uppgår termerna i varandra: "Efter hand löper roll och identitet samman, 
eftersom det beteende som stämmer överens med respektive könsroll be
kräftar könsidentiteten."12 

11 Emellanåt brukas termerna som synonymer och syntetiseras till och med i begreppet könsrolls
identitet (Mängs och Martell 1995, s. 173). 
12 Hwang och Nilsson 1996, citat s. 182,70,182. 
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Denna deterministiska hållning blir inte mindre problematisk i mer 
psykoanalytiskt inriktade förklaringar. Trots försöken att dela upp biologi 
och psykologi faller de samman: 

Pojke respektiNZflicka anger biologiskt kön. [—] Manlighet, maskulinitet och kvinnlighet, 
feminitet syftar på det upplevda och kanske på det förväntade, men har ingen biologisk 
innebörd - men väl ett biologiskt ursprung. /1 och med att barnets kön registrerats när 
det fötts och det fatt ett pojk- eller flicknamn blir barnet därefter, såväl medvetet som 
omedvetet, bemött på ett visst sätt [—]. / Barnet tar emot ett bemötande utan konflikt 
eller trauma. Eftersom bl a genitalia ännu inte betyder något är dessa inte föremål för 
problem. Barns tidigaste erfarenhet är alltså helt enkelt att vara den man är [sic!] — 
pojke respektive flicka - och att bemötas som sådan. En flicka kan t ex ha en fundamen
tal, tydlig kvinnlig framtoning som hon automatiskt [sic!] anammat utan att vara med
veten om någon könsidentitet. [—] Den tidigaste grundidentiteten byggs sedan på, inte 
minst i den kommande oidipal-fasen, och ger fördjupad upplevelse av innebörden av att 
ha olika kön och av att vara manlig respektive kvinnlig.1 

Man spårar lätt psykologins tradition av klinisk inriktning mot sjukdoms
fall bakom det deskriptiva och ibland normativa sättet att presentera köns
skillnader. I följande exempel skiljer man på en "normal" och en sjuk ut
veckling: 

I den oidipala perioden har - i en gynnsam utveckling - polariteten maskulin-feminin 
fått en avgörande form. [—] Med könsidentitet menar man en självklar maskulin eller 
feminin könstillhörighet [—]. Med sexuell identitet betecknas val av partner - hetero
sexualitet eller homosexualitet. En förvirrande dragning till båda könen kan finnas i 
adolescensen och ändå falla inom en normal ram.14 

Det självklara målet tycks vara en stabil identitet, för såväl könstillhörighet 
som läggning: 

Man kan betrakta primär könsidentitet, sexuell könsidentitet [vilket här betyder med
vetenhet om anatomiska skillnader] och utvecklandet av ett könsschema som etapper 
på vägen mot en stabil sexuell vuxenidentitet. Ytterligare ett led i denna utveckling 
handlar om att förvärva en genuin förståelse för könets obevekliga varaktighet och kul
turens könsrollsförväntningar.15 

Men låt oss återvända till begreppsanvändningen. Havnesköld och Risholm 
brukar i ovanstående citat termen könsschema. I engelskt språkbruk talar 

13 Mängs och Martell 1995, s. 82. 
14Ibid., s. 248. 
15 Havnesköld och Risholm 1994, s. 251. 
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man om "gender schema". Innebär det att den engelska och svenska kun
skapen om kön skiljer sig åt eller att det bara är fråga om en översättnings
miss på det svenska området? Problemet är mer komplicerat än så. Som vi 
kommer att se är termerna sex och gender inte lätta att översätta. Ordet kön 
är besvärligt i översättning genom de olika konnotationer som föreligger, 
där engelskans sex kopplas till sexualitet och svenskans kön kopplas till köns
organ. Men det riktigt besvärliga ordet är gender och vi skall nu följa ett 
konkret exempel på hur man försöker översätta det. 

Vad är egentligen "gender"? 

När Anthony Giddens Sociologi (1998)16 översätts till svenska väljer översät
taren att låta termerna kön och könsroll motsvara engelskans sex och gen
der: 

Ordet "kön" som det används i vanligt språkbruk är mångtydigt. Det hänför sig dels till 
en kategori vi kan placera en person i, dels olika beteendemönster som utmärker män

niskor (det engelska ordet för kön är "sex" som betyder både biologiskt kön och sexuali
tet). Vi bör dock skilja mellan kön, i betydelsen biologiska och anatomiska skillnader 

mellan män och kvinnor (eng. "sex"), och könsroll (eller socialt kön, eng. "gender"), som 
står för psykologiska, sociala och kulturella skillnader. Åtskillnaden mellan kön och 

könsroll är viktig, eftersom många könsskillnader inte är biologiska till sitt ursprung, 
(s. 119) 

Detta sätt att lösa problemet får emellertid inte en konsekvent tillämpning i 
texten. Istället används begreppet kön som översättning både till sex och 
gender. I kapitlet "Kön och sexualitet" ("Gender and Sexuality") har skillna
den mellan sex/gender och kön/könsroll övergetts redan i titeln. I originalet 

16 Det är inte lätt att få tag i översatt psykologilitteratur. Kanske hade det varit intressantare att 
studera en mer könsteoretiskt inriktad handbok men någon sådan har jag inte funnit översatt. 
Jag finner ändå Giddens vara ett bra exempel, eftersom han är en framträdande forskare inom 
ämnet sociologi och framför allt för att denna översättning används som kurslitteratur (på grund
kursen i socialpsykologi vid Sociologiska institutionen i Uppsala). Översättaren är Björn Nils
son och originalet är Sociology (1989), samt senare upplagor. Den andra upplagan från 1993 har 
tillägget "Fully revised and updated", men det kapitel som jag studerar här revideras först i 

tredje upplagan från 1997. Det handlar om nya formuleringar men framför allt om strykningar. 
Här finns inte längre avsnitten om Carol Gilligans teori, medan Freud och Chodorow kvarstår. 
Strukna är avsnitten om patriarkatet, feminismen, sexualiserat våld och AIDS (man frågar sig 
varför). 
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diskuteras skillnader utifrån kromosomer och frågan om arv eller miljö un
der rubrikerna "The origins of sex differences" och "Are behaviour differences 
biologically based". Denna diskussion finns förkortad i den tredje upplagan 
av Sociology (kromosomdiskussionen är borta) och det är den man använder 
i översättningen. Den svagare betoningen på det biologiska understryks i 
den nya rubriken "Gender differences: nature versus nurture". På svenska är 
rubriken däremot "Könsskillnader - arv eller miljö?" På samma sätt över
sätts gender differences, gender identity och gender socialization med köns
skillnader, könsidentitet och könssocialisation. Men senare förs begreppet 
könsroll in som översättning till gender i termen könsrollssocialisation. Denna 
term fungerar dock bara som en synonym till den parallellt använda termen 
könssocialisation. 

Ett liknande exempel är gender learning som översätts med könsrolls
inlärning. Några rader längre ner återfinns i originalet följande mening: "This 
study does not refiite the possibility that there are biological influences upon 
observed behaviour differences of men and women." (s. 161) Denna mening 
översätts: "Den här undersökningen förkastar inte möjligheten att biologin 
påverkar de beteendeskillnader vi kan iaktta hos människor av olika kön." (s. 
121) Här har originalet klarat sig undan termproblemet, men lek med tanken 
att vi skulle översätta den svenska meningens kön till engelska - vad skulle 
vi då välja: sex, för att det handlar om biologi, eller gender, för att det hand
lar om beteenden? 

Översättaren använder så gott som helt tredje upplagans version för kapit
let "Kön och sexualitet" men emellanåt används första upplagan och ibland 
gör översättaren egna tillägg. Dessa val får betydelse för bilden av vad kön 
är. I första upplagan återfinns följande mening: "A range of pre-verbal clues 
are involved in the initial development of gender awareness." (s. 162) Den 
har i tredje upplagan förändrats: "Before children can accurately label 
themselves as either a boy or a girl, they receive a range of preverbal cues." (s. 
93). I den senare undviks det besvärliga ordet gender awareness. Men av 
någon anledning används den äldre upplagans mening som mall i översätt
ningen: "Det finns många icke-verbala ledtrådar inblandade vid den tidiga 
medvetenheten om vilken könsidentitet man har eller är på väg att få." (s. 
123) Implikationen i satsen "medvetenhet om könsidentitet" är betydligt vi
dare än i satsen "label themselves as either a boy or girl". Dessutom sker en 
förskjutning i aktörsperspektiv mellan originalet och översättningen. Att 
"utveckla en identitet" är något annat än att "ha den" eller "få den". 
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I den svenska översättningen används ordet kön i flera fall där översätt
ningen inte använder vare sig sex eller gender, liksom i ovanstående exem
pel. Det för med sig en förskjutning i vad begreppet kön står för i översätt
ningen. Följande mening finns i originalet: "Male and female adults usually 
handle infants differently" (s. 162). Den har i översättning fått följande utse
ende: "Vuxna personer av båda könen behandlar spädbarn olika, beroende 

på vilket kön barnen har." (s. 123) Både bisatsens och huvudsatsens kön i 

översättningen syftar här antagligen på det anatomiska könet. Nästa me

ning lägger också till begreppet kön men här handlar det om yttre attribut, 

som dock kopplas till de biologiska könen: "De parfymer kvinnor använder 

luktar inte på samma sätt som männens och barnen kan mycket väl lära sig 

koppla ihop lukterna med olika kön." (s. 123) Originalet är inte riktigt lika 
kategoriskt: "The cosmetics women use contain different scents to those the 
baby might learn to associate with males." (s. 162) Nästa mening tar ytterli
gare ett steg mot den sociala betydelsen: "Systematiska skillnader i till exem
pel klädsel, frisyr och röstklang innebär tydliga signaler för barnen i deras 
inlärning av vad det betyder att vara av olika kön." (s. 123) Originalet stoppar 
tidigare: "Systematic differences in dress, hair-style, etc., provide visual clues 

for the infant in the learning process." (s. 162) Den tillagda satsen "vad det 

betyder att vara av olika kön" signalerar här en fullständig överensstämmelse 

mellan socialt och biologiskt. 
Men problemen finns även i den engelska texten. Försök att skilja på kön 

och könsroll när följande stycke skall översättas: 

By age two, children have a partial understanding of what gender is. They know whether 
they are 'boys' or 'girls', and can usually categorize others accurately. Not until five or six, 
however, does a child know that a persons gender does not change, that everyone has 
gender, or that differences between girls and boys are anatomically based. (s. iÖ2f.) 

Om vi för en stund bortser från fenomenet könskonstans (en psykologisk 
beteckning som innebär att barnet inser att "könet" är oföränderligt, vilket 
ses som en förutsättning för en "stabil könsidentitet", vilket i sig ses som en 
förutsättning för ett helt psyke) ser vi att gender här lika gärna skulle kunna 
vara sex. En liten korrigering sker i tredje upplagan där ordet "sex" läggs till 
framför "differences", vilket förtydligar den sista frasen men inte helheten. I 
översättningen görs inte detta tillägg: 

Redan vid två års ålder har barnen normalt en partiell uppfattning om könsrollerna. De 
känner till om de är pojkar eller flickor och kan vanligtvis kategorisera andra personer 
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på ett korrekt sätt när det gäller deras kön. Det är dock först vid fyra eller fem års ålder 
som barnen förstår att en människas kön är konstant, att alla är av ena eller andra könet 
samt att skillnaderna mellan pojkar och flickor är anatomiska till sin natur. (s. 123)17 

Genom att välja ordet kön som översättning här och inte översätta tillägget 
"sex" till "differences" framträder i den svenska texten en starkare koppling 
till biologin. Men genom att emellanåt skilja på kön och könsroll skapas en 
viss förvirring. I avsnittet "Doing gender" översätts gender flera gånger med 
frasen "kön och könsroller", ett halvt försök att upprätthålla skillnaden. 
Konsekvensen blir märklig i följande mening: "Vi reproducerar (formar och 
omformar) kön och könsroll genom tusen och en vardagliga handlingar." (s. 
i26f.) Detta svär mot det tidigare påståendet att "kön är konstant". Proble
met härstammar från den engelska texten där gender används i båda fallen, 
det vill säga först ses som konstant (första upplagan s. 162; tredje upplagan s. 
93) och sen som föränderligt (tredje upplagan s. 96). 

Ihopblandningen sker också genom att olika begrepp används för samma 
sak: "On average, the Italian children chose sex-differentiated toys to play 
with more often than the Dutch children - a finding which conformed to 
expectations, since Italian culture tends to have a more 'traditional' view of 
gender divisions than Dutch society." (s. 163, min kursivering; oförändrat i 
tredje upplagan, s. 94)18 Min poäng är inte enbart att det handlar om ett 
olyckligt hanterande av begreppen. Jag menar också att det pekar på det 
problematiska i att särskilja det sociala och det biologiska. Både i sin engel
ska tappning och i den svenska.19 Begreppen blir otydliga eller för fyrkan
tiga. Men hur skall vi då beskriva hur könsskillnad uppstår? I det följande 
avsnittet kommer några nya angreppssätt att presenteras, där man hämtar 
argument från andra vetenskapliga områden än de traditionellt psykolo
giska. 

17 Korrigeringen av åldern, "fyra eller fem års ålder", kommenteras inte. I den engelska texten 
uppges "five or six" genom de tre upplagorna. 
18 Likaså används både gender roles och sex roles (till exempel s. 163 och s. 165). 
19 För begreppsblandning i en könsteoretiskt inriktad studie se till exempel Beal, s. 93ff., där 
fraserna "of their own gender" och "of their own sex" jämställs i resonemanget om gender identity. 
Likaså förekommer frasen "sex-typical clothing" parallellt med meningen "clothing cues to 
determine the other child's gender". 
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Att se och upplösa skillnad 
Feminismen har lagt ner mycket energi på att än lyfta fram och än de-
konstruera kön/genus-dikotomin. Har denna diskussion påverkat psykolo
gin? Ja, delvis och jag har i ett annat sammanhang diskuterat argumenten i 
det socialkonstruktivistiska teoriresonemang som presenteras i antologin 
Toward a New Psychology of Gender.20 Sociologen Barrie Thorne pekar där 
på problemet att diskussionen inte har nått fram till barnpsykologin. Hon 
kritiserar den dualistiska syn som präglar forskningen och som leder till att 
pojkar och flickor studeras var för sig. Detta, menar hon, ger upphov till 
oflexibla könskategorier och hennes motrecept är att man i högre grad be
tonar sociala relationer och social kontext.21 

Socialpsykologen Margaret Wetherell menar att manligt/kvinnligt fixeras 
när man talar om "gender schema".22 Det är i och för sig en risk, men hur 
skall vi komma åt att skillnaderna uppstår? I kritiken mot tidigare forskning 
framträder en önskan om att dekonstruera kategorierna manligt/kvinnligt. 
Men kan vi på samma gång komma åt föreliggande skillnader inom 
socialisationen och lösa upp dem? Att den tidigare forskningen har iakttagit 
könsskillnader och hur dessa lever vidare innebär inte i sig att dessa skillna
der legitimeras. Finns könsskillnader? Om vi svarar ja måste vi tillåta oss att 
generalisera, om vi vill kunna uppställa teorier kring hur skillnader uppstår 
(för att kunna förändra). Om vi svarar nej kan vi avfärda hela problemet och 
ge de "könsneutrala" psykologiska handböckerna rätt - pojkar och flickor är 
mer lika än olika (och därför behöver vi inte lägga så stor vikt vid köns
skillnader). 

Men måste vi verkligen hamna i detta antingen-eller-läge? Vinsten med 
det dekonstruktiva synsättet är insikten att sambandet mellan orsak och ver
kan uppmjukas, i den meningen att det ena inte alltid leder till det andra 
eller att många orsaker kan ligga bakom en viss verkan. Det innebär inte att 
vi behöver ge upp ambitionen att försöka fmna några av de variabler som är 
med och påverkar socialisationen. Däremot får vi leva med att vi inte en 
gång för alla fångar in vad som gör oss till kvinnor respektive män. 

Hur kopplar vi ovanstående resonemang till våra biologiska kroppar? Psyko-

20 Andras 1998, s. 23-26. 
21 Thorne 1997. 
22 Wetherell 1997. 
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loger talar om könskonstans (och menar både biologiskt, psykologiskt och 
socialt kön), det vill säga att en viss biologi leder till en viss könsidentitet 
som bekräftas av en viss könsroll. Men vad gör vi om vi vill undkomma 
denna både biologiska och sociala determinism? En väg som flera har be
trätt är att fundera kring vad som egentligen är konstant och vad som är 
föränderligt. Nedan följer några exempel som är hämtade från andra områ
den än psykologin. 

Judith Butler kritiserar beroendeförhållandet mellan kön och genus (sex 
och gender) i betydelsen att ett naturligt kön ses som grund för ett kulturellt 
genus. Hon driver den utopiska frågan att genus skall ses som frikopplat 
från kön. Först då kan man och kvinna och manlig och kvinnlig komma att 
beskriva kroppar oberoende av till exempel genitalier. Detta frikopplande 
gör emellertid genus oanvändbart som begrepp, om vi vill ringa in varför de 
flesta barn med viss anatomi "blir" pojkar eller flickor, det vill säga för att 
beskriva hur könssocialisationen går till. Butler beskriver genus också som 
en performativ akt, en handlingspraktik som i sig skapar mening genom 
ständig upprepning och som inte föregås av ett subjekt. Men vad händer 
med könet? Butlers svar är att även könet är konstruerat, ett perspektiv vi 
snart skall återkomma till.23 

Toril Moi har kritiserat både kön/genus-distinktionen och dekonstruk-
tionen av den (till exempel i Judith Butlers tappning). Hennes förslag är att 
vi som verktyg istället skall använda de begrepp som Simone de Beauvoir 
lanserade i Det andra könet "kroppen som en situation" och "levd erfaren
het". Moi poängterar att det inte handlar om att kroppen får sin mening 
först när den befinner sig i en situation (kulturell och historisk). Istället 
tänker sig Beauvoir att kroppen är en situation. Kroppen är vårt perspektiv 
på världen och samtidigt ingår den i en dialektisk interaktion med sin om
givning. Andras situationer påverkar oss, vilket i sin tur formar våra erfaren
heter av våra kroppar. Olika kroppar ger också olika erfarenheter av världen. 
Kropp och omvärld är således förbundna.24 

Betraktandet av kroppen som en situation innebär inte att den bryts ned 
till en objektiv (vetenskaplig) och en subjektiv (av kulturell erfarenhet for
mad) komponent, menar Moi och betonar subjektets frihet: 

23 Butler 1990. 

24 Moi 1997. 
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Om vi vill förstå vad en kvinna är så finns det ingen anledning att göra generaliseringar 
om könsskillnad, oavsett om dessa förstås i termer av kön eller genus eller bådadera. 
Istället bjuder oss Beauvoir att studera variationerna i kvinnors levda erfarenhet.25 

En annan revidering av begreppen kön och genus står antropologen Shelly 
Errington för. Liksom Butler ifrågasätter hon bilden av kroppen som en 
biologisk bas med kulturen som pålagd yta. Istället formar kropp och kultur 
varandra och tolkningen av kroppen varierar i olika kulturer. Enligt Errington 
är det ingen mening med att studera kroppen utanför ett kulturellt sam
manhang. Frågan vi bör ställa är: "What meanings are human bodies asked 
to bear in particular cultures and historical periods?"26 

Hon anlägger ett antropologiskt perspektiv på vår egen kultur (den väs
terländska) med den provocerande men uppfriskande blicken på kön, som 
något vi tror på, i motsats till har objektiv kunskap om. Kopplingen mellan 
hormoner, genitalier, komplementär sexualitet och reproduktion blir ett tros
systern kring Kön (Sex), med stort K. I det ingår att det bara finns två köns
kategorier, helt separerade från varandra, även om det finns människor med 
annan anatomi. Till exempel klassificeras OS-deltagare som säger sig vara 
kvinnor, men som inte har en perfekt XX-kromosomuppsättning, som män. 

Annars är genitalierna ett tecken på Kön - en central aspekt av personlig 
identitet i vår kultur. Men eftersom dessa döljs är det istället kläder och 
uppträdande ("kultur") som ger en signal om den inre kroppen ("natur"). 
För att hantera problemet med att kriterierna för Kön inte stämmer in på 
alla individer uppfinner man termen genus (gender). Men även om Kön ses 
som naturligt och biologiskt och genus som socialt konstruerat, ses genus 
som en utveckling av "Sexuell skillnad", det vill säga att det finns två genus 
som reflekterar två Kön. 

Errington framför förslaget att vi bör skilja på Kön, kön och genus, där 
Kön betyder ett särskilt konstruerande av mänskliga kroppar, så som det ser 
ut i den västerländska kulturen. Ordet kön vill hon inte definiera närmare 
än att det rör sig om mänskliga kroppar, eftersom hon då genast skulle börja 
beskriva Kön. Genus eller genussystem handlar om vad olika kulturer gör av 
kön. I analysen av västvärlden kommer hon fram till att Kön är vårt genus
system, eftersom Kön är den mest framträdande och genomträngande bety
delsen av kön i vår kultur. 

25 Ibid., s. 121. 
26 Errington 1990, citat s. 15. 
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Att välja utgångspunkt 

I ovanstående synsätt finner vi olika sätt att hantera "könstillblivelsen". 
Errington lägger frågan på en kulturell nivå, där vår kulturs syn på uppdel
ningen mellan de två könen som något grundläggande blir en trosfråga. 
Moi förkastar alla generaliseringar för att istället vända sig till individuella 
studieprojekt och omöjliggör därmed socialisationsteoriernas relevans. Med 
Butlers subjektsupplösta perspektiv skulle vi få en utvecklingspsykologi som 
utgår från handlingar snarare än individer. Ar något sådant tänkbart? De 
poststrukturalistiska psykologerna kritiserar essentiellt tänkande inom psy
kologin och menar att begreppet socialisation är deterministiskt.27 Innebär 
det att vi över huvud taget inte kan beskriva hur individer utvecklas enligt 
vissa mönster? 

Den konflikt som råder mellan olika synsätt tycks grunda sig på att man 
har delvis olika syften. A ena sidan det empiriska projektet att beskriva vad 
som försiggår och å det andra det politiska projektet att förändra förhållan
den. Psykologin har också varit inriktad på sjukdomar, vilket för med sig att 
avvikelser (till exempel från könsidentiteter) ses som störningar. I feminism
ens inriktning mot att upptäcka reproducerande hegemonier kan avvikel
serna istället ses som utvägar. Psykologins beskrivande men ibland även nor
merande attityd krockar med feminismens korrigerande. I grunden handlar 
det bland annat om en krock mellan det humanistiska synsättet att vi skapar 
världen genom kunskap och det naturvetenskapliga synsättet att vi genom 
att betrakta världen skaffar oss kunskap. 

Socialisationsteoriernas utseende eller över huvud taget existensberätti
gande blir till slut en fråga om ett val mellan utgångspunkter. Tror vi att de 
två könskategorierna är diskursivt skapade eller tror vi att de existerar som 
en för människan ofrånkomlig biologisk och kulturell skillnad? Tror vi att vi 

27 Vad man egentligen vänder sig mot är synen på utveckling som något man påläggs och inte 
deltar i själv. Det är en syn som har förändrats och det medskapande draget lyfts fram alltmer. 
Kanske är det det som gör att den kognitiva psykologin tycks uppleva en uppblomstring, för att 
man där trycker på barnets eget behov av att förstå världen. Relationen till psykoanalysen är 
däremot komplex. Sociologen och psykologen Thomas Johansson konstaterar att intresset för 
psykoanalysen avtar inom samhällsvetenskapliga ämnen i Psykoanalys och kulturteori (1999), s. 
10. Psykoanalysen kritiseras också för sin brist på mätbarhet av utvecklingspsykologer, se till 
exempel Thomas eller Beal (not 5). Samtidigt är psykoanalysen, inte som metod men som 
teori, ett av fundamenten i den poststrukturalism som bland annat influerat psykologer och 
sociologer i antologin Tozuard a New Psychology of Gender (1997). 
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kan dra en tydlig skiljelinje mellan föränderligt och oföränderligt, mellan 
biologiskt och socialt, mellan framträdare och framträdande? 

Eva Lundgren har på ett konstruktivt sätt ifrågasatt och vidareutvecklat 
ovanstående frågor och infört termen könskonstituering. Det är ett begrepp 
som verkar både på individ- och systemnivå och som tar hänsyn både till det 
specifika och det generella. Dessutom menar Lundgren att vi trots vetska
pen om att en kvinna också alltid är något annat, till exempel svart och 
medelklass, ändå kan analysera könskonstitueringen som något fundamen
talt.28 

Genom könskonstitueringen skapar individer referensramar i förhållande 
till kulturella förväntningar och normer för kön: 

Kjonnskonstituering er en integrert, livslang prosess i en interaksjon der vi som aktörer 
forutsetter, skaper, vidareutvikler, utdyper og forandrer kjonnsnormer, og der kjonn konsti
tueras i henhold til en rekke normsett [—]. Generelt kan vi regne med at menneskers 
atferd styres både av flere ulike normsett med dels ulike gyldighetsområder som påvirker 
individer på samme tid (synkront perspektiv), og normsett hvis påvirkning horer hjemme 
i ulike faser i individets personlige historie (diakront perspektiv).29 

Hon poängterar vikten av att använda växlande och mångfasetterade analys
begrepp när vi studerar könskonstitueringen och att vi studerar både aktiv 
handling och passiv anpassning, explicita normer och implicita djupstruk
turer. Kanske denna hållning kan vara något eftersträvansvärt även för ut
vecklingspsykologer? 

I sin engelska version av ovanstående studie kommenterar Lundgren att 
termerna sex och gender båda inbegrips i begreppet kön (eller kjonn) på de 
skandinaviska språken.30 Som jag har visat i den här artikeln finns det fler 
varianter. De olika betydelserna inom och mellan skilda vetenskaper gör 
begreppen besvärliga. Min egen lärdom är att uppdelningen mellan begrep
pen kön och genus ger fler problem än de löser. Det är ingen ny ståndpunkt 
inom feministisk teoridebatt, men i det här fallet har jag velat väga begrep-

28 Lundgren 1993, s. 172. 
29 Ibid., i92f. 
30 Lundgren 1995, s. 14. Lundgren som är kritisk till sex/gender-distinktionen i betydelsen 
biologiskt oföränderligt kontra socialt föränderligt måste arbeta med flera begrepp i den över
satta texten. För att skilja sin egen linje från en "traditionell" sex/gender-uppdelning, använder 
hon begreppen biological gender och sociological gender. Kjonnskonstituering blir constitution 
of gender. Grundordet kjonn översätts alltså här med gender. 
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pen i en specifik kontext, nämligen i förhållande till ämnet psykologi och 
särskilt till socialisationsteorierna. Hindren uppstår när man försöker skilja 
mellan det konstanta och det konstruerade eller mellan socialt och biolo
giskt. Men jag ser inte heller meningen med att upprätthålla två termer om 
man väljer att se både kön och genus som konstruktioner, vare sig vi talar 
om enskilda individer eller om den upprepade skillnad som delar in män
niskor i män och kvinnor. 

Som forskare kan vi på skilda sätt undersöka vad kön (eller Kön) är - vad 
det innebär och vad vi kan förändra. Rent praktiskt måste vi avgränsa oss i 
vårt eget arbete, vilket inte är detsamma som att göra anspråk på att ta upp 
det enda väsentliga. För om vi till exempel vill ändra på orättvisa förhållan
den bör alla tänkbara pusselbitar tas med, inte bara de som bekräftar våra 
tidigare teser. Om vi tillåter oss att ta intryck av varandra öppnar sig nya 
möjligheter, vare sig vi själva följer naturvetenskapliga eller kulturvetenskap
liga spår.31 På så sätt kan vi ifrågasätta samband som vi tidigare tagit för 
självklara. 

Hur påverkar det här min egen forskning? Min syn på pojk- och flickböckerna 
är att de kan ses som en yttring och en reproduktion av könskonstitueringen 
i vårt samhälle.32 Marknadsföringen mot läsare av bestämda kön ger i kom
bination med de könsbundna skillnader som framträder i berättelserna en 
bild av förväntningar kring könen. 

I analysen av de skönlitterära texterna väljer jag att tala om köns
konstruktioner, för att tydliggöra att jag arbetar med fiktioner. Texterna är i 
sig konstruktioner, skapade i förhållande till genreförväntningar och litte
rära traditioner. Även uppdelningen mellan pojk- och flickböcker är en kon
struktion grundad på kön. Likaså är det viktigt att poängtera att berättelser-

311 den här artikeln har könssocialisationen behandlats utifrån kulturellt baserade argument. 
Psykologen Anna Servins avhandling Sex differences in childrerisplay behavior. A biologkal con-
struction ofgender? (1999) är ett exempel på ett biologiskt perspektiv. 
32 Eva Lundgren skiljer mellan det konstitutionella och det regulativa i könskonstitueringen, 
för att uttrycka sammanhangen mellan det varierande å ena sidan och det stabila eller svår
föränderliga å den andra i könsdynamiken. Det konstitutionella är det vi handlar utifrån, men 
inte talar om, det är en del av oss själva och så självklart att det inte blir explicit synligt. Dess 
stadiga regler står i motsats till det regulativa som är i ständig förändring, Lundgren 1993, s. 171. 
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nas karaktärer inte ses som individer utan som konstruktioner. Som sådana 
är de en del av den könsuppfattning som texten i sin helhet förmedlar. 

Även om det inte är helt givet att skilja mellan populär- och kvalitetslit
teratur, vill jag dra en skiljelinje mellan dem, i det här sammanhanget. Vid 
studiet av kvalitetslitteraturen fokuserar man ofta på enskilda texters este
tiska värde. Min undersökning handlar istället om populärkulturens rela
tion till konstans och förändring i samhället. Jag söker i texterna efter kon
struktioner som förevisar idéerna om könskonstitueringen.33 Det kan i och 
för sig innebära en reduktion av enskilda texter, men poängen är inte att 
lyfta fram unika verk, utan att se mönster i samspelet mellan stabilitet och 
förändring.34 

33 Ibid. 
34 Det innebär däremot inte att det avvikande eller motsägelsefulla inte tas upp. Tvärtom kan 
det som reproduceras tydliggöras än mer genom sina motbilder och inkonsekvenser. 
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Ett ängsligt sysslande med 
könens ordning 

Medicinska tolkningar av kroppen 
vid 1800-talets mitt 

Maja Larsson 

Det sena 1700-talet har beskrivits som en period då sanningen om könet 
kom att flytta in i vetenskapen och medicinen. Den rationella och objektiva 
naturvetenskapen presenterades ibland som en väg bort från dogmatism 
och vidskepelse och som den nya, sekulariserade och säkra grunden för sö
kandet efter könens ordning. I hälsoböcker, gynekologiska läroböcker och 
medicinsk rådgivningslitteratur uttrycktes parallellt med detta en ökad po-
larisering mellan mans- och kvinnokroppen. Begreppet komplementaritet 
blev centralt i det medicinska tänkandet om könen under det följande år
hundradet, och trots alla förespeglingar om värdeneutralitet legitimerade de 
medicinska texterna många gånger en moralisk, social och ekonomisk orga
nisering av män och kvinnor i det borgerliga samhället. 

Kvinnans roll som maka och mor framhölls i den framväxande europeiska 
medelklassen, och i vetenskapen definierades kvinnokroppen i vissa sam
manhang helt och hållet utifrån processer som menstruation, havandeskap 
och amning.11 en populärmedicinsk bok från mitten av 1800-talet menade 
till exempel den tyske läkaren O. Reuth att "hela den qvinliga organismen 
till byggnad och förrättningar är anlagd endast och allenast med afseende på 
dess deltagande i fortplantningsarbetet; med andra ord, qvinnan är till sin 
fysiologiska bestämmelse allt igenom aflande".2 

Mannen representerade en motsatt karaktär - han associerades inte med 
familj, kropp och reproduktion utan med sina insatser i den offentliga sfä-

1 Se exempelvis Schiebinger 1989, s. 189-244; Russett 1989; Jordanova 1989; Johannisson 1994. 
2 Reuth 1865, s. 91. 
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ren. Begrepp som individualitet, förnuft och autonomi bar under 1800-talet 
tydligt manliga förtecken. 

Denna bild av de olika men komplementära könen skildras i historisk 
forskning inte bara som utmärkande för det borgerliga 1800-talet och dess 
uppdelning i offentligt och privat utan även som relativt stabila och homo
gena. Vetenskapshistorikern Londa Schiebinger menar att det i den medi
cinska vetenskapen efter 1700-talets mitt knappast uttrycktes en enda ny 
tolkning av kön som inte genomsyrades av komplementaritets- och särarts
tänkandet. I synnerhet i 1800-talsmedicinen rådde konsensus på denna punkt. 
Några avvikande röster behövde inte tystas; de fanns enligt Schiebinger över 
huvud taget inte.3 

Schiebingers bok The mind has no sex? gavs ut redan 1989, men även i 
senare forskning har 1800-talsmedicinens sökande efter biologiska köns
skillnader betonats på ett som jag ser det oproportionerligt sätt. I samman
fattningar och bakgrundskapitel upprepas, ofta med hänvisning till Thomas 
Laqueur, hur det i den medicinska vetenskapen under seklet etablerades en 
essentiell särartsmodell där skillnader mellan män och kvinnor förankrades 
djupt i kroppen och biologin.4 Ett exempel är historikern John Tosh som i 
sin nyutgivna bok^ mansplace behandlar förhållandet mellan könsideal och 
hemliv i det viktorianska England och som för denna period beskriver den 
medicinska vetenskapens syn på biologiska könsskillnader som mer polari
serade och absoluta än någonsin.5 

En utgångspunkt i denna artikel är att de medicinska idéerna om könens 
särart aldrig var fullt så homogena och absoluta som exempelvis Schiebin
ger och Tosh hävdar. Mans- och kvinnokroppen polariserades visserligen 
under 1800-talet och kvinnan skildrades på grund av sina reproduktiva funk
tioner många gånger som avvikande från en manlig norm. Samtidigt finns 
det anledning att ifrågasätta hur stabila och enhetliga dessa tolkningar egent
ligen var. Jag menar att de vetenskapliga definitionerna av kön, i synnerhet 

3 Schiebinger 1989, s. 227-230. 
4 Laqueur 1994. Laqueur beskriver hur de aristoteliska skrifterna och Bibeln under 1700-talet 
tappade i auktoritet till förmån för natur och vetenskap, och att biologin då kom att framstå som 
den främsta förklaringsgrunden för de uppfattade skillnaderna mellan män och kvinnor. Könet 
förankrades i biologin och människokroppen uppfattades alltmer som antingen kvinnlig eller 
manlig, enligt två skilda ideal. Artikuleringen av kön uttrycktes nu i binära skillnader, och inte 
som tidigare i hierarkiskt ordnade likheter, och kvinnor och män blev olika i varje tänkbar aspekt 
av kropp och själ. 
5 Tosh 1999, s. 7,43-46. 
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före 1870, bjöd på en hel del utrymme för förhandlingar om kvinnligt och 
manligt, och att kroppsliga likheter mellan män och kvinnor betonades pa
rallellt med de mer välkända skillnaderna. Mäns och kvinnors kroppar be
skrevs ofta som sprungna ur en gemensam mall och de könsspecifika avvi
kelserna från denna som tillfälliga och instabila. I medicinska böcker och 
tidskrifter rapporterades vid mitten av seklet om fall av hermafroditism, 
kroppsliga könsöverskridanden, manhaftiga, äldre damer samt menstrue-
rande och ammande män. Gränserna mellan mans- och kvinnokroppen 
uppfattades som osäkra och beroende av yttre faktorer som civilisationsnivå, 
arbetsdelning, klimat, vanor, livsstil, uppfostran och moral. 

Föreställningarna om biologins instabila karaktär bör som jag ser det inte 
avfärdas som ett oreflekterat arv av äldre, lärda idéer om kroppen. Tvärtom 
kan beskrivningarna av den kvinnliga respektive manliga fysionomin som 
öppen för kultur, livsstil, vanor och miljö, i sin specifika kontext, ha uppfyllt 
vissa ideologiska syften. Teorier om könet som föränderligt och format av 
yttre omständigheter möjliggjorde bland annat jämförelser av olika grupper 
inom respektive kön och ett skillnadsskapande som baserades på klass, ålder 
och ras. 

Det fanns i 1800-talets borgerliga samhälle en rad kulturella, politiska och 
ekonomiska argument, inte bara för att skilja mellan män och kvinnor, utan 
även mellan arbetare och borgare, barn och vuxna, civiliserade och ocivi
liserade folk. Bilden av kroppen som öppen för kultur och förändring legiti
merade även läkares ambition att kritisera den felvända eller bristande civi
lisationen, uppfostran, moralen, litteraturen och tidsandan. I det följande 
vill jag visa hur företrädare för den medicinska vetenskapen under 1800-
talet såg det fysiska könet som en tämligen osäker process, formad av om
givning och kultur. Fokus är riktat mot några årtionden kring seklets mitt 
och jag utgår från såväl svenska medicinska böcker och tidskrifter som en 
mer populär, ibland översatt, hälso- och rådgivningslitteratur.6 

Kroppsliga skillnader mellan män och kvinnor sågs i den medicinska veten
skapen vid mitten av 1800-talet många gånger som en fråga om modifiering 
och gradvis förskjutning snarare än om artbestämda olikheter. Läkare som 

6 Den tidigare forskningen om 1800-talsmedicinens teorier om likheter mellan mans- och 
kvinnokroppen är inte särskilt omfattande. Se dock Moscucci 1990,1991; Matus 1995. 
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inspirerats av en romantisk naturvetenskaplig hållning menade att en grund
läggande överensstämmelse mellan mans- och kvinnokroppen stod att finna 
även i de organ som vid en första anblick tycktes skilja könen åt. Detaljen 
uppfattades som en avspegling av ett större sammanhang.7 Pehr Gustaf 
Cederschiöld, en i svensk medicin välkänd obstetrikprofessor, hävdade ex
empelvis att en enda idé låg till grund för hela skapelsen och att allt var 
utformat enligt samma schema. Även de kvinnliga och manliga könsorga
nen antogs motsvara varandra: 

Sålunda svarar kittlaren emot manslemmen; inre blygdläpparne emot förhuden, och de 
yttre tilläfventyrs emot pungarne; äggstockarne svara emot testicklarne; samt qvinnans 
modertrompeter i någon mån emot sädesblåsorna och vasa deferentia [sädesledarna] 
hos mannen.8 

Alla manliga könsattribut ansågs ha en exakt kvinnlig motsvarighet och denna 

ursprungligen antika idé om könens grundläggande likheter upprepades även 
i många av de utländska populärmedicinska böcker som översattes och ibland 
även bearbetades för svenska förhållanden. Läkaren Reuth framhöll parallellt 
med sin syn på kvinnan som "allt igenom aflande" att det fysiskt sett inte 
fanns några egentliga skillnader mellan mans- och kvinnokroppen: "Dervid 
gifves det ingen manlig könsegedomlighet, hvilken ej hos qvinnan har ett 
fullständigt analogon, [...] till och med mannens lem -penis - är inget ho
nom egendomlig bildning, utan till sin byggnad fullkomligt identisk med 
qvinnans kittlare - cliton" .9 Reuth tycktes sitta inne med fler exempel men 
nöjde sig med följande påpekande: 

Att vidare visa båda bildningarnas helt och hållet analoga uppkomstsätt, att ställa de 
jemförliga momenterna bredvid hvarandra och demonstrera deras likhet, skulle antaga 
en för vetenskaplig karakter och ligger icke i denna framställnings plan.10 

En och samma läkare formulerade ofta till synes motstridiga föreställningar 

7 G. Eriksson 1962, s. 5. 
8 Cederschiöld 1836, s. 99. Cederschiöld var en på sin tid välkänd läkare, politiker och ledamot 
av Kungliga Vetenskapsakademien. Hans främsta insatser rör sig inom förlossningskonstens 
område och hans Lärobok i vården om qvinnans slägtlifYvix beskrivits som ett av den äldre 
svenska medicinens mest omfattande. Den lästes under 1800-talet av generationer av blivande 

barnmorskor och läkare i deras obstetriska utbildning. 
9 Reuth 1865, s. 119. 
10 Ibid., s. 128. 
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om huruvida könen präglades av likheter eller skillnader. Ett exempel, för
utom Reuth, är den tyske läkaren Hermann Klencke som i sina populär
medicinska böcker i allmänhet beskrev män och kvinnor som olika och 
komplementära, men som samtidigt hävdade att det bara existerar skenbara 
olikheter dem emellan. Ty "den anatomiska forskningen har såsom fullkom
ligt tillförlitlig och ovederlägglig uppställt den satsen, att både hos mannen 
och qvinnan en och samma grunddtypus för könsorganen liktidigt ligger till 
schema för bildningen, och att den endast är olika modifierad i de bägge kö
nen".11 Innerst inne uppfattades mannen och kvinnan som neutrala och 
odifferentierade uttryck för en och samma idé. Det gemensamma "bildnings
schemat" bekräftades, enligt Klencke, av att män bär på för dem helt 
ofunktionella antydningar till kvinnliga könskaraktäristiska och tvärtom: 

Det manliga könslifvet representerar sig hos qvinliga varelser ganska tydligt genom clit-
oris, som i afseende på den qvinliga könsfunktionen icke har något alls att betyda. Hos 
mannen åter framträder det qvinliga könet i bildningen af brösten, som för den manliga 
könsfunktionen äro utan all betydelse. Ja man har till och med i prostata hos mannen 
påträffat en liten blåsa, hvilken man ganska väl skulle kunna anse vara en rudimentär 
antydning till en qvinlig lifmoder.12 

En annan populär skribent var Eduard Winkler, som på samma sätt me
nade att de kvinnliga och manliga könsorganen fullständigt motsvarade va
randra. Han poängterade att båda könen bidrog till reproduktionen, och 
liksom kroppen i övrigt 

så stämma födselorganen till alla delar öfverens med hvarandra. Stenarne svara mot ägg
stockarne, sädledarne mot modertrumpeterne, aflelselemmen mot moderslidan o. s. v., 
och hvad för ena könet är egendomligt, finnes hos det andra i outvecklad eller passiv 
form; så har mannen små mjölkvårtor och qvinnan ett rudiment af cellkroppar i clitoris.13 

Klenckes och Winklers beskrivningar av hur kvinnans könskaraktäristika 
ligger vilande i manskroppen och tvärtom kan jämföras med den proviso
riska teori som Charles Darwin utarbetade på 1860-talet om arv och mänsklig 
variation, pangenesis. Denna teori strävade bland annat efter att förklara 
varför karaktärsdrag som utmärkte det ena könet plötsligt kunde återfinnas 
hos det andra. Kvinnliga könskarakteristiska var, som Darwin såg det, när-

11 Klencke 1852, s. 34. 
12 Ibid., s. 36-37. 
13 Winkler 1847, s. 58. 
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varande om än vilande i manskroppen och tvärtom. Teorin var visserligen 
spekulativ men anses ha harmonierat med, om inte varit en produkt av, sam
tidens dominerande föreställningar på området.14 

Läkarvetenskapens beskrivningar av mans- och kvinnokroppens gemen
samma mall är många. I den medicinska tidskriften Hygiea skildrade på 
1840-talet en svensk läkare, Carl Gustaf Santesson, sedermera professor i 
kirurgi, kvinnans vagina eller närmare bestämt "moderslidans erectila tex
tur". Denna antogs utgöra det egentliga "retningsorganet" vid samlaget och 
beskrevs som fullständigt analog med mannens penis. Santesson menade 
att en jämförelse mellan de kvinnliga och manliga könsorganen visar att det 
råder en fullständig överensstämmelse dem emellan, både till "structur, an
ordning och function". Inlindat i latinska termer och omständliga resone
mang argumenterade Santesson för att kvinnans vagina faktiskt borde be
traktas som en inåtvänd manslem.15 

Det ligger nära till hands att läsa de medicinska beskrivningarna av mans-
och kvinnokroppens djupgående likheter som oreflekterade vidareför
medlingar av antik filosofi och vetenskap. Enligt Aristoteles och Galenos 
utgjorde kvinnan en kallare och mindre fullkomlig version av mannen men 
uppvisade en biologi och en uppsättning könsorgan som fullständigt mot
svarade hans. Thomas Laqueur menar att en sådan "enkönsmodell" domi
nerade det medicinska tänkandet i västvärlden från antiken ända in på 1700-
talet, och att de kvinnliga könsorganen under denna period uppfattades som 
inåtvända men i övrigt identiska versioner av de manliga. Vaginan sågs som 
en inre penis, blygdläpparna som förhud, livmodern som pung och äggstockar
na som testiklar. Det var kvinnans brist på värme och fullkomlighet som 
förklarade att hennes könsdelar inte skjutits ut ur kroppen på samma sätt 
som hos mannen. 

Att denna föreställning om kvinnans kropp som en outvecklad version av 
mannens oreflekterat skulle ha dröjt sig kvar i medicinska texter från mitten 
av seklet tycks dock inte ha varit fallet. Flera läkare protesterade tvärtom 
uttryckligen mot de antika teorierna men ville ändå betona likheterna mel
lan mans- och kvinnokroppen. Ett exempel är Klencke som angående de 
uppmärksammade likheterna mellan könen såg sig manad att ta ställning 
till den antika synen på kvinnan som en ofullständig version av mannen: 

så kunna vi icke gå in på den af ARISTOTELES framställda åsigt, enligt hvilken qvinnan 

14 Russett 1989, s. 64-65. 
15 Santesson 1844, s. 623-639. 
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skulle vara en ofullständig man, en blott till hälften utvecklad manlig organism. Uti qvinnan 
finnes ingen organiserad haljhet, ingen half utveckling; hennes organism är fullkomligt 
utbildad och har allsicke någon tendens till man-varande. Hennes organism har ända från 
sin första början absolut utvecklat sig till qvinna,16 

Kroppsliga likheter mellan könen associerades sedan gammalt med en före
ställning, inte om lika värde utan om en hierarki, där mannen var överord
nad och kroppsligen utgjorde normen även för kvinnan. Klencke, som 
obesvärat rörde sig mellan teorier om likhet och särart, betonade att likhe
terna mellan mans- och kvinnokroppen definitivt inte skulle ses som något 
bevis på att mannen befann sig högre upp i naturens ordning än kvinnan. 
Detta fanns det anledning att påpeka i samband med beskrivningen av äldre 
män och kvinnor, som fysiskt och psykiskt antogs närma sig varandra. Det 
var kvinnans kropp som efter klimakteriet närmade sig mannens och inte 
tvärtom: "Att hannen icke, efter att hans prokreations-förmåga upphört, 
antager honans sätt att vara och skicka sig, kan dock icke gälla såsom något 
bevis på att det maskulina slägtet står högre i naturordningen, än det 
feminina."17 

Även andra läkare betonade likheterna mellan mans- och kvinnokroppen 
men var noga med att ta avstånd från Aristoteles hierarkiska föreställning 
om mannen som överordnad och normativ. I en medicinsk rådgivningsbok 
utgiven 1867 jämfördes könen och författaren gjorde följande helgardering: 

Utan att taga vår tillflykt [sic!] till Aristotelis mening, skulle vi väl kunna säga, att den 
enda skillnad, som förfinnes mellan mannens och qvinnans könsdelar, är den, att de 
förra hafva ett mera yttre och de sednare ett mera inre läge. Men oaktadt deras analogi 
äro vi långt, ifrån att påstå, att någon full likhet existerar dem emellan; ty de uppfylla 
helt och hållet olika, om ock vid aflelseakten väsendtligen ömsesidiga funktioner.18 

De medicinska beskrivningarna av könens likhet kan tolkas på olika sätt. 
Laqueur menar att det medicinska tänkandet om mans- och kvinnokroppen 
sedan slutet av 1700-talet har präglats av en tvåkönsmodell där skillnaderna 
mellan män och kvinnor är stabilt förankrade i kropp och biologi. Han be
tonar visserligen att äldre teorier om könslikhet levde kvar parallellt med 

16 Klencke, 1852, s. 31-32. 
17 Ibid., s. 182-183. 
18 Könshemligheterna praktiskt belysta till sjelfbevarelse eller bot for gifta och ogifta af begge könen 
1867, s. 19-20. 
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tvåkönsmodellen, men ägnar i sin bok försvinnande lite utrymme år att visa 
detta. Ambitionen är bitvis snarare den motsatta. För att illustrera hur starkt 
särartstänkandet var under 1800-talet poängterar Laqueur att det gjordes 
vissa upptäckter inom utvecklingsanatomin vid mitten av seklet, som 
indikerade att de kvinnliga och manliga könsdelarna såg likadana ut i foster
stadiet. Män och kvinnor delade ett gemensamt ursprung i ett till sin upp-
byggnad androgynt embryo, men dessa rön kom enligt Laqueur aldrig att få 
någon egentlig betydelse eftersom teorier om könslikhet inte var politiskt 
relevanta vid denna tid.19 

Jag delar i princip Laqueurs syn på vetenskapen som inbegripen i en makt
politik där vissa upptäckter plockas upp och används i en mer omfattande 
diskussion om könens natur, och andra trängs bort, beroende på samhälle
liga intressen. Förhållandet mellan ideologi och vetenskap var dock aldrig 
så enkelt och entydigt som han antyder i fråga om det androgyna embryot. 
Dikotomin kvinna/man genomsyrade, trots sin ideologiskt höga status un
der denna period, aldrig vetenskapen fullständigt utan tolkningarna av kön 
var ofta motstridiga. Det fanns, vilket både Ornella Moscucci och Jill Matus 
har visat, argument i 1800-talets borgerliga samhälle för att tolka mans- och 
kvinnokroppen som i grunden överensstämmande. Moscucci menar att just 
teorierna om det könsneutrala embryot plockades upp i vetenskapliga dis
kussioner och bland annat användes för att beskriva människan som en en
hetligt sammanhållen art, distinkt skild från de lägre djuren.20 

Ambivalenta könsgränser 
Likheter och skillnader mellan könen betonades parallellt i de medicinska 
texterna och många gånger spelade teorier om ålder, fertilitet och aktivite
ten hos äggstockar och testiklar en viktig roll i jämförelserna. Barn ansågs 
inte uppvisa några egentliga könsskillnader utan beskrevs ofta som okönade 
och likartade. Såväl kroppsliga som andliga egenskaper uppfattades som 

19 Laqueur 1994, s. 16. För en diskussion om förhållandet mellan ideologi och vetenskap, se även 
Jarrick 1997, s. 22-38. Han beskriver läkarvetenskapens heterogena reproduktionsteorier kring 
sekelskiftet 1800 och menar, i polemik med Laqueur, att de mångfaldiga tolkningarna av krop
pen inte bör sökas i ett könspolitiskt sammanhang utan i en inomvetenskaplig situation, där 
nya rön "trängde sig på och först skapade förvirring och sedan nya övertygelser" (s. 35). Om 
heterogena reproduktionsteorier kring 1800, se även M. Eriksson 1996, s. 123-151. 
20 Moscucci 1991, s. 180-182; Matus 1995, s. 24. 
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gemensamma för pojkar och flickor och först under puberteten, "när det 
individuela lifvets organism" växt färdigt, antogs de halvfärdiga könsorga
nen komma att sätta sin prägel på kropparna.21 Den anonyme författaren till 
en medicinsk rådgivningsbok gav följande beskrivning av könets utveck

ling: 

Ehuru könet hos gossen och flickan redan från början af deras tillvaro alltför tydligt kan 
urskiljas, så är dock det individuella lifvet och så väl de kroppsliga som andliga egenska
perna hos båda under hela barndomen ungefär lika, och man märker hos de båda könen 
egentligen icke någon särdeles afvikande riktning förr än kroppen hunnit blifva inemot 
fullväxt, då det egentliga könslifvet börjar tändas, och de ännu blott halffärdiga könsor
ganen lifvas till en egen verksamhet och full utveckling.22 

I puberteten polariserades könen och en dominerande föreställning var att 
kvinnokroppen på grund av sin "speciella" roll i fortplantningen då kom att 
avvika från en "normal" och i stort sett okönad, manlig fysionomi. Aggstockar
na tog vid puberteten kvinnokroppen i besittning och uppfattades därefter 
som en slags kontrollorgan med stort inflytande över kvinnans hela fysiska 
liv.23 

Den borgerliga kvinnan var utan tvivel bärare av de flesta diskurserna om 
kön men även i hennes fall var dessa tämligen bräckliga och fyllda av motsä
gelser. Fransmannen J. F. B. Descuret föreställde sig till exempel i sin infly
telserika bok La Médecine des passions, eller Passionerna som den fick heta i 
svensk översättning, att "könsämnenas bildning" och "könsdelarnas utveck
ling" stannade av hos äldre kvinnor. Han beskrev den äldre kvinnans röst, 
rörelser, hud, smak och känslighet som manliga. De fina fjun som i ungdo
men knappt märks i kvinnans ansikte börjar, enligt Descuret, på ålderns 
höst att likna mannens skäggväxt.24 

I en medicinsk handbok för husmödrar hävdade författaren, i likhet med 
Descuret, att livskraften i ålderdomen drar sig tillbaka från fortplantnings-
organen som åter blir "overksamma och liksom vissna bort".25 De kvinnliga 

21 Cederschiöld 1836, s. 96. 
22 De afslöjade könshemligheterna 1863, s. 18. 
23 Matus 1990, s. 32; Johannisson 1994, s. 33-36,188-189. 
24 Descuret 1847, s. 61. 
25 Wistrand 1846, s. 11, 23. Idén om att mängden energi för den individuella utvecklingen står i 
relation till "utgifterna" vid fortplantningen tas senare upp i teorier om evolutionens framåt
skridande. Herbert Spencer kopplar i sin Principles ofBiology från 1866 samman evolutionens 
utveckling med föreställningen om en minskad fertilitet. Se Conway 1970, s. 55. 
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könsorganen antogs krympa samman och kroppskrafterna reduceras till de 
processer som upprätthåller det individuella livet. Hermann Klencke utta
lade sig specifikt om närmandet mellan könen i "obildade" skikt, där den 
äldre kvinnans nya karaktär kunde yttra sig i en begivenhet på tobaksrök
ning och dryckenskap, ökat mod, större bestämdhet och en påfallande själv
känsla.26 

I ovanstående exempel är det kvinnan som förändras och efter klimakte-
riet antas närma sig mannen såväl fysiskt som psykiskt. Så var dock inte 
alltid fallet, utan även manskroppen uppfattades i vissa fall som ambivalent. 
Fysiska likheter mellan äldre män och kvinnor poängterades i populär
medicinska texter under större delen av seklet och den anonyme författaren 
till en hälsobok som gavs ut i inte mindre än 140 upplagor innan den över
sattes till svenska gav följande beskrivning: "Ålderstigna män och qvinnor 
bevara icke mera sina respektive köns kännetecken; de tyckas förvandlade 
till blandade väsen, som äro hvarken man eller qvinna, utan der de båda 
könens egenskaper så att säga flyta tillsammans."27 

Idén om att fysiska skillnader mellan könen tillbakabildas i ålderdomen, 
då äggstockarna hos kvinnan inte längre antogs fylla någon funktion, under-
byggde i vissa fall en föreställning om att kvinnokroppen redan i foster
stadiet kunde anta en manlig karaktär om äggstocken skadats på något vis.28 

Könsorganens "neutrala, embryonala stadium" sågs som en utgångspunkt i 
den utveckling som så småningom kom att skilja pojk- från flickfoster. I en 
artikel om könslikheter hos människor och djur hävdade författaren att 
människofostret i sin spädaste form alltid är kvinnligt och att "hvarje man i 
första början varit qvinna".29 

Könets utveckling från fosterstadiet och framåt var dock ingen självklart 
stabil process. Den kunde hämmas eller ge upphov till oklarheter, vilket i 
den medicinska litteraturen ofta diskuterades under rubriken hermafrodi-
tism. 1800-talsläkarna förnekade visserligen förekomsten av "äkta herma-
froditism" bland människor, men gav ändå åtskilliga exempel på "manliga 
hermafroditer", "kvinnliga hermafroditer" och "könlösa", samt människor 
vars sexuella identitet över huvud taget uppfattades som svårbestämbar.30 

26 Klencke 1852, s. 182. 

27 Helsovårdslära för äktenskapet och dessfysiologi 1894, s. 153. Se även Debay 1895, s. 336-337. 

28 Bergstrand 1836, s. 41-43. 

29 S:t Hilaire 1834, s. 215-219. 
30 Wistrand & Wistrand 1852, s. 95-99; Läkare-sällskapets förhandlingar 1876, s. 22; "Missbild
ning af genitalia", Läkaresällskapets förhandlingar 1869, s. 25-26; "Tvetydigt kön hos ett nyfött 

barn", Hygiea 1857, nr I» s- 77~78> v- Duben I852, s. 724. 
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Ofruktsamma män och kvinnor sågs i vissa fall som särskilt instabila och 
benägna att anta det andra könets särdrag. Klencke kallade sådana kvinnor 
för "viragines" eller "man-qvinnor" och de påstods ha långa kroppar med 
kantiga grunddrag, breda skuldror och smala höfter. Infertila kvinnor an
sågs även ofta ha en utpräglad skäggväxt och uppvisa manliga böjelser och 
intressen. Det motsatta hände med ofruktsamma män, oavsett om de hade 
blivit kastrerade eller av någon annan anledning inte kunde få barn. Dessa 
män saknade enligt Klencke skägg, de fick en klar och kvinnlig stämma, 
utbildade fett och cellväv istället för muskler och fick antydningar till bröst 
och breda höfter.31 

I boken Hälsovårdslära för äktenskapet menade författaren i samma anda 
som Klencke att en man vars testiklar inte utvecklas ordentligt riskerar att 
förlora sina manliga karaktärsdrag. Skägget faller av, rösten blir tunn och 
gnällande, bröstet insjunket, hans yttre former rundas och hela kroppen blir 
mer "fruntimmerslik".32 Enligt samma logik antogs kvinnor vars äggstockar 
bortopererats snabbt blir "karlaktiga", och författaren tog som exempel en 
patient som inom mindre än ett år efter operationen hade blivit en fullkom
lig "man-qvinna". En annan rapporterades efter ovariotomin ha fått ett långt 
skägg och börjat förakta allt kvinnogöra.33 

De medicinska skildringarna av hermafroditer, skäggiga damer och män 
med bröst vittnar eventuellt mer om en fascination över det avvikande och 
abnorma än om läkarvetenskapens syn på vanliga män och kvinnor. I ett 
nummer av Hygiea från 1852 rapporterades det exempelvis om en atletisk 
ung amerikan vid namn Charles Collins, som en dag i februari det året 
märkte att hans vänstra bröst hade börjat svälla. Efter sex veckor var bröstet 
på denne grovsmed nästan lika stort som på en amma och Collins sökte 
läkarhjälp. En viss professor Mutter vid Jefferson Medical College under
sökte smeden och konstaterade att det ena bröstet var starkt utvecklat och 
fyllt med mjölk "som på intet sätt skiljde sig från qvinnomjölk". Denna na
turens nyck gick inte att förklara på något vis och efter ytterligare sex veckor 

31 Klencke 185a, s. 180. 
32 Helsovårdslära för äktenskapet och dessfysiologi 1894, s. 151. 
33 Ibid., s. 152. Jfr Debay 1895, s. 221-224. Om synen på äggstockarnas betydelse för kvinnligheten, 
se Moscucci 1990, kap. 5; Matus 1995, s. 32-33; Johannisson 1994, s. 188-189; Nilsson 2000. 
Föreställningen om äggstocken som styrande för kroppens grad av kvinnlighet etablerades, 
enligt Laqueur (1994, s. 201-202) redan vid mitten av seklet, flera årtionden innan det fanns 
några egentliga bevis för detta organs betydelse i en kvinnas liv. 
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hade bröstet återtagit sin naturliga form.34 Två år senare diskuterades i Hygiea 
återigen frågan om mäns eventuella mjölkutsöndring och förmåga att amma 
sina barn. Ledamöterna i Svenska Läkaresällskapet tog enligt referenten 
upp åtskilliga exempel på fullvuxna karlar med "mjölkgifvande bröst", iakt
tagna och beskrivna i vetenskapliga sammanhang, såväl i Sverige som ut
omlands.35 

I viss mån påminner Hygieas beskrivningar av män med mjölk i brösten 
om 1700-talsmedicinens många berättelser om menstruerande män, 
monsterfödslar och kvinnor som bytte kön.36 Dessa kan tyckas marginella 
men har också setts som ett tecken på att den moderna föreställningen om 
kroppens slutna och färdiga könsgränser vid denna tid ännu saknades i det 
medicinska tänkandet. Kroppens skal gentemot omvärlden var fortfarande 
tunt, som Karin Johannisson har uttryckt det. Hon menar vidare att köns
gränserna skärptes under 1800-talet och att avståndet mellan mans- och 
kvinnokroppen ökade i takt med samhällets behov av en bestämd köns-
politisk modell.37 

Min tolkning är dock att 1800-talets ibland kuriösa rapporter om köns-
överskridanden, på samma sätt som 1700-talets berättelser, vittnar om att 
gränsen mellan mans- och kvinnokroppen inte ens under denna skillnads
sökande period var fullständigt fastlåst. Avståndet mellan mans- och 
kvinnokroppen må ha ökat i takt med framväxten av det borgerliga samhäl
lets behov av en bestämd könspolitisk modell, men parallellt med detta sär
skiljande fanns en betydande osäkerhet i den medicinska förståelsen av krop
pen, som kanske inte bara gav plats åt en modell utan flera. 

Kultur, klass och könsskillnader 

Jag har hittills argumenterat för att könet hos enskilda män och kvinnor i 
den medicinska litteraturen vid 1800-talets mitt inte entydigt präglades av 
ett stabilt särartstänkande, utan många gånger även uppfattades som förän
derligt och beroende av individens ålder, hälsa, fertilitet och vanor. En ge-

34 Liedholm 1851, s. 612. 
35 "Constitutio epidemica. — Hvarjehanda.", Hygiea 1854, nr 6, s. 379. För en rapport om 
"menstruerande män" från 1800-talets senare del, se Eira. Tidskriftför helso- och sjukvård 1886, 
nr 9, s. 282. 
36 Larsson 1994; Todd 1995. 
37 Johannisson 1997, s. 11. 
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mensam mall antogs prägla människokroppen och eventuella avvikelser be
skrevs inte som essentiellt inneboende i kroppen utan som tillfälliga och 
instabila. Ur ett längre och socialt sett bredare perspektiv framstod förhål
landet mellan den kvinnliga och den manliga biologin dessutom som bero
ende av historia, civilisation och klasstillhörighet. Graden av skillnader mellan 
män och kvinnor diskuterades vid mitten av seklet ofta i relation till före

ställningar om kulturens framsteg och den mänskliga artens historia. Nya 
teorier och tekniker för klassificering i medicin, etnologi och antropologi 
kom väl till pass i detta sammanhang. Den tyske kulturskildraren Wilhelm 
Heinrich Riehl föreställde sig exempelvis att distinktionen mellan man och 
kvinna var sammanlänkad med kulturens framsteg: 

Hos den råa naturmenniskan, äfwensom hos betryckta folkgrupper, som stannat i sin 
odlingswäxt, wisar sig motsatsen mellan man och qwinna ännu i många hänseenden 
utplånad eller fördunklad. Den förtydligas och widgar sig steg för steg med den wäxande 
culturen.38 

Enligt Riehl skilde sig könen knappast åt alls bland mycket isolerade bön
der och hårt kroppsarbetande proletärer. Han menade att bondkvinnan i 
alla hänseenden, även fysiskt, ännu var att betrakta som halvt om halvt man, 
vilket kom till uttryck i huvudets fysionomi, kroppens medellängd, röstens 
tonläge och även i yttre könsmarkörer som kläder och nyttjandet av rökverk. 
Först i det högre kulturlivet framstod könen som definitivt åtskilda, vilket 
Riehl kopplade samman med en viss arbetsdelning. Bland daglönare, fattiga 
bönder, zigenare och landstrykare utförde hustrun precis samma sysslor som 
mannen, vilket avspeglades i en fysisk könslikhet. Likheten mellan könen i 
dessa grupper tog sig, enligt Riehl, inte minst uttryck i den arbetande kvin
nans okänslighet för havandeskap och förlossningar. Det händer, menade 
Riehl, att kvinnorna "föder bakom häcken", tar den nyfödda i famnen och 
bär den en mils väg till hemmet för att börja arbeta ett par dar senare.39 

Den ociviliserade kvinnans härdade och robusta natur var ett tema som 
ofta diskuterades i 1800-talets hälsoböcker: 

Wi finna, att qwinnorna bland landtfolket, raska och utan att beswäras af några bety
dande olägenheter, genomgå detta tillstånd [havandeskapet] under förrättande af sina 
wanliga sysselsättningar, och att de utan plågor öfwerstå födsloarbetet, då stadsbon, sjuk 

38 Riehl 1856, s. 25. 
39 Ibid., s. 25-29. 

63 



och nervsvag af brist på rörelse och frisk luft, klagar öfwer tusende krämpor, och med 
ängslig oro motser en pinsam förlossning.40 

En tysk förlossningsläkare menade i samma anda att "vårt kultiverade till
stånd av förvekligande och förbildning gjort att barnaföderskornas förhål
lande skiljer sig betydligt från naturmenniskornas".41 Det var på landsbyg
den, bland "naturens lyckliga barn", som människor antogs uppvisa den bästa 
hälsan, trots eller kanske på grund av bondbefolkningens alla mödor och 
ansträngningar. Ett verksamt och ansträngande liv härdade och stålsatte 
kroppen, stärkte nerverna, sinnena och själen.42 

I borgerliga kretsar gjorde däremot havandeskap och barnsängar det omöj
ligt för kvinnor att arbeta utanför hemmet. Oberäkneliga och bräckliga, do
minerade av menstruationer och biologiska cykler, beskrevs borgerskapets 
kvinnor som oförmögna att uppfylla det offentliga livets krav på förnuftets 
makt över kropp och känslosvall.431 vissa sammanhang uttrycktes ett mot
satsförhållande mellan kvinnlighet och arbete, bland annat av fransmannen 
Jules Michelet som menade att överallt där kvinnan inte ägnar sig åt över
drivet arbete i allmänhet är sjuk, minst en vecka av fyra.44 Den utvecklade, 
förfinade och sköra kvinnligheten sågs som ett resultat av civilisationens 
utbredning och rörelsen från "det låga naturtillståndet" till en nivå där kul
tur, andlighet och moral fått ökad betydelse. 

Fysiska skillnader mellan män och kvinnor antogs bli skarpare i takt med 
civilisationens utbredning och Riehl hänvisade till den "naturhistoriska san
ningen, att blott det organiska lifwets högsta former innefatta de rikaste och 
bestämdaste classificationer".451 den borgerliga, förmodat civiliserade, kvin
nans fall hade denna process paradoxalt nog lett till att hon mer än män, 
arbetarkvinnor och lantbor ansågs sakna kontroll över sin kropp. Kön och 
reproduktion genomsyrade borgarkvinnans liv och hänvisade henne till den 
privata sfären. Mindre förfinade kvinnor som "stannat i sin odlingswäxt" 
behövdes däremot som arbetskraft i fabriker och i jordbruk, och det fanns i 
1800-talets europeiska klassamhälle ett uppenbart behov av att definiera deras 

40 Doktor Grahams Helsolåra 1846, s. 169. 
41 Hasse 1864, s. 39. 
42 Loewenstein 1852, s. 75. 
43 Johannisson 1994, s. 73. 
44 Michelet 1859, s. 64. 
45 För citatet, se Riehl 1856, s. 30. Denna syn på utpräglade könsskillnader som mer högtstående 
än kroppsliga likheter legitimerades senare av Darwin i boken The descent of man and the selection 
in relation to sex från 1871, där han presenterade sin teori om den evolutionära process som 
genom ett könsmässigt urval alltmer ökat de biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. 
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kroppar som motsägelsefullt nog både bundna i den låga naturen och sam
tidigt kapabla att uppfylla det offentliga arbetets krav på okroppslighet. 

Graden av könsskillnader mellan män och kvinnor sågs som en mätare på 
civilisationens nivå men differentieringen framstod under 1800-talet som 
ytterst osäker. Idén att yttre, samhälleliga aspekter hade del i de skillnader 
som kunde iakttas mellan män och kvinnor gav ofta upphov till tanken på 
en omvänd differentieringsprocess. Riehl refererade exempelvis till "kvinno
emancipationens" möjligheter att skapa en tillbakabildning av köns
olikheterna i den egna klassen. Kvinnors ökade krav på makt och tillträde 
till den offentliga sfären antogs leda till minskade könsskillnader och Riehl 
såg i princip de fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor som ett resul
tat av en viss arbetsdelning.46 

Föreställningen om att en felvänd samhällsordning kunde ingripa i kö
nets utformning legitimerade medicinens ofta långa moraliska utläggningar 
om samtida sociala förhållanden och politiska idéer. Med en ändrad social 
ordning tycktes det även kunna ske en förskjutning i det biologiska könet, 
vilket fick det att framstå som rimligt att läkare uttalade sig om fenomen 
som kan tyckas ligga långt utanför kroppens sfär. 

Ett annat exempel på hur kroppen många gånger sågs som formad av 
yttre, sociala och kulturella faktorer är de medicinska diskussioner som un
der större delen av seklet fördes om pubertet och könsmognad. I dessa fram
träder en föreställning om att miljö, klimat, arbetsdelning, nationella seder, 
livsstil, diet, kläder och till och med valet av lektyr kunde påverka pubertet
ens inträde. Hårt kroppsarbete fördröjde könsmognaden hos både män och 
kvinnor och innebar mer specifikt en sen menstruation hos bond- och arbetar
flickor. Bekväma vanor och en utsvävande livsstil, högre upp i den sociala 
hierarkin, riskerade däremot att driva fram en för tidig pubertet. Tvetydiga 
föreställningar och vällustiga drömmar kunde i dessa skikt sätta fart på köns
utvecklingen, och i en populärmedicinsk text gavs följande beskrivning av 
eskalerande fantasier och dess betydelse för kroppens utveckling: 

Inbildningskraften har ett så stort inflytande på könsdelarnes utbildning, att den kan 
flera år i förtid påskynda manbarhetens inträde. Man vet, att barn på landet mogna ett 
eller två år senare än i större städer, serdeles i sådana, der tygellöshet är rådande. I Paris 
är tidig manbarhet ganska vanlig; den föranledes genom romanläsning, skådespel, an
blicken af kopparstick, målningar och bildstoder, men ännu mer genom åsynen af 
halfnakna glädjeflickor och deras förföriska åtbörder.47 

46 Riehl 1856, s. 5of. Om synen på kvinnoemancipationens effekter på könsdifferentieringen, se 
även Hwasser 1841, s. 113. 
47 Richter 1840, s. 82-83. 
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Författaren menade uttryckligen att fantasier, bilder och föreställningar på
verkade könets utveckling och pubertetens inträde. I synnerhet i städernas 
borgerliga skikt antogs ungdomar och kvinnor sakna den fysiska och psy
kiska karaktär som hos vuxna, karaktärsfasta män verkade som ett yttre skal 
mot omvärldens influenser. Miljö och livsstil kunde modifiera den utveck
ling som naturen hade föreskrivit, och därmed fanns det även tunga argu
ment för att reglera och kontrollera unga människors vanor. Detta framgår 
inte minst av 1800-talets medicinska rådgivningslitteratur som var full av 
föreskrifter och råd om fördröjande åtgärder i samband med puberteten. 

Den slumrande sexualitetens abrupta uppvaknande hade negativa konse
kvenser för båda könen, men inte riktigt på samma sätt. Unga mäns för 
tidiga könsmognad kunde till exempel leda till onani eller spermatorré (för 
tidig sädesavgång) och således till ett förslösande av livskraft, med utlevade 
och försvagade män, förtvinade skelett och vissnande kroppar som följd. Ett 
exempel på hur mannens könsutveckling kunde ses som osäker och instabil 
återfinns i den ofta refererade Handbok i Dietetiken: "Om den manliga 
utwecklingen brådmognar, eller om fortplantningsämnet förspilles och 
wällustens frukter i förtid plockas, blifwer af mannen ett swagt, kraftlöst 
mellanting mellan man och qwinna."48 

För kvinnor presenterades medicinska teorier om könsmognadens bero
ende av nervsystemets respektive muskulaturens utveckling i den unga krop
pen som gjorde lant-, arbetar- och högreståndskvinnor till fysiskt sett olika 
fungerande grupper. Pubertetsutvecklingen antogs vara mest komplicerad i 
över- och medelklasskvinnans lättrörda organism. Inbillningar, fantasier och 
sexuella anspelningar påstods i dessa "mer andliga och nervösa skikt" med 
lätthet kunna inverka på kvinnokroppen så att den slumrande könsmognaden 
väcktes flera år för tidigt. Blandade sällskap, fåfänga, dans, starka känslor, 
romanläsning, trånga kläder, svärmisk kärlek och allehanda uppträden och 
spektakel kunde hos dessa kvinnor väcka fantasin och reta nervsystemet, 
vilket i sin tur drev på könsutvecklingen. Kropp och själ var intimt för
bundna hos den unga borgerliga kvinnan som därför ansågs vara i behov av 
övervakning och strikta regler. Hos arbetare och bönder uppfattades krop
pens utveckling inte alls som lika skör och beroende av själsliga intryck. 
Könsutvecklingen styrdes snarare av tillgången på mat och av musklernas 
utveckling. Puberteten inträdde när kroppen i övrigt var färdigväxt.49 

48 Hartmann 1831, s. 88. Citatet återfinns ordagrant även i Doktor Grahams helsolära s. 153. 
49 Bernhard 1859, s. 195-208; Qvinnokönets hemligheter och sjukdomar 1849, s. 47. 
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Det var dock inte bara den sociala hemvisten utan även den geografiska 
som ansågs inverka på könets mognad. Klimatet sågs sedan länge som en 
viktig aspekt av könets utveckling och ju varmare klimat desto tidigare mog
nad. För kvinnorna innebar värmen även ett tidigare inträde i klimakteriet. 
Sydländska kvinnor beskrevs i sammanhanget ofta som erotiskt lagda och 
med en synnerligen tidig pubertet.50 

Klimatets inverkan på kvinnors reproduktiva period i livet diskuterades 
1852 i Svenska Läkaresällskapet, och bland annat ställdes frågan om kvinnor 
i Norden generellt sett behåller förmågan att få barn längre än sydländska 
kvinnor. Magnus Huss, en vid denna tid framstående läkare, konstaterade 
utifrån Tabellkommissionens senaste statistik att tolv kvinnor i Sverige det 
senaste året hade fött barn trots att de var över 50 år, vilket uppfattades som 
en anmärkningsvärt hög siffra. Läkaresällskapet inrättade med anledning av 
dessa rön en kommitté som fick i uppgift att studera saken mer ingående. 
Inledningsvis skulle åldern för menstruationens och klimakteriets inträde 
bland stads- respektive bondkvinnor jämföras.51 

Sökandet efter skillnader mellan olika kvinnogrupper sträckte sig även 
norrut. Teorierna om klimatets inverkan på fruktbarheten diskuterades i an
slutning till den förmodat höga åldern för menstruationens första inträde 
bland eskimå- och lappkvinnor. Ett riktigt kallt klimat antogs hämma köns
utvecklingen och på 1870-talet undersökte enligt Hygiea en läkare huruvida 
kvinnor i Lappland utvecklades på samma sätt som i Stockholm. En tes var 
att de på grund av kylan fick sin menstruation först i 20-årsåldern och där
efter endast menstruerade sommartid.52 

Ett ängsligt sysslande med könens ordning 
Vetenskapens definitioner av kroppen som en instabil företeelse, öppen för 
klimat, civilisation och livsstil var liksom det parallella skillnadstänkandet 
möjliga att använda för vissa ideologiska syften. I medicinens jämförelser 

50 11800-talets vetenskap sågs i vissa fall brådmognad som en fysiologisk återvändsgränd och 
metaforer ur växtriket användes för att markera vikten av en långsam utveckling. En för tidig 
könsmognad signalerade att individen, liksom det kärva unga vin som gjorts på för tidigt plockade 
druvor, aldrig kunde mogna till en förstklassig nivå. Se Russett 1989, s. 75-76. 
51 "Medicinskt nytt inom landet", Hygiea 1852, nr 8, s. 503; Hygiea 1852, nr 9,552. 
52 Eklund 1876, s. 105. 
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inom ett och samma kön upprättades till exempel gränser mellan olika grup
per beroende av ålder, klass och ras. De kvinnor som befann sig utanför 
civilisationens gränser, och dit räknades allt från lappkvinnor till arbeterskor 
och bondflickor, utmärktes av att de inte uppvisade en lika "kvinnlig" bio
logi som stadens reproduktiva medelklasskvinnor. 

De förmodat ociviliserade kvinnorna sågs som manliga i sin okänslighet 
för menstruation, havandeskap och födslosmärtor. Med stålsatta nerver, och 
genom hårt arbete utvecklade muskler, signalerade de en okänslighet för, 
och en frihet gentemot, den reproduktiva biologin. Opåverkade av kropps
liga cykler, hetsande fantasier och den omgivande kulturens inflytelser kla
rade dessa kvinnor utan problem en lång arbetsdag utanför hemmets väggar. 
Karin Johannisson har poängterat att "samma män som motarbetade kvin
nans yrkesliv med biologiska argument anställde arméer av kvinnligt tjänste
folk och fyllde fabrikerna med kvinnlig arbetskraft."53 

Motstridiga tolkningar av kroppen rättfärdigade samhällets sociala orga
nisation och legitimerade borgarkvinnans respektive arbeterskans radikalt 
olika livsvillkor. Den arbetande kvinnans tåliga kropp påminde på sätt och 
vis om mannens med undantag av alla manskroppens positiva kopplingar 
till individualitet, kontroll och förnuft. Snåriga gränsdragningar mellan olika 
grupper underlättades i vissa fall av en bild av kroppen, inte som en biolo
gisk essens, utan som öppen för den omgivande kulturen.54 

Att kulturen kunde forma, förbättra och sannerligen också försämra män
niskors ostadiga kroppar var en insikt som inte bara användes för olika ideo
logiska syften, utan som även födde en viss oro. Det rapporterades i den 
medicinska litteraturen vid mitten av seklet om olika former av könsöver-
skridanden, och läkarnas beskrivningar av foster, barn, hermafroditer, isole
rade bönder, åldringar och ofruktsamma personer påminde om de sköra 
gränserna mellan mans- och kvinnokroppen. 

Först i ungdomen antogs de organ som kontrollerade könsskillnaderna 
börja utöva sitt inflytande över kroppen och då under mycket osäkra och 
varierande former. Läkare beskrev fostret och barnet som i princip könlöst 
och pubertetens inträdande som en revolution i kroppen, den för tidiga köns
mognaden som ett svar på en alltför kultiverad eller exotisk livsstil, och ål
derdomen som en sista omvandlingsperiod då könen återigen närmade sig 
varandra. I mans- och kvinnokroppen slumrade en gemensam fysiologisk 

53 Johannisson 1994, s. 79. 
54 Jfr Matus 1995, s. 48. 
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mall som under inverkan av fel klimat, fel fantasi eller fel samhällsordning 
riskerade att träda i dagen och skymma de fysiska tecknen på var och ens 
föreskrivna könsliga och sociala position. 

Hotet om miljöns inverkan på könsutvecklingen legitimerade den medi
cinska professionens krav att få reglera, bevaka och exponera den instabila 
och blottställda medelklasskroppen.ss I rådgivningslitteratur och populära 
hälsoläror formulerades regler och förmaningar om hur män och kvinnor 
skulle förhålla sig till sina kroppar, till varandra och i sina äktenskapliga 
roller. Kanske kan man förstå detta ambitiösa regelverk i relation till de osäkra 
och ibland motsägelsefulla bilderna av mans- och kvinnokroppen. 

Tolkningarna av kön kunde, som sagt, användas för motstridiga syften, 
även för att underminera den framväxande medelklassens komplementära 
könsideologi: framhållandet av en reproduktiv men kysk kvinnokropp, en 
polariserad kvinnlig respektive manlig särart, underbyggd av arbetets orga
nisering i en privat och en offentlig sfär. Eventuellt blir läkaren Reuths be
stämda utsaga i inledningen av denna artikel, att "qvinnan är till sin fysiolo
giska bestämmelse allt igenom aflande", begriplig mot bakgrund av de pa
rallella medicinska idéerna om kroppen som obeständig och könsöver
skridande. Föreställningarna om den instabila kroppen hade en omvälvande 
potential och utgör som jag ser det en tämligen förbisedd aspekt av 1800-
talsmedicinens ängsliga sysslande med könens ordning. 

55 Jordanova 1989, s. 22,41-42; Matus 1995, s. 32, 47. 
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Kvinnligt och manligt ifrågasatt 





Genus och makt i förindustriell 
arbetsdelning - plädering 
för en ny begreppsanvändning 

Rosemarie Andersson 

I mekanismerna bakom arbetsdelningen mellan kvinnor och män ligger ett 
verkligt intressant historiskt problem. Arbetsdelningens historiska variation 
innefattar samtidigt en genomgående kontinuitet - mäns arbete har värderats 
högre än kvinnors. Genom att undersöka innebörden av både kontinuiteten 
och variationen i arbetsdelningen kan vi få kunskap om föreställningarna 
kring manligt och kvinnligt, och hur de har omsatts i praktiken. Vi bör fråga 
oss vad arbetsdelningen har uttryckt, och vilken typ av förändringar i relation
erna mellan män och kvinnor dess variationer över tid återspeglar. 

En vanlig empirisk iakttagelse är att de grupper som har makt inte själva 
utför arbeten som har låg status, samtidigt som underordnade gruppers ar
beten i allmänhet åsätts låg status, hur nödvändiga de än är för samhällets 
fortbestånd.1 Arbetsdelningen i samhället uttrycker något om en makt
relation. Vi bör alltså kunna få kunskap om maktrelationen mellan män och 
kvinnor genom att studera arbetsdelningens utformning och förändring his
toriskt. Strävan att förklara innebörden i arbetsdelningens historiska möns
ter och variationer är ett starkt skäl att vidareutveckla den genusteoretiska 
begreppsapparaten. 

Genom åren har kvinnohistoria och senare genushistoria utvecklats mot 
en allt större teoretisk medvetenhet. Man har gått från ett angeläget projekt 
för synliggörande av kvinnor mot en problematisering av relationen mellan 
män och kvinnor, och kring konstruktionen av manligt och kvinnligt. Frå
gan om maktinnehållet i relationen har hamnat högt upp på dagordningen. 
Vilka är de maktskapande mekanismerna, hur uttrycks och reproduceras 
makt i termer av kön? Hur kan konstruktionen av manligt och kvinnligt, av 

1 Se t.ex. Jorgensen 1986. 
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Carl August Ehrensvärd (1745-1800): Mjölkerska. Penna i svart, lavering i grått. Nationalmuseum. 
Foto: Nationalmuseum. 

makt och underordning, förändras historiskt? 
Frågorna är många och viktiga och det forskas intensivt kring dem ur flera 

infallsvinklar, vilket det breda innehållet i den här antologin illustrerar. Hur 
förhåller det sig då med forskningen kring arbetsdelningen mellan kvinnor 
och män ur ett genushistoriskt perspektiv i Sverige? När det gäller den mo
derna epoken, från industrialismens framväxt och framåt, finns en hel del 
gjort. Den mycket omfattande internationella forskningen har fått betydel
sefull uppföljning i Sverige både teoretiskt och empiriskt. Historikerna Anita 
Göranssons och Ulla Wikanders liksom Lena Sommestads arbeten är väl
kända, de behandlar 1800- och 1900-talen.2 Deras frågeställningar berör hur 
arbetsdelningen påverkades när industrialiseringsprocessen väl inletts. Ge
mensamt för dessa historiska studier är att kön och genus används som för
klarande kategorier. Arbetsdelningen studeras därmed som ett utfall av en 
kulturell och politisk process, och betraktas inte som resultatet av givna skill
nader mellan manlig och kvinnlig arbetskraft.3 Ulla Wikander har särskilt 
betonat slutsatsen att ett avgörande kännetecken för arbetsdelningen mel
lan könen har varit männens ständiga överordning.4 

2 Göransson 1988, Wikander 1988 och 1991, Sommestad 1992. 
3 Sommestad 1992, s. 20. 
4 Wikander 1988, s. 230. 
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Bilden av arbetsgemenskapen i det "gamla 
bondesamhället" 
För perioden fram till cirka 1800, eller det förindustriella samhället, finns 
det däremot inget stort forskningsläge kring genusarbetsdelningen i Sverige 
och övriga Norden. En stor del av forskningen om agrarsamhällets ar-
betsrelationer bygger på empiri som har producerats av etnologer, och som 
är relevant främst för 1800-talets förhållanden. Empirin om arbetsdelningen 
har tagits fram av etnologerna utifrån andra syften än att problematisera 
relationerna mellan könen.5 Inom det svenska historieämnet finns få under
sökningar om arbetsdelningen mellan kvinnor och män under förindustriell 
tid.6 

Etnologen Orvar Löfgren började dock tidigt problematisera arbetsdelning
en mellan män och kvinnor i agrarsamhället. Hans artikel "Kvinnfolksgöra 
- om arbetsdelning i bondesamhället" i Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982 är 
ofta refererad. Löfgren sammanfattar där att agrarhushållens arbetsdelning 
framför allt varflexibel, men att det till största delen var kvinnorna som stod 
för flexibiliteten. Enligt de kulturella idealen var kvinnoarbetet inte högt 
skattat, men i praktiken var det så betydelsefullt att kvinnorna betraktades 
med respekt. I den ständiga omformningen av arbetsmönstren kunde mans
arbeten övergå till kvinnoarbeten, och de kom då att anses som opassande 
för män att utföra, konstaterar Löfgren.7 

Löfgren framför här alltså en något dubbel hållning till agrarsamhällets 
arbetsdelning. Samtidigt som han visar på hur mansarbete kulturellt och i 
praxis åsatts högre status, hävdar han att kvinnoarbetets oundgänglighet 

och svårighetsgrad medfört att allmogekvinnorna varit relativt starka och 
självständiga. När etnologen Inger Lövkrona 1990 gjorde en översikt av den 
etnologiska forskningen kring arbetsdelning konstaterade hon detta och för
klarade Löfgrens motsägelser med att den könsrollsmodell han använde sig 
av inte tillhandahåller några analytiska redskap för att analysera makt.8 

Också i en historisk lärobok finns en bild av agrarsamhällets hushålls-

5 Se Lövkrona 1990 för en översikt. 
6 De viktigaste är Gaunt 1996 (1983), Rydén 1990, Florén 1991 och Jonsson 1994. 
7 Löfgren 1982, s. 7 ff. 
8 Lövkrona 1990, s. 186 £ 
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produktion som i mycket överensstämmer med den etnologiska forskning
ens. David Gaunt konstaterar att "kvinnorna i bondesamhället var mannens 
arbetskompanjon".91 en egen studie av ett uppteckningsmaterial från 1760-talets 
Mellannorrland jämför Gaunt med bilden av de sydsvenska förhållandena, 
vilken han hämtat från etnologisk forskning. Det visar sig att kvinnornas 
arbete var mer utåtriktat och omväxlande i Norrland.10 Gaunt använder sig 
av könsrollsbegreppet, och han konstaterar att det generellt har funnits en 
uppdelning av arbetet längs könslinjen. Men denna uppdelning framstår i 
Gaunts tappning främst som funktionell; vid brist på arbetskraft kunde "man 
inte hålla fast vid en högtidlig indelning av könsroller".11 

Gaunts bild av den förindustriella arbetsdelningen mellan kvinnor och 
män blir motsägelsefull, liksom Orvar Löfgrens, eftersom han inte använ
der någon könsproblematiserande begreppsapparat för att analysera arbets-
relationerna. Konstaterandet att männen skötte kontakterna med storsam
hället, och att ingen individuell handlingsfrihet existerade för kvinnorna är 
empiriskt rimligt.12 Men grundantagandet att arbetsdelningen främst varit 
funktionell och symmetrisk gör att det inte går att komma längre i förkla
ringen av mekanismerna bakom, och maktinnehållet i den trots allt tydliga 
uppdelningen av arbetsmomenten som Gaunt konstaterar i det empiriska 
materialet. 

Om vi vill förklara och förstå den historiska variationen och kontinuiteten 
i arbetsdelningen mellan kvinnor och män, kan inte utgångspunkten vara 
att agrarsamhället karaktäriserades av en funktionellt utformad hushålls
produktion baserad främst på samarbete mellan olika kön och åldrar för den 
gemensamma försörjningen. Men en sådan uppfattning har alltså, i olika 
grad, funnits bland etnologer. Den uppfattningen har resulterat i en ovan
ligt seglivad bild av arbetsdelningen i det förindustriella agrarsamhället som 
komplementär och symmetrisk.13 Den bilden har också ibland övertagits 
även av historiker, och används fortfarande i olika varianter: 

I det förindustriella samhället hade man och kvinna inom äktenskapet varit beroende av 
varandra, ekonomiskt och arbetsmässigt. Det ömsesidiga beroendet var grundat i 
arbetsdelningen, det vill säga i att kontrahenterna med gemensamt arbete men med 

9 Gaunt 1996 (1983), s. 52. 
10 Gaunt 1996 (1983), s. 127 ff. 
11 Gaunt 1996 (1983), s. 131. 
12 Gaunt 1996 (1983), s. 136 f. 
13 Lövkrona 1990. 
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olika insatser skulle bidra till familjens fortbestånd. Inför staten, och därmed även i 
konkreta situationer, var kvinnan legalt underordnad sin äkta man. I själva genusarbets-
delningen var hon inte direkt underordnad honom eftersom män inte skaffade sig nå
gon kunskap om det som [...] ansågs som "kvinnliga" kompetensområden. Over dem 
bestämde kvinnan i familjen.14 

Arbetsdelningen var enligt detta synsätt utformad efter behovet att gemen
samt säkra hushållets försörjning - alltså funktionell - och därmed med 
någon slags automatik också symmetrisk mellan män och kvinnor. Uppfatt
ningen om att separata "arbetssfärer" skulle medföra kvinnlig makt finns 
inte systematiskt belagd inom forskningen. Och synsättet räcker inte långt 
om vi vill förstå hur relationen mellan manligt och kvinnligt var utformad i 
de många situationer där män och kvinnor arbetade tillsammans, till exem
pel i skörden. För att vi ska kunna komma ifrån motsägelsen mellan den 
legala underordningen av kvinnor, och en påstådd likställdhet i arbetet, måste 
bilden av den komplementära arbetsdelningen ifrågasättas och brytas ner 
med hjälp av ändamålsenliga begrepp. 

Ett försök i den andan var när några etnologer under åttiotalet började 
använda begreppet könsarbetsdelning. De ville då i sina undersökningar in
begripa både fördelningen av det konkreta arbetet, och fördelningen av kon
trollen över arbetets innehåll och resultat.15 Därmed placerades begreppet 
inom en maktteoretisk ram.16 Detta var ett steg i rätt riktning, som mig 
veterligt inte har fatt några uppföljare i Norden sedan dess. Enligt min uppfatt
ning kan dessutom ytterligare fördelar vinnas genom att använda begreppet 
genw-farbetsdelning. Vilka är då fördelarna med att välja genus framför kön i 
sammansättningen med arbetsdelning? 

Genusbegreppet 

Med hjälp av genusbegreppet kan arbetsdelningen undersökas inom ett vi
dare relationelit perspektiv. I genusforskningen har visserligen arbetsdel
ningen mellan män och kvinnor givits olika innebörd. Somliga forskare har 

14 Wikander 1999, s. 29. 
15 Kensarbejdsdeling og Magtforhold. Projektet hette "Kattegat-Skagerrak-regionens kultur-
udvikling i 1800-tallet". I rapporten finns en teoretisk inledning och avslutning av Grethe 
Carlslund Petersen, samt empiriska studier av danska, svenska och norska kustsamhällen cirka 
1750 till 1900. 
16 Carlslund Petersen 1986, s. 15. 
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velat se den ojämlika arbetsdelningen som själva upphovet till mäns makt 
över kvinnor.17 Andra ser arbetsdelningen som ett resultat av hierarkin mel
lan män och kvinnor, och att den bidrar till att vidmakthålla ojämlikheten.18 

Det centrala som jag ser det är att genusbegreppet används som en själv
ständig förklaringskategori, med en räckvidd långt utöver en empirisk de-
skription av hur olika arbeten fördelats mellan kvinnor och män historiskt. 
Utgångspunkten är att arbetsdelningen återspeglar föreställningar om man
ligt och kvinnligt, föreställningar som också legitimerar arbetsdelningen. 
Den kulturella process som genus utgör manifesterar sig på många områ
den, varav arbetsdelningen är ett.19 

Begreppet genus bör bestämmas närmare för att fungera som analytiskt 
redskap. Jag använder det som en benämning på de sociala konstruktioner 
som avgör innebörden av begreppsparet manligt och kvinnligt. Genus antas 
fungera i ett sammanhang som jag benämner genusordning, vilket ges den 
vida innebörden social könsordning. Utgångspunkten för användningen av 
genusbegreppet i min forskning är att de sociala könsrelationerna har varit 
betydelsefulla på alla nivåer i samhället, som ett grundläggande sätt för män
niskor att strukturera sin verklighet. Genusordningen har inneburit att män 
och kvinnor, eller manligt och kvinnligt, har uppfattats som olika och åt
skilda. 

Genus är ett grundläggande sätt att strukturera mänskliga relationer, och 
makt artikuleras dessutom mycket ofta i dessa relationer.20 Detta sätt att 
strukturera tillvaron med hjälp av olika sociala kön genomsyrar det mesta av 
människans sociala praktik, som en kulturell process. Med en sådan utgångs
punkt är det inte fruktbart att skilja ut arbetsdelningen som någon slags 
materiell "grund" för genusordningen i stort. Arbetsdelningen är en aspekt 
av genusordningen.21 

Genusordningen kan ses som ett klassifikationssystem som tillskriver män 
och kvinnor olika positioner i samhället, och som sådant fungerar den till 
väsentlig del på den språkliga nivån.22 Genom att den fungerar som ett 

17 Denna uppfattning återfinns ursprungligen hos Alexandra Kolontaj. Göransson 1988, s. 22. 
18 T.ex. Wikander 1991, s. 6. 
19 Sommestad 1992, s. 20 f. har en liknande utgångspunkt. 
20 Min syn på genus är inspirerad av Scott 1988, s. 42 ff. Ett generellt maktinnehåll kan återfin
nas i genus i den empiri som gäller genusrelationer i den västerländska kultursfären. 
21 Rose 1992, s. 11 f. 
22 Rose 1992, s. 13 f. Detta överensstämmer också med Joan Scotts definition av genus. Scott 

1988, s. 42 ff. 
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meningsskapande kulturellt system bidrar genusordningen till människors 
tolkning av sina erfarenheter, och betraktas av flertalet som sunt förnuft, 
vilket inbegriper gemensamma normer. Men genom att föreställningarna 
om genusåtskillnad aldrig helt kan fånga den mångfasetterade levda erfa
renheten, kommer de ständigt att utmanas och förbli instabila.23 

Begreppen manligt och kvinnligt bär på sociala betydelser som uttrycks i 
praktiker vilka sätter ramar för människors liv. En betydelsefull sådan prak
tik är arbetsdelningen mellan män och kvinnor. Genusarbetsdelningen har 
historiskt inte varit samhälleligt reglerad i sina konkreta delar. 24Andå har 
det i varje sammanhang funnits tydliga kulturella uppfattningar om vilket 
arbete som varit manligt, och vilket som varit kvinnligt.25 Genusarbets
delningen representerar på ett uttrycksfullt sätt genusordningen som kultu
rellt system. 

Den här beskrivna innebörden av genus betonar alltså meningsskapandet, 
den kulturella processen. Jag vill även lyfta fram ytterligare en möjlig förstå
else av genusordningen. Det gäller den samhälleligt institutionaliserade ord
ningen för mäns dominans över kvinnor.26 Historiskt har män haft makten 
i alla viktiga samhälleliga institutioner, medan kvinnor har utestängts från 
sådan makt.27 Den samhälleligt institutionaliserade ordningen för relatio
nen mellan kvinnor och män, och den kulturellt meningsskapande genus
ordningen kan sägas vara två sidor av samma helhet. Båda sidorna måste 
beaktas när genusordningens sociala praktik, till exempel i form av 
arbetsdelningen, ska undersökas.28 

De institutionaliserade ramarna för manligt och kvinnligt genus har i olika 
tider uttryckts i normativt rättsligt material liksom i religiös doktrin.29 Ett 

23 Rose 1992, s. 12 ff. 
24 Lövkrona 1999b, s. 32. 
25 Wikander 1999, s. 36. 
26 Scotts modell för hur genus fungerar på fyra sinsemellan relaterade nivåer är klassisk; en 
kulturellt symbolisk, en normativt begreppslig (eller meningsskapande), en socialt institutio

nell samt slutligen en subjektiv identitetsnivå. Scott 1988, s. 43 f. I det aktuella sammanhanget 
inriktar jag mig främst på den andra och tredje nivån. 
27 Detta kan definieras som patriarkatet, i vid bemärkelse. Lerner 1986, s. 239. Det finns en 
mycket omfattande debatt om vad patriarkatet är och hur det ska relateras till andra struktu
rella ordningar, se t.ex. Christina Carlsson m.fl. 1993 för en översikt. 
28 Lövkrona 1999a, s. 147. 
29 Göransson 1998, s. 14. 
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exempel på det senare är Hustavlan, som i Sverige spreds genom Luthers 
katekes. Hustavlan har tillskrivits stor betydelse för hur den normativa 
hushållsbaserade genusordningen utformades i det förmoderna samhället.30 

Hushållet utgjorde den institutionaliserade mötesplatsen på lägsta nivå 
mellan manligt och kvinnligt. Genusordningen var formaliserad genom att 
husbonden gavs makten att leda hushållet inåt och även representera det 
utåt.31 Ett växande historiskt forskningsläge försöker dock problematisera 
denna institutionaliserade maktrelation genom att undersöka praxis. Man 
har frågat sig om detta att kvinnor saknade formella maktbefogenheter också 
innebar att de var generellt underordnade i alla avseenden.32 Frågan kan 
också sägas handla om hur den institutionaliserade genusordningen och de 
historiska aktörerna interagerade - hur uppfattades och omfattades manligt 
och kvinnligt, hur agerade man utifrån en genusordning betraktad som 
meningsskapande system? Hur uttrycktes genus i den sociala praktiken, och 
överensstämde lokalsamhällets kulturella förståelser av manligt och kvinn
ligt med den samhälleligt institutionaliserade genusordningen? 

Genusordningen och arbetsdelningen 

Min strävan är att, via arbetsdelningen, undersöka maktinnehållet i genus
ordningen både i bemärkelsen av kulturellt meningsskapande system och i 
den samhälleligt institutionaliserade bemärkelsen. Denna dubbla innebörd 
i genusordningen har behandlats också av Inger Lövkrona. Hon gör en ana
lytisk utredning av maktstrukturerna med hjälp av de båda begreppen social 
makt respektive könsmakt. Den sociala makten innebär den makt som män 
och kvinnor tillskrivs av den institutionaliserade, samhälleliga genus
ordningen. Könsmaktens ursprung finns i den kulturella genusrelationen, i 
konstruktionen och förståelsen av manlighet och kvinnlighet. Män kunde 
utnyttja kvinnor för sina syften på olika sätt, enligt könsmaktens logik.33 

Enligt den sociala maktens ordning befolkades maktpositionerna - hus
bondens till exempel - av män. 

30 Lövkrona 1999b, s. 26. Perlestam 1998, s. 25 diskuterar relationen mellan Hustavlan och prak
tikens maktrelationer i hushållet. 
31 Lövkrona 1999b, s. 22 f. 
32 G. Andersson, 1998, särskilt s. 27 ff. 
33 Lövkrona 1999a, s. 148. 
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De båda maktstrukturerna tillsammans utvisar enligt Lövkrona aktörer
nas positionsmakt. Varje position i en given historisk kontext - exempelvis 
som ogift ung man, som dotter, piga, matmor eller husbonde - kan analyse
ras med avseende på dess positionsmakt, där både den institutionaliserade 
genusordningens sociala maktimperativ och den kulturella genusordningens 
förståelse av könsmakt vägs in.34 

I den komplexa arbetsordning som det förindustriella agrara hushållet prak
tiserade fanns, enligt min uppfattning, också en betydelsebärande logik bakom 
den skenbara flexibiliteten. Positionsmakten hos varje arbetande medlem i 
hushållet uttrycktes till stor del i en gemensamt omfattad uppfattning om 
vilket arbete var och en hade att utföra. Genus artikulerades genom arbetet, 
och arbetet tydliggjorde också utförarens plats i genusordningen. Ett sätt 
att synliggöra genusposition genom arbetet är genom den status eller brist på 
status som förknippas med ett visst arbete. 

Statusbegreppet bör i det här sammanhanget utredas närmare. Vilken nytta, 
och vilka risker, kan resonemang kring status medföra? Vi såg ovan hur man 
genom att oreflekterat sätta likhetstecken mellan arbetsuppgifters nödvän
dighet och utförarens status riskerar att hamna i självmotsägelser. Det är 
också viktigt att inte behandla status och makt som utbytbara begrepp. Sam
tidigt behövs redskap för att söka förklara själva processen för uppdelningen 
av arbetet mellan olika genuspositioner. Ett i mitt tycke fruktbart försök att 
problematisera innebörden i status och använda det för att förstå arbets
delningens mekanismer finns i boken Familiar Exploitation. Teorin som ut
vecklas av författarna Christine Delphy och Diana Leonard utgår från en 
syn på familjen som en hierarkisk enhet bestående av en uppsättning status
positioner relaterade till genus och generation.35 

34 Lövkrona 1999a, s. i48f. Lövkrona har hämtat inspiration från Linda Alcoffs teori om subjekts-
och identitetskonstituering, enligt vilken kön förstås som en position — en "plats" där betydelse 
skapas - bestämd av beteende, egenskaper, vanor, praktiker och diskurser. Lövkrona vill förena 
detta aktörsinriktade synsätt med ett mer strukturellt, där patriarkatet och genusordningens 
institutionella aspekter kan fogas in. Lövkrona 1999a, s. i39f. 
35 I boken analyseras främst den moderna familjens funktionssätt. Delphy & Leonard 1996 
(1992), s. 158. På engelska benämns positionerna gendered och generational. Beslutsmakten i 
familjen ligger enligt Delphy 8c Leonard helt hos familjeöverhuvudet, vad gäller arbetets för
delning och strategiska val t.ex. om vilka produkter som ska föras ut på en marknad. Jag tar här 
inte ställning till Delphy Sc Leonards teori i dess helhet, vad beträffar innebörden av besluts
makten i familjen etc. Jag har ännu inte tillräckligt underlag för att avgöra om teorin är an
vändbar för svenska förmoderna förhållanden. 
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En samhällelig statusuppfattning kan enligt Delphy och Leonard ses som 
förklaring till den ojämlika arbetsdelningen. Arbetsuppgifter fördelas mel
lan individer på grund av deras status, och en arbetsuppgift värderas olika 
beroende av statusen hos den person som normalt utför den. Det vanliga är 
att prestigefyllda uppgifter reserveras för vuxna män, och uppgifter som ut
förs av män betraktas också vanligen som mer prestigefyllda än sådana som 
utförs av kvinnor och barn. Den självständighet som knyts till en individs 
status utsträcks också till det arbete individen utför. 

Författarna poängterar att det inte är den tekniska, konkreta arbetsdelningen 
som är avgörande för hierarki och värdering.36 Arbetsdelningen behöver inte 
vara rigid såtillvida att individer aldrig korsar barriären och tillfälligt utför 
enstaka sysslor som normalt görs av motsatt kön.37 Det är istället själva pro
cessen för den sociala fördelningen av arbetet som avgör vilken auktoritet 
och prestige som utföraren kommer att åtnjuta. Organisationen och lokali
seringen av enstaka arbetsuppgifter sker efter ålder, genus och ställning i 
(familj e)relationen. De resulterande arbetsområdena, jobs, betraktas i Delphys 
och Leonards modell som den samlade innebörden av vissa typiska sysslor, de
ras arbetsvillkor, rykte och status. I det moderna samhället utgör hushållsarbete 
ett sådant arbetsområde som har låg status, är oavlönat, osynligt och lågt 
värderat.38 

Jag menar att arbetsdelningen i en given historisk kontext kan analyseras 
utifrån en sådan modell: arbetsdelningen som den kan iakttas empiriskt är 
den samlade mängden av manliga respektive kvinnliga arbetsområden. Ar
betsområden kan delvis överlappa varandra, men det meningsskapande i 
dem, hur de uppfattas, innefattar en betydelsekärna av de mest typiska 
arbetsuppgifterna, deras status och arbetsvillkor. I arbetsvillkoren finns också 
inbäddat utförarens makt eller brist på makt - kontrollen över arbetets inne
håll och resultat.39 

Vad som uttrycks av maktinnehållet i arbetsområdet är utförarens positions
makt - det handlar alltså både om social makt och könsmakt. Den kultu-

36 Delphy & Leonard 1996 (1992), s. 134 £ 
37 Delphy & Leonard 1986, s. 62 £ 
38 Delphy & Leonard 1996 (1992), s. 135 £ I den här relaterade delen av Delphys och Leonards 
teori görs inte någon begreppslig åtskillnad mellan status och inflytande, eller auktoritet. Mo
dellen är i sin helhet komplex och kretsar kring att familjen är en enhet för tillägnelse av de 
underordnade medlemmarnas arbetskraft. Jag begränsar mig här till att hämta inspiration från 
sättet att relatera arbetsområde och status inom familjen. 
39 Enligt Carlslund Petersens definition, se ovan. 
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rella uppfattningen om vilka arbetsområden som var lämpade för män res
pektive kvinnor i olika positioner i hushållet innefattade att överträdelser av 
gränserna var möjliga, och sådana inträffade också. Men det menings-
skapande i genusordningen innebär, att när överträdelser inträffade tolka
des de enligt genusordningens logik. 

Manliga och kvinnliga arbetsområden 

När kvinnor i norrländska agrarhushåll under 1700-talet körde hästar, 
tröskade eller ingick i slåtterlaget,40 gjorde de det inte därför att genusar-
betsdelningen var vag eller otydlig. Genusarbetsdelningen var menings-
skapande, och det medförde att kvinnor och män uppfattade arbetets inne
börd i enlighet med den genusåtskillnad i form av tillskriven status och makt 
som den innehöll. Uppfattningarna kan utläsas i beskrivningar av arbetsåret: 
"dock skall kvinnspersonerna alltid tillika [med manfolken] förrätta trösk
ningen".41 Formuleringen utgår från männen och relaterar kvinnorna till 
dem. Detta tyder på att ansvaret och kontrollen över tröskningen låg hos 
männen, och att kvinnorna var tvungna att ansluta till detta arbete, inte att 
arbetet utfördes på jämbördiga villkor.42 

En liknande uppfattning om genusanknutna arbetsområden med vidare 
innebörd kan också återfinnas i källornas argumentation kring konflikter 
om arbetsdelning, konflikter som betecknande nog inte avgränsas till utfö
randet av de praktiska sysslorna. Argumentationen glider ofta över till att 
behandla de genusbestämda uppfattningarna om manligt och kvinnligt i 
relation till varandra. Jag ska ge ett exempel på en sådan argumentation. 

Hushållsarbetet, i den moderna meningen av reproduktiva serviceuppgifter 
med låg status, brukar inte anses ha existerat under förmoderna förhållan
den. Arbetet med att hålla värmen, bearbeta råvaror till mat och hålla rent 
kan ses som en integrerad del av produktionen för överlevnad.43 Gradvis, i 

40 Undersökning av källmaterial i Norrländskt arbetsliv, presenterad i R. Andersson 1997. 
41 Norrländskt arbetsliv, s. 60. (Jag har i detta och följande citat ur källorna moderniserat stav
ningen.) 
42 Nancy Grey Osterud visar på liknande formuleringar i kvinnors dagböcker: när kvinnorna 
deltog i den arbetsintensiva höbärgningen, visade språkbruket vilket kön som ansvarade för 
och styrde arbetet: "I had to help Pa with his haying". Kvinnorna kunde inte själva avgöra om 
de ville eller hann delta i höbärgningen. Osterud 1991, s. 140. 
43 Hill 1989, s. 115. 
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anslutning till borgerlighetens framväxt, avskildes en hushållssfär inom vil
ken vissa arbetsuppgifter med låg status skulle utföras.44Det är givetvis svårt 
att tidsbestämma framväxten av en sådan hushållssfär i olika historiska sam
manhang. Det framgår ändå i vissa källor att det också i Sverige tidigt fanns 
arbetsområden som innefattade både husligt arbete och underordning. 

Bonden Jon Persson i Bjuråkers Kyrkby argumenterade 1829 inför Kyrkorådet, 
enligt prästens protokoll, i termer av huslighet. Han klagade på sin hustru 
Britas "brist på uppmärksamhet för hans Person". Detta yttrade sig, enligt 
protokollets återgivande av Jons vittnesmål, som "liknöjdhet för de husmoderliga 
plikternas vårdande. Han [Jon] hemkom ofta från sitt arbete, utan Glädjen 
att se sig av hustrun välkomnad eller finna en bit mat för sig lagad".45 Argu
mentationen tyder på att arbetsuppgifternas innebörd av Jon tolkades som 
vidare än det rent praktiska utförandet. Hans förståelse gick utöver den konkreta 
fördelningen av uppgiften matlagning som ett ansvarsområde. Hustruns respekt 
och kärlek för sin make borde uttryckas i väl utförda hushållsgöromål. I det 
samlade arbetsområdet som bondhustrun hade ingick uppassning och respekt 
för maken, där innefattades alltså både praktiska och känslomässiga uppgifter.46 

Hustruns status, hennes berättigande att inta matmoderns position med 
åtföljande positionsmakt i hushållet var beroende av hur väl hon uppfyllde 
dessa krav. I värsta fall kunde hon annars, som bondhustrun Brita, riskera 
att dras inför prästen i Kyrkorådet. 

I positionen som hustru och mor förväntades kvinnan enligt äktenskapets 
institutionaliserade normer fullgöra sina arbetsområden enligt genusarbets-
delningen. I det aktuella arbetsområdet innefattades ordningen i hemmet, 
matlagningen och inte minst uppmuntran av maken. Eller som prästen ut
tryckte det i ett annat protokoll kring en liknande konflikt: hustrun borde 
"allvarligt övertänka sina plikter såsom Maka och Moder, samt dem efter 
yttersta förmåga söka uppfylla, ihågkommande de förbindelser under vilka 
hon ingått äktenskapet, att näml[igen] vara sin man till hjälp och använda 
all sin tid och kraft till förtjusande av hans dagar".47 

44 Davidoff 1995, kap. 3. 
45 HLA, Bjuråkers kyrkoarkiv, KI:2, Kyrkorådsprotokoll 1W10 1829. 
46 Se Delphy & Leonard 1996 (1992), s. 21 och s. 84 om det känslomässiga innehållet i hushålls
arbete. 
47 HLA, Bjuråkers kyrkoarkiv, KL2, Kyrkorådsprotokoll 24/3 1833, §2. 
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Om vikten av att bära mat till slåtterlaget 

Den kulturella genusförståelsens praktik kunde komma till uttryck i käl
lorna, när skriftliga inlägg skrivna av aktörerna själva någon gång togs till 
protokollen.48 De formuleringar som möter oss där kan läsas som uttryck 
för hur endera parten i en pågående kamp om genusrelaterad makt uppfat
tade innebörden av sin egen och motpartens position. Ett exempel på en 
sådan maktkamp var den äktenskapskonflikt som sommaren 1812 ledde till 
att bonden Anders Olsson från Hamre i Bergsjö socken i norra Hälsing
land, tillsammans med sin hustru Kerstin Eriksdotter, tvingades resa den 
långa vägen till Uppsala för att träda inför Domkapitlet. Paret var instämda 
för att förklara orsakerna till den långvariga oenigheten i deras äktenskap. 

Anders ansträngde sig för att få herrarna i Domkapitlet att förstå hans 
perspektiv på bråken med hustrun, vilket han inte tyckte att prästen hemma 
i Bergsjö hade gjort.49 Han hade därför skriftligt förberett ett anförande, 
som i sin helhet togs till protokollet. Kärnan i Anders argumentation var 
denna: hustrun "ville icke rätta sig efter goda seder som Hustru och Mat
moder; och [hon var] för högmodig att mottaga undervisningar till dess 
rättelse". Det framgick av Anders skrivelse och hans vittnesmål, att uttrycket 
goda seder syftade på hustruns plikter i arbetet och hushållningen vid går
den. Anders litade uppenbarligen på att Domkapitlets ledamöter skulle för
stå - liksom han menade att hans omgivning hemma i Bergsjö hade gjort -
vad som innefattades i goda seder för en matmor.50 

Aktenskapsbråket mellan bonden Anders och hans hustru Kerstin kan 
tolkas som en oenighet om vilka maktanspråk en matmor utifrån sin 
positionsmakt kunde resa, och hur husbonden, utifrån sin positionsmakt, 
hade rätt att behandla hustrun. Vad hade då Kerstin gjort som var så uppse
endeväckande att konflikten drivits ända till Domkapitlet i Uppsala? Enligt 
Anders berättelse var orsaken till hela konflikten "Hustruns oskicklighet, 
att som sig bör, sköta hans hushåll". Kerstin å sin sida berättade att hon inte 
stod ut i mannens hus, eftersom han och hans fostermor behandlade henne 
så ovilligt och hätskt. 

48 Se Marklund 1999 för ett exempel på sådant källmaterial. 

49 Anders hade anklagat hustrun för att hon misskött arbetet, bl. a. vanskött kreaturen och 

skämt bort malt i torkningen. Prästen beskriver i kyrkorådsprotokollet det senare som en sak 

bland "omständigheter [...] knappt [...] värda att anföras". ULA, Domkapitlets arkiv, volym 

AL103, protokoll 12/6 1812, §20. 

50 ULA, Domkapitlets arkiv, volym AL103, protokoll 12/6 1812, §20. 
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Skördearbetet beskrivs ofta som ett arbete som historiskt utfördes gemensamt av kvinnor och 
män. Av samtida bilder framgår att män och kvinnor arbetade sida vid sida. Men det är också 
tydligt på bilderna, att inom den stora uppgiften skörd utförde kvinnor och män olika arbets
moment. Carl Johan Billmark (1804-1870), efter Alexander C. Wetterling (1796-1853). Skörde
folk, 1839. Blyerts och akvarell. Nationalmuseum. Foto: Hans Thorwid, Nationalmuseum. 

Konflikter av liknande slag var förmodligen inte alldeles ovanliga. Men 
just detta äktenskapsbråk hade gått över gränsen för det formellt tillåtna 
eftersom Kerstin rymt från sin man och flyttat hem till sina föräldrar.51 Där
för blev också argumentationslinjerna mellan positionerna som husbonde 
och matmor i det här fallet offentliggjorda. Temat i konflikten, som den 
återberättades inför Domkapitlet, kan ses som kretsande kring maktinnehållet 
i arbetsdelningen som den uppfattades enligt genusordningen. 

Misshälligheten inom äktenskapet hade enligt Anders börjat på allvar fö
regående sommar under slåttern. Höslåtter är ett av de arbeten som ofta 

51 ULA, Domkapitlets arkiv, volym AL103, protokoll iV6 1812, §20. Enligt 1734 års lag var det 
brottsligt att flytta från sin äkta make. Medling inför Kyrkoråd och Domkapitel, samt bötes
straff som kunde utdömas vid tingsrätten, syftade till försoning mellan makarna. Vid oenighet 
i äktenskapet kunde skilsmässa endast beviljas efter dispens från Kungl. Maj:t. Taussi Sjöberg 
1988, s. 51. 
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framställts som ett av den stora brådskan funktionellt framtvingat samar
bete mellan män och kvinnor.52 Höskörden präglades också av intensivt ar
bete för båda könen, som det har beskrivits av länsmannen i Njurunda nära 
Bergsjö 1760: "[höbärgningen] sysselsätter både kvinna och man [...] dagli
gen, ifr. klockan 1 om morgonen och till kl. 10 å 11 om afton i de flesta 
hushåll".53 För att en så omfattande arbetsuppgift skulle fungera krävdes 
givetvis klarlagda arbetsområden bestående av arbetets olika delmoment, 
liksom av kringsysslorna. Genusordningens innebörd av idealt manligt och 
kvinnligt beteende utgjorde i det sammanhanget, liksom i andra, riktmär
ken för vars och ens uppförande. Alla i hushållet, både män och kvinnor, 
yngre och äldre deltog förmodligen i slåtterarbetet. Men var och en förvän
tades också veta sin plats i arbetslaget. 

Oundgängligheten i arbetsmomenten kunde inte tas till intäkt för över
driven självständighet - med viktigt arbetsområde följde inte automatiskt 
makt. Ett agerande som kunde uppfattas som utmanande mot husbondens 
positionsmakt var förmodligen otänkbart. Kerstin hade denna sommar bru
tit grovt mot sina åligganden som matmor, enligt Anders: 

[...] då under Slåttetiden hon var tillsagd att gå från Ängen hem för att hämta mat till 
mig och Arbetarna, lade hon sig i säng hemma utan att återkomma med maten, då jag 

nödgades själv gå och hämta denna mat, då berättade hon sig vara illa sjuk, men straxt 
jag lämnat Gården, så var den sjuka frisk [...]54 

Vi kan inte veta hur det låg till; kanske Kerstin verkligen var sjuk. I så fall 
borde hon ha sett till att någon annan kvinna gick ut med maten. Nu med
förde hennes agerande att Anders hamnade i en för honom oacceptabel 
situation. Inför slåtterarbetarna riskerade han att framstå som om han sak
nade makt över sin hustru. Han tvingades själv bära maten ut till ängen, 
vilket han antagligen uppfattade som under sin värdighet som husbonde 
och man. Kanske riskerade han att utsättas för slåtterlagets löje på grund av 
detta. 

Kerstin å sin sida verkade ha menat att hon inte möttes med den respekt 
en matmor kunde förvänta sig, trots att hon tyckte sig försöka sköta sitt 
arbete. Därför hade hon, enligt Anders direkt efter incidenten vid slåttern, 

52 T.ex. i Gaunt 1996 (1983) s. 130 £ 
53 Norrländskt arbetsliv, s. 67. 
54 ULA, Domkapitlets arkiv, volym AI:IO3, protokoll 12/6 1812, §20. 
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begivit sig till prästen och framfört sina klagomål på mannens uppförande 
mot henne. Hon tyckte att hon inte förmådde göra sin man nöjd, och att 
hon ständigt bemöttes med ett surt uppförande och hårda ord från hans 
sida. 

När bråken mellan makarna fortsatte efter att Anders på kyrkoherdens 
uppmaning övertalat hustrun att flytta hem igen, kunde Anders inte tole
rera hustruns uppförande längre: han ville skiljas från Kerstin. Ärendet för
des därför vidare till Domkapitlet. Anders hävdade där att Kerstin hade 
kommit för lindrigt undan inför Kyrkorådet. Episoden med Kerstins ohör
samhet under slåttern var inte ens medtagen i Kyrkorådets protokoll. Där
för hade han gjort sig mödan att sätta upp den skrivelse till Domkapitlet 
som citerats ovan. I polemik mot Kyrkorådets protokoll beskrev Anders det 
centrala, att "min ännu varande Hustru emot min vilja förlupit mig och 
blottställt mig [...] i mitt näringsfång med arbete". Och värst av allt, enligt 
Anders, var alltså det att "[h]on ville icke rätta sig efter goda seder som 
Hustru och Matmoder 55 

Fallet med bondeparet Anders och Kerstin i Bergsjö i Hälsingland 1811-
1812 är ett illustrativt exempel på hur den förmoderna genusarbetsdelningen 
kan analyseras med hjälp av begrepp som status och positionsmakt. Kerstins 
status som matmor i hushållet hjälpte henne inte när hon misskötte den 
uppgift hon tilldelats av Anders, och därmed utmanade den positionsmakt 
som mannen och husbonden besatt. För Anders var det uppenbart att 
incidenten vid slåttern hotade hans anseende som husbonde. Han tolkade 
hennes ohörsamhet som ett brott mot den arbetsdelning som "goda seder" 
enligt hans uppfattning innebar. De "goda sederna" kan läsas som ett sätt att 
uttrycka en genusförståelse av den vardagliga praktiken utifrån dels 
institutionaliserade maktrelationer i hushållet (social makt), dels kulturella 
genusrelationer (könsmakt). 

Genusordningen fanns uttryckt i den vardagliga arbetsdelningen. Det till 
synes, och till en del, funktionella (någon måste ju hämta maten åt slåtter-
laget) uttryckte samtidigt en maktrelation. Denna maktrelation blev synlig 
när den utmanades av Kerstin, som enligt hennes make var en alltför självs
våldig hustru. Hennes agerande gick utöver de för honom tänkbara ramarna 
för arbetsdelningen mellan män och kvinnor. 

ss ULA, Domkapitlets arkiv, volym AL103, protokoll 12/6 1812, §20. 
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Genusarbetsdelningens innebörd 

Arbetsdelningen mellan kvinnor och män kan alltså uppfattas som en en
dast delvis formaliserad social praktik vilken representerar en existerande 
genusordning. Genusordningen sätter gränser - visserligen instabila, men 
ändå betydelsefulla - för vilka förändringar i arbetsdelningen som är tänk
bara, och i vilken takt de kan ske. När förändringar i arbetsdelningen inträf
far, till exempel som en följd av ständiga konflikter kring och följande 
utmaningar av gränserna, påverkar de i sin tur genusförståelsen och därmed 
på sikt genusordningen. Genusordningen, innefattande både den samhälle
ligt institutionaliserade delen och den kulturellt meningsskapande processen, 
innehåller väsentliga delar av de tolkningsramar som aktörerna legitimerar 
arbetsdelningen med. 

Tolkningsramarna i genusordningen avgör hur arbetets status och därmed 
innehåll och betydelse uppfattas. Genusordningen avgör också hur makt
relationerna i arbetet kommer att utformas, eftersom den sociala makten 
och könsmakten tillsammans avgör varje arbetandes positionsmakt. Enligt 
detta resonemang antas att varje individ i - till exempel - ett tidigmodernt 
agrarhushåll, utifrån sin position förväntades utföra vissa arbeten, varmed 
också förknippades en viss positionsmakt. Arbetets status färgades av utföra
rens positionsmakt. Männens arbetsområden har därmed för det mesta gi
vits högre status än kvinnornas. Mitt antagande är att arbetets status har 
mer med genusordningens samlade innebörd av positionering och makt att 
göra, än med materiella förklaringar som tar fasta på arbetets penningutbyte.56 

Jag vill alltså förespråka forskning kring den förindustriella arbetsdelningen 
mellan män och kvinnor, som medvetet använder genusteoretiska analys
kategorier. Den alltför seglivade myten om att samarbetet för den gemen
samma försörjningen inom agrar hushållen med automatik gav en jämlik 
fördelning av makt och status i arbetet, kan därmed på allvar ifrågasättas. 
Genom att betrakta genusarbetsdelningen som ett språk, en social praktik 
som representerar genusordningen, blir det möjligt att undersöka dess kultu
rella, meningsskapande innebörd, liksom hur den samhälleligt insti
tutionaliserade aspekten av genusordningen tolkades och omsattes i praxis. 

56 Jfr Carlslund Petersen 1986, s. 145 £, som hävdar att det främst är arbetets knytning till den 
formella ekonomin som avgör dess statusnivå. 
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Genusarbetsdelningens praktik socialiserade också aktörerna till ett 
genushierarkiskt förhållningssätt. Genom att studera hur genusarbets-
delningen var utformad, liksom människors sätt att förhålla sig till och even
tuellt omtolka, utmana och anpassa genusarbetsdelningen när den utsattes 
för förändringstryck, kan vi få viktig kunskap om hur genusordningen fung
erade - inte minst i fråga om makt - och hur den kunde förändras. 
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Kvinnlig och manlig läkekonst 
Om "kvacksalveri" och genus som analytisk 
kategori 

Sofia Ling 

Jag skall i morgon resa til staden och anförtro mig uti en förfaren Läkares händer och 
förakta alla signerier och käringe kurer.1 

I sin bok Samtal imellan en klok Gubbe och en enfaldig sjuk Bonde rörande 
fördomar, widskepelser och öfvernaturliga orsaker till sjukdomar beskriver läka
ren Caspar Trendelenburg på detta sätt det förnuftiga beslut bonden till slut 
kom att fatta.2 Han beslutade sig för att söka hjälp för sina krämpor hos 
stadens läkare och inte sätta sin tillit till "widskepeliga käringar" eller 
kvacksalvande gummor.3 

Boken kom från trycket år 1803 och speglar dåtida läkares syn både på sina 
egna förtjänster och på andra personer som sysslade med sjukdomsbot -
personer som av läkare ofta tillskrevs epitetet kvacksalvare. I sin bok 
polemiserar Trendelenburg vidare mot synen på sjukdomar som Guds straff 
eller som orsakade av trolleri- och häxkonster. Istället menar han att det 
alltid fanns en rationell och förnuftig förklaring till sjukdomsbesvär av olika 
slag. Därför var det också vars och ens plikt att inte förlita sig på någon 
annan än läkare och på så vis ta ansvar för skötseln av sin hälsa. 

Läkare, kärringar och kvacksalvare 

Hos Trendelenburg hade kvacksalveriet en tydlig könsfärg. Vidskepliga kär-

1 Trendelenburg 1803, s. 43. 
2 Caspar Trendelenburg (1755-1820), med. dr och professor i obstetrik, gav under sin levnad ut 
diverse skrifter. (Hans son, med. dr Anders Philip Trendelenburg (1791-1824), blev år 1818 
Ombudsman för Sundhetskollegium i vars uppgifter det bl. a. ingick att hålla ett vakande öga 
över kvacksalveri.) 
3 Trendelenburg 1803, se särskilt s. 20, 3if., citat s. 22. 
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ringar, kärringkurer och kvacksalvande gummor utmålades som ett hot mot 
den nyttiga läkarvetenskapen. Men vad var allt detta egentligen ett uttryck 
för? Vad betydde kvacksalveriet för skapandet av läkares självbild och vilken 
roll spelade könskonnotationer i detta sammanhang? 

Joan Scott har understrukit att föreställningar om vad som är skillnader 
mellan könen är något som kommer till uttryck i språket.4 Därför har jag 
valt att använda mig av hennes genusmodell för att analysera talet om kvack-
salveri i medicinska tidskrifter. Hennes idéer har också haft stort inflytande 
på den genushistoriskt inriktade forskningen i Sverige, vilket ytterligare 
motiverar en diskussion om möjligheterna i och användbarheten av hennes 
genuskoncept. 

Kvacksalveri i sig är förvisso ett icke-precist och svårfångat begrepp. Ter
men kan användas retoriskt olika i skilda kontexter. Beroende på vem det är 
som talar och i vilket syfte kan den riktas mot en mångfald aktiviteter.5 En 
förutsättning är att det finns något som åtminstone den som talar uppfattar 
som motsatsen, exempelvis sann läkekonst jämfört med falsk.6 Läkare, det 
vill säga edsvurna och universitetsutbildade medicinare, fick tidigt en cent
ral position inom medicinalväsendet. Som representanter i Collegium 
Medicum tilldelades de överinseendet över hälso- och sjukvården i landet.7 

Det var deras kunskaper i läkekonst, den vetenskapliga medicinen, som fick 
officiell statlig sanktion. I olika fora hade de också möjlighet att föra fram 
sin syn på hälsa och sjukdom. 

Genom åren har fenomenet kvacksalveri samlat på sig många konnotatio-
ner. Det har kommit att förknippas med folklig läkekonst, med magisk 
sjukdomsbot och med häxkonster, något som i sin tur ofta anses ha burits 
upp av kvinnor.8 A andra sidan vet vi att såväl män som kvinnor kvacksalvade, 
i den mening att de ägde kunskaper om hur sjukdomar och kroppsliga åkom-

4 Scott 1988, särskilt kap. 2 'Gender: A Useful Category of Historical Analysis', s. 28-50. 
5 Då jag skriver kvacksalvare åsyftar jag sådana som utpekats som det. Alternativet att i vissa 
sammanhang skriva t. ex. obehöriga utövare av läkekonst skulle göra texten mindre läsvänlig. 
Andra alternativa begrepp, som botare eller folkmedicinare, är heller inte oproblematiska eller 
värdeneutrala. 
6 Porter 1987, s. 94. 
7 Se t.ex. Hjelt bd 11891, s. 23 ff. Collegium Medicum, 1663-1812, var en föregångare till Medi
cinalstyrelsen som bildades år 1874. Däremellan kallades detta organ för Sundhetskollegium 
(1813-1873). 
8 Se t.ex. Johannisson 1997, s. 194,198. 
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mor av olika slag kunde behandlas och att de också praktiserade sina färdighet
er. Tillgången till medicin vetenskapligt skolad expertis, i synnerhet läkare, 
var länge liten.9 Dessutom lär läkare många gånger ha bemötts med misstro. 
Vid sjukdom och ohälsa vände sig människor till det brokiga utbud av offici
ellt icke behöriga behandlare som fanns till hands, till så väl kloka gubbar 
som gummor.10 

Med fokus på fenomenet och begreppet kvacksalveri är det läkares själv
bild och deras syn på obehöriga utövare av läkekonst som jag diskuterar. Jag 
inleder med en redogörelse för Joan Scotts genusteoretiska ansats. Därefter 
- mot bakgrund av min förståelse av Scott - analyserar jag talet om kvack
salveri genom att lyfta fram några empiriska exempel ur medicinska tid
skrifter. Resonemanget bygger på mitt samlade intryck vid en studie av 
kvacksalveribegreppet i ett antal tidskrifter från det sena 1700-talets och 
1800-talets Sverige.11 De publicerades i en tid som föregick läkaryrkets ge
nombrott som profession och från tiden före de stora medicinvetenskapliga 
genombrott som anses ha revolutionerat möjligheterna att bota sjukdom.12 

Jag för också ett resonemang om hur mina resultat kan tolkas och diskuterar 
avslutningsvis såväl möjligheterna som begränsningarna med Scotts genus
teoretiska modell. 

Genus som analytisk kategori 

Utgångspunkten hos Joan Scott är att föreställningar om vad som är skillna
der mellan könen kommer till uttryck i språket. Språket ses som det redskap 

9 Som exempel kan nämnas att det vid 1770-talets början endast fanns 32 st. provinsialläkare i 
det egentliga Sverige och vid mitten av 1800-talet ca 150 st. 
10 Se t.ex. Tillhagen (1958) 1977, s. 3. Se även Höjeberg 1990 och Wedin 1991 som i biografisk 
form skildrar främst kvinnliga s.k. botares verksamhet i 1800-talets Sverige. Den pluralism som 
rådde vad gällde utbud och tillgång till läkekunniga är också något som lyfts fram som centralt 
inom modern socialmedicinsk historisk forskning, se t.ex. Ramsey 1988, Porter 1989, Linde-
mann 1996. 
11 De åsyftade tidskrifterna finns redovisade i käll- och litteraturförteckningen. Se även Lundstedt 
1969, om att medarbetarna i dessa tidskrifter främst varit läkare, eventuellt undantaget artikel
serien Läkaren som publicerades i översättning från en tysk tidskrift i Stockholms Weckoblad. 
Vem den ursprunglige författaren (en läkare av borgerligt stånd) var är för mig okänt. 
12 Se t.ex. Palmblad 1997, s. i7ff., 68, om läkares och den vetenskapliga medicinens ställning i 
det sena 1800-talets Sverige. 
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människan har för att söka förstå och begripliggöra sin omvärld,13 ett be
gripliggörande som bland annat består i att en meningsskapande åtskillnad 
mellan könen artikuleras - det vill säga en konstruerad åtskillnad som går 
utöver biologiskt betingade skillnader. På så vis formas, skapas och åter
skapas olika föreställningar om kvinnligt och manligt i alla former av sociala 
relationer, genom människors språkliga utbyte med varandra. Det är själva 
processen av hur sådana föreställningar produceras och reproduceras som 
enligt Scott är det intressanta att studera.14 

Enligt Scott konstrueras även makt, med anknytning till Michel Foucault, 
diskursivt i ojämlika relationer människor emellan.15 Omvänt så är de arti
kulerade föreställningarna om könsskillnader ett sätt att ge uttryck för en 
maktrelation. Maktens innehavare befäster vissa föreställningar genom sina 
kategoriseringar som ordnande principer för omvärlden. Alltså, både före
ställningar om vad som är skillnader mellan könen och deras hierarkiska 
ordnande är något som konstrueras i samspelet mellan människor - i det 
som uttrycks i såväl sociala som sexuella relationer. 

Det här är vad Scott inbegriper i sin genusdefinition vars stomme vilar på 
två centrala begrepp - genus (eller gender16) och makt. Definitionen lyder: 
"gender is a constitutive element of social relationships based of perceived 
differences between the sexes, and gender is a primary way of signifying 
relationships of power".17 Enligt Scott ska de båda påståendena relateras till 
varandra men skiljas åt analytiskt. Egentligen består alltså definitionen av 
två led även om de är intimt sammanlänkade med varandra. 

13 Scott 1988, s. 45. Att människor begripliggör sin omvärld genom att kategorisera den är en 

uppfattning som Scott på intet vis är ensam om, se t.ex. Oja 1999, s. ryff., för en forskningsöver

sikt och ett resonemang kring detta. Scott själv underbygger sitt resonemang bl.a. med hänvis

ning till post-strukturalister som Jacques Lacan och hans efterföljare, se Scott 1988, s. 37ff. 
14 Scott 1988, s. 42. Jfr Hirdman 1988, s. 50. För en jämförelse av de två och deras olika syn på 

process respektive system, se Carlsson-Wetterberg 1992, s. 36ff. Se även Hagemann 1994, s. 24. 
15 Scott 1988, s. 42. Någon närmare analys av Foucaults maktbegrepp kommer inte att göras här. 

För en vidare diskussion se t.ex. Järvinen 1996. Se även Ann Ohrbergs bidrag i denna antologi. 
16 Scott använder den engelska termen gender när hon talar om det konstruerade (d.v.s. det 

socialt och kulturellt skapade) könet och termen sex för att beteckna det biologiska könet, se 

t.ex. Scott 1988, s. 28f. Distinktionen är inte oproblematisk, se t.ex. Hallberg 1992, s. 98-104. 

Den svenska varianten på denna distinktion, d.v.s. genus (latinsk term för kön) respektive kön, 

är likaledes omdebatterad, se t.ex. Hirdman 1988. Se även Marika Andrass bidrag i denna anto-

l0gi' 
17 Scott 1988, s. 42, "gender är en grundläggande beståndsdel i sociala relationer, baserade på 

uppfattade skillnader mellan könen, och gender är ett primärt sätt att beteckna maktrelationer", 

i översättning ur Hallberg 1992, s. 120. 
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För det första är gender, det vill säga genus, ett begrepp som betecknar 
föreställningar om vad som är skillnader mellan könen. Eller - något annor
lunda uttryckt - "den kunskap/förståelse som producerats av olika kulturer 
och samhällen om relationerna mellan kvinnor och män."18 För det andra är 
genus också ett begrepp som primärt betecknar en maktrelation. 

Det första påståendet förbehåller Scott en analytisk nivå, det andra påståen
det relaterar hon till en teoretisk och syntetiserande. "The theorizing of gender 
[...] is developed in my second proposition: gender is a primary way of 
signifying relationships of power" eller "a primary field within which or by 
means of which power is articulated".19 Det är språkets genuskodning som 
ska analyseras genom dekonstruktion, men det teoretiska förklaringsvärdet 
ligger i att det kopplas till en maktrelation.20 

Det är med sitt andra påstående Scott betonar att genus är grundläggande 
för maktens artikulering. Viktigt att påpeka är att hon skiljer på explicita 
och implicita samband mellan genus och makt. En maktrelation behöver 
inte alltid avge ett explicit uttryck om genus, även då den bygger på genus.21 

Kanske kan man uttrycka det som att explicita uttryck per definition är 
könskodade och kan härledas direkt till kategorin kvinna respektive man, 
medan de implicita uttrycken kan sägas var genuskodade i den mening att 
de i den kontext där de uttrycks indirekt associeras med kvinnligt respektive 
manligt. Eftersom själva terminologin är genuskodad menar Scott också att 
den kan avkodas eller att man kan avslöja termernas mening om genus och 
på så vis nå förståelse för samband mellan olika former av mänsklig interak-
tion.22 

Med en uttalat historisk ambition och med en komplex genusdefinition -
där begreppet genus inte med lätthet kan bytas ut mot begreppet kön - har 
hon skisserat en metod som hon menar kan förklara på vilka sätt genus, 
implicit och explicit, har konstruerat och legitimerat sociala och institutio
nella relationer.23 

18 Hallberg 1992, s. 118. 
19 Scott 1988, s. 44f. 
20 Se även Hagemann 1994, s. 30 som lyfter fram att textualiseringen hos Scott innebär ett sätt 
att analysera. 
21 Scott 1988, s. 28f., 32,45, 48. Se även Hagemann 1994, s. 28. 
22 Scott 1988, s. 45f. 
23 Se Sommestad 1992, s. 23, som gör en liknande distinktion. 
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Är det då möjligt att med hjälp av Scotts tankemodell dekonstruera 
läkarskribenters tal om kvacksalveri? Var talet om kvacksalveri präglat av 
föreställningar om kön? I så fall - hur samspelade genus vid konstruktionen 
av kvacksalveri? Säger det oss något om hur läkare förhöll sig till män respek
tive kvinnor som utövar kvacksalveri? De här frågorna anknyter till en fråga 
som Scott själv framkastat, nämligen den om genus har legitimerat fram
växten av professionella karriärer.24 

Det är främst motsatsförhållandet mellan kvinnligt och manligt - som 
också Scotts analysmodell syftar till att dekonstruera - jag tagit fasta på och 
diskuterar i det som följer.25 Utifrån exempel på läkares språkbruk visavi 
kvacksalveri för jag ett tentativt resonemang om fruktbarheten i Scotts genus -
analys. 

Bilden av kvacksalvaren 

Det är tydligt att den bild av kvacksalvare som kom till uttryck i medicinska 
tidskrifter konstruerades med en värdeladdad terminologi. Kvacksalvare 
definierades som ett "slags folk", både män och kvinnor, som utmärkte sig 
genom sin "oförlåteliga vinnings-lystnad, och oanständiga lättja".26 De be
skrevs som fullkomligt samvetslösa och egennyttiga personer som lekte med 
sina medmänniskors liv och hälsa.27 

I en artikelserie kallad Läkaren - publicerad i Stockholms Weckoblad - står 
bland annat att läsa att det som utmärkte riktiga kvacksalvare eller "egente-
ligen så kallade Fuskare" var att de ägnade sig åt läkekonst - utan att ha den 
ringaste kunskap i ämnet - när de hade svårt att försörja sig på annat sätt, 
trots att de hade ett annat yrkeskunnande i botten.28 Det var alltså deras 
behov av pengar som styrde deras handlingar, och deras läkekonst jämställdes 
med rent bedrägeri. 

24 Scott 1988, s. 50. Se även Pelling 1996, s. ioif., 114. Om professionaliseringsteori med ett 
historiskt perspektiv se t.ex. Torstendahl 1989, s. 23-30. Se även Palmblad 1997 som behandlar 
läkarna och kvacksalveriet i Sverige 1890-1990 ur ett professionaliseringsperspektiv. 
25 Metodiskt urskiljer Scott fyra olika analysområden, eller aspekter där genus artikuleras men 
att systematiskt täcka in dessa och analysera deras inbördes förhållande till varandra är inte 
ambitionen i den här artikeln, se Scott 1988, s. 42B:. 
26 Weckoskriftför Läkare och Naturforskare 1781, bd I s. 267. 
27 Se t.ex. Weckoskriftför Läkare och Naturforskare 1784, bd V s. 46; 1781, bd II s. 388. 
28 Stockholms Weckoblad 1763, nr 17 s.34 
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Förtroende hos allmänheten försökte de vinna genom att hävda att deras 
konster var billigare än andras eller genom att hänvisa till osanna och 
påhittade bevis. Kvacksalvare utmålades som ett hot mot verkliga och rätt
skaffens läkare. Läkare påstod att kvacksalvare på alla sätt försökte svart
måla och nedvärdera deras förtjänster, att de baktalade och spred elaka ryk
ten om läkarvetenskapen och skröt - med "granna löften om under-kurer" -
över sina egna förträffliga mediciner eller med att de besatt övernaturliga 
krafter som kunde bota alla sjukdomar.29 

Kvacksalvare framställdes alltså som medvetna bedragare - "fuskare och 
fuskerskor".30 Retoriskt tillskrevs de också tillhöra en dåtida, oupplyst och 
hemlighetsfull tid. Det hävdades till exempel att människor förr i tiden gärna 
valde en läkekunnig som såg "djup, mörk och mystisk ut", en som liknade en 
"Häxmästare" och att kvacksalvare medvetet hemlighöll sina läkemedel för 
att vinna patienternas förtroende - ett beteende som inte ansågs förenligt 
med läkarrollen.31 Kvacksalvare (både män och kvinnor) fick representera 
mörker, otydlighet och mystik i skarp kontrast till hur den rationelle och 
upplyste läkaren framställdes. 

En riktig, fullkomlig läkare omtalades å andra sidan som man. Han skulle 
vara vetenskapligt skolad, förnuftig och ha en god moral. De utmärkande 
karaktärsdragen kan sammanfattas med ärlighet, kunnighet, pålitlighet och 
ansvarskänsla. Därtill skulle den ideale läkaren vara nitisk, nyttig och själv
uppoffrande. Att en god läkare ständigt skulle vara beredd att uppoffra sig i 
kampen mot alla möjliga sjukdomar framgår till exempel av hur läkare be
skrev och berömde sina egna insatser, särskilt i samband med olika epide
mier.32 Förutom att en läkare skulle arbeta flitigt skulle han äga "Snille och 
en lycklig fattningsgåfva". De som lyckades förena sådana egenskaper med 
"stadga i uppförandet, ära och redlighet i utöfningen" och som visade män
niskokärlek mot alla förtjänade att bli kända som utmärkta män i sina yr
ken.33 

29 Se t.ex. Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1781, bd I s. 268f£; 1781, bd II s. 143 (citat), 
Läkaren och Naturforskaren 1804, bd XIII s. 17; 1807, bd XV s. ii4f. Se även Hygiea 1879, nr 11 och 
12 bd 41 s. 742, 744. 
30 Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1781, bd I s. 272. 
31 Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1781, bd II s. I46f (citat); 1786, bd VII s, 382. Om 
kvacksalveriets nära koppling till kampen mot hemliga läkemedel, se t.ex. MedicalFringe and 
Medical Orthodoxy 1750-1850 1987. 
32 Se t.ex. Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1784, bd V s. 101. 
33 Vetenskapshandlingar för Läkare och Fältskärer 1799, bd VI fjärde häftet s. 64 £ 
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Det är tydligt att kvacksalvare omtalades och definierades genom att skill
naden till läkare underströks. Kvacksalveri som begrepp tjänade därmed också 
syftet att ringa in vad det innebar att vara en god läkare - och det framgår 
att även läkare kunde beskyllas för kvacksalveri om de betedde sig som char
lataner.34 På samma sätt framhölls också nyttan med den vetenskapliga medi
cinen i motsats till kvacksalveri som fenomen. 

Med hjälp av upplysta och verkliga kunskaper hade man kunnat börja 
rensa ut "onyttigt charlatanerie".35 En läkares behandlingsmetod var alltid 
bättre och tillförlitligare än fuskarens eller matronans, eftersom den grun
dade sig på lärd teori.36 Vikten av att läkare levde upp till vetenskapens krav 
underströks. De skulle inte utlova mer än vad som stod i deras makt att 
åstadkomma. Att det inte var någon "skam at tilstå, det vi ej altid kunna 
hjelpa" var något som kunde framhållas i kontrast till kvacksalvares vällju
dande löften om underkurer.37 

Jag hade, ibland andre, en förnäm Herre til Patient, hvars inquietude ingaf honom det 
oråd at låna öronen åt en qvacksalvare, som låfvade curera honom innom tre dagar. 
Löftet var så öfvermåttan välljudande, at det ej med kalsinnighet kunde emottagas; men 
til all lycka, beslöt likväl Patienten at höra mit yttrande, huru vida det kunde vara någon 
risque eller ej att försöka det utlåfvade specifica medlet. Mitt svar blef naturligt vis, att 
jag hvarken kunde af- eller til- råda et medel som jag aldeles icke kände, öfverlämnade 
således i hans eget behag at välja det förnuftigaste och säkraste. Jag lät honom emedlertid 
förstå, at om curen under min hand ej kunde afgöras innom tre dagar, trodde jag likväl 
at den blefve säkrare för hans framtid.38 

Det framställdes säkrare och mer tillförlitligt att vända sig till en förnuftig 
läkare än till en kvacksalvare som inte följde några vetenskapliga regler. Läke
medel i rätta händer var av godo medan samma medel i fuskares händer var 
farliga.39 

Att definiera kvacksalvares beteende innebar att den idealiska läkarrollen 
beskrevs även om läkare inte nämndes explicit.40 Urskiljandet kunde också 

34 Se t.ex. Stockholms Weckoblad 1763, nr 18 s. 35f. 
35 Vetenskapshandlingar för Läkare och Fältskårer 1799, bd VI tredje häftet s. 65. 
36 Se t.ex. Stockholms Weckoblad 1765, nr 5 s. 9. 
37 Se t.ex. Vetenskapshandlingarfor Läkare och Fältskärer 1798, bd V fjärde häftet s. 25,51; 1803, bd 
VII första häftet s. 66, 69; 1793, bd I andra häftet s. 56 (citat). 
38 Läkaren och Naturforskaren 1791, bd X s. 140. 
39 Se t.ex. Weckoskrift för Läkare och Naturforskare 1784, bd V s. 46. 
40 Ideal i betydelsen det eftersträvade, se Eklöf 1997, s. 98 och vidhängande diskussion om 
läkaridealet under 1900-talets första hälft. 
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göras i klartext vilket tjänade till att förtydliga hur kvacksalvarens motsats, 
det vill säga läkaren, borde bete sig. Kvacksalveri och läkarvetenskap utmålades 
som varandras motsatser och vikten av att läkare levde upp till vetenskapens 
krav på genomskinlighet och verifierbarhet framhölls. Talet om kvacksalveri 
var också sådant att hela den så kallade folkliga läkekonsten inkluderades. 
Konstruktionen av kvacksalveri innebar ett avståndstagande från alla som 
sysslade med läkekonst utan att vara därtill behöriga eller medicin-
vetenskapligt skolade. På deras bekostnad framhölls istället läkares förtjänster 
och läkare tillskrevs positiva egenskaper till skillnad från kvacksalvare. 

Kvinnligt och manligt 

Läkarvetenskapen framställdes som en manlig kunskap. Det var den ju också 
i bemärkelsen att endast män hade tillgång till universitetsutbildning.41 

Kvacksalvares kunskap framställdes som irrationell och oförnuftig, egen
skaper som har förknippats med kvinnlighet. Läkares kunskap beskrevs som 
rationell och förnuftig, egenskaper som förknippats med manlighet. 

Att lärda män betecknat den nya vetenskapen som manlig i kontrast till 
vidskepelse och kvinnlighet har en lång tradition.42 Kvinnlighet har associe
rats med okunskap och manlighet med förnuft. Fenomenet kvacksalveri 
utmålades i en liknande kvinnligt genuskodad terminologi. Okunskap ställ
des mot kunskap, oärlighet mot hederlighet, farlighet mot säkerhet, egen
sinne och onyttig lättja mot människokärlek, nyttig och nitisk självuppoff
ring. Talet om kvacksalveri i de refererade medicinska tidskrifterna byggde 
på kategoriseringar och nyckelbegrepp som känns igen även hos andra av 
samtidens lärda män.43 

Joan Scott menar att motsatser och kategoriseringar gör anspråk på att 
säga något om kvinnligt och manligt. Kvacksalvare definierades och 
nedvärderades med hjälp av begrepp som associerade till föreställningar om 
kön. Om talet om kvacksalveri tolkas enligt Scotts tankegång innebär det 
att kvacksalveri kodades med kvinnligt genus. När läkare använde ord som 
kärringmedicin eller kärringkurer var det i en meningsskapande betydelse. 

41 Först år 1870 fick kvinnor möjlighet att avlägga medicinsk examen och praktisera medicin, se 

t.ex. Romlid 1998, s. 300 (not 2 och där anförd litteratur). 
42 Se t.ex. Jordanova 1989, s. iyff., 93ff-, 112, Merchant 1994, s. i65f£, Oja 1999, s. 37,39, 245. 
43 Se t.ex. Oja 1999, s. 42K 
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Det avsåg inte kvinnor och deras kunskaper utan tjänade syftet att nedvär
dera en hel verksamhet. Ett villkor som då måste accepteras är att det kvinn
liga betraktades som mindre värt än det manliga. 

Att kvinnor generellt sett tillmäts ett "lägre socialt värde än män"44 före
faller det heller inte råda någon grundläggande oenighet kring - åtminstone 
inte vid analyser på diskursiv nivå. Däremot råder det delade meningar dels 
om hur det ska förklaras, dels om vilken betydelse det kan ha haft i realite
ten för enskilda aktörer - det vill säga i vilken utsträckning det har präglat 
enskilda individer och hur det påverkat människors val av handlingar.45 

Fokuseringen vid en språklig och diskursiv kontext är begränsad. Detta 
har diskuterats ingående inte bara vad gäller Scott - även andra postmodern
ister har fått utstå kritik.46 Mina empiriska exempel visar att kvacksalvare 
exkluderades med en genuskodad terminologi. Det är tydligt att läkare hade 
ett behov av att skilja sig från mängden av läkekunniga. I botten låg en 
konflikt och läkare gjorde anspråk på att definiera spelets regler - ett förhål
lande som med Scotts terminologi kan benämnas politik. Denna diskursiva 
kamp säger oss dock ingenting om de så kallade kvacksalvarnas förhåll
ningssätt och inte heller något om hur läkare förhöll sig till dessa i egenskap 
av reella män eller kvinnor i praktiken. 

Kärringmedicin 

Den bild som målades upp av fenomenet kvacksalveri i de här refererade 
medicinska tidskrifterna är emellertid motsägelsefull. En tendens till en mil
dare ton gentemot officiellt icke behöriga inom läkekonstens område åter
finns också, framför allt gentemot kvinnor (om än inte uteslutande). När, 
till exempel, medicine doktor Hedin diskuterade medicinens och det 
florerande kvacksalveriets tillstånd i Tyskland refererade han till en man 
som fått återlämna sitt doktorsbrev.47 Trots det levde denne kvacksalvare i 
välmåga från försäljningen av sin "underbara Essence". "Man finner mer sundt 

44 Hagemann 1994, s. 20. 
45 Se Rosenbeck 1992, s. 100, Andersson 1998. 
46 Se t.ex. Carlsson-Wetterberg 1992, s. 34, Hallberg 1992, s. 120,125f., Rosenbeck 1992, s. 144, 
Hagemann 1994, s. 28,30, 32. 
47 Med. dr Sven Anders Hedin (1750-1821) var bl.a. även ansvarig utgivare för Vetemkaps-Hand-
lingarför läkare och fältskären 
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förnuft hos våra curerande Gummor och kloka Bönder", ansåg han och 
underlät att beskylla dem för kvacksalveri.48 Ett annat exempel, hämtat från 
senare delen av 1800-talet, är när en lasarettsläkare från Halmstad berömde 
- om än motvilligt - en klok gummas metod att bota två av hans forna 
patienter från en ögonsjukdom. Doktorn skrev att "käringen visste bättre än 
jag indikationen".49 

Att ägna sig åt läkekonst utan behörighet förefaller inte heller ha ansetts 
lika alarmerande om man inte utgav sig för att vara läkare. Uttrycket "så 
kallade" läkare är exempelvis återkommande. Sådana kvacksalvare var ett 
ont som varje civiliserat land borde motarbeta.S0 

I Läkaren framställdes det också som att det fanns en mer harmlös kate
gori bland de så kallade kvacksalvarna som riktiga läkare kunde tillåtas hysa 
ett visst överseende med. Det var människor som utan tillstånd eller veten
skaplig bildning ägnade sig åt läkekonst och som genom egen praktisk erfa
renhet hade lyckats inhämta kunskaper som gjorde att de lyckades göra läke
konsten till sin profession.51 Definitionen ligger snubblande nära vad vi med 
dagens terminologi skulle kalla för botare, åsyftande människor som man 
ansett haft en reell förmåga att bota, som lärt sig det av erfarenhet och som 
inte ägnat sig åt läkekonst för egen vinnings skull - utan som en ren välgärning 
med insikt om sin begränsade förmåga.52 Intressant är att de som tillskrevs 
ha första rangen inom denna grupp var "gamla ärfarna Matronor och de så 
kallade kloka Gummor".53 

Om man fokuserar på explicita yttranden som säger något om kvacksalvande 
kvinnor respektive män går det alltså att skönja en mildare ton gentemot en 
del, framför allt kvinnor, som ägnade sig åt läkekonst utan att därtill vara 
berättigade. De tillskrevs då äga egenskaper som erfarenhet, klokskap och 
sunt förnuft. Samtidigt kunde både män och kvinnor som ägnade sig åt 

48 Weckoskriftför Läkare och Naturforskare 1782, bd III s. 352. 
49 Hygiea 1879, nr 11 och 12 bd 41 s. 745. 
50 Se t.ex. Hygiea 1839, nr 9 bd I s. 448. Se även Hygiea 1879, nr 11 och 12 bd 41 s. 742 där uttrycket 
s.k. doktorer och doktorinnor finns återgivet, d.v.s. en kvinnlig motsvarighet som dock är mer 
sällsynt förekommande. 
51 Stockholms Weckoblad 1763, nr 17 s. 34. 
52 Årsberättelser från Provinsialläkare år 1851, i Medicinalhistorisk databas, /http: www. 
medhist.sdutb.se/, filnamn P 8511080, av A. F. Hellman, dat. mars 1852. För en definition och 
diskussion kring begreppet botare som lyfts fram särskilt inom etnologiska studier, se Rerbye 
1980, s. 155. 
53 Stockholms Weckoblad 1763, nr 17 s. 34. 
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kvacksalveri omtalas med jämförbara begrepp som kvacksalvare och kärringar, 
fuskare och fuskerskor. Här finns en motsägelse. A ena sidan avgränsade sig 
läkare genom att koda kvacksalveri med ett kvinnligt genus. A andra sidan 
kunde kvinnor beskrivas i positiva termer. Hur ska en sådan motsägelsefull-
het eller ambivalens tolkas? 

Den skulle delvis kunna förklaras just genom min tolkning att begreppet 
kvacksalveri diskursivt laddades med genus. Mer konkret åsyftar jag tolk
ningen att kvacksalveri framställdes som kärringmedicin. De som utdefi-
nierades genom att en exkluderande och tydlig motbild målades upp var de 
som främst utgjorde ett hot mot läkare och deras anspråk på exklusivitet, 
det vill säga sådana som mest liknade dem som konkurrenter på den medi
cinska marknaden.54 Att utmåla kvacksalveri i en kvinnligt genuskodad ter
minologi tjänade syftet att öka distansen till riktiga läkare. 

Om fenomenet kvacksalveri kodades kvinnligt innebär det att nedvärde
ringen blev större när uttrycket användes om en man.55 Implicit beskylldes 
han för att ägna sig åt kärringsysslor och udden riktades mot de som trots 
allt utgjorde ett slags alternativa doktorer, det vill säga män som kvacksalvade. 
Det manliga vetandet framställdes som mer värt, men samtidigt kunde det 
kvinnliga vetandet tolereras - förutsatt att det innehades av personer (före
trädesvis kvinnor) som höll sig till en kvinnlig sfär. Det innebar visserligen 
att den kvinnliga kunskapen (och därmed också främst kvinnors kunskap) 
marginaliserades även om den i bästa fall kunde ses som ett uppskattat och 
välbehövligt komplement. Vad jag menar kan få illustreras med ett citat av 
en provinsialläkare, som under rubriceringen kvacksalvare skrev att 

Definitionen derpå är tämmelig. obestämd - Förstår man dermed hvarje icke legitime
rad person, som utan Nådigt tillstånd eller som utan innehafvande förordnande utöfver 
läkareyrket eller delar hörande dertill; så torde mången öm och kärleksrik husmoder på 
landsbygden, som efter anvisning af någon populär handbok öfver barmhertighet mot 
hjelpbehöfvande likaar, oförtjent komma att föras under denna categori [„.]5 

Kvinnor som kvacksalvade förutsattes förmodligen främst röra sig inom det 
område som betecknats som hushålls- eller vardagsmedicin och folklig lä-

S4Porter 1989 (passim), särskilt s. 10,16ff., 239, som med detta begrepp bl.a. understryker marknads
kapitalismens etablering som central för en förståelse av medicinens utveckling och ställning. 
Se även Lindemann 1996, s. 62f., för några kritiska reflexioner över begreppet medicinsk mark
nad. 
55 Se även Romlid 1998, s. i3of. 
56 Årsberättelser från Provinsialläkare år 1851, i Medicinalhistorisk databas, /http: www. 
medhist.sdutb.se/, filnamn P 8511880, avjoh. Chr. Kull, dat. 31 mars 1852. 
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kekonst.57 Ur läkarperspektiv bestod den läkekonsten i bästa fall av diverse 
huskurer som vid den här tiden kunde anses komma väl till pass. I sämsta 
fall utgjordes den av en vidskeplig men medicinskt sett relativt harmlös kun
skap. 

Förmodligen har en rad faktorer haft betydelse för hur läkare förhöll sig 
till andra utövare av läkekonst.58 Att kvinnor i praktiken mer sällan anklaga
des för kvacksalveri indikerar exempelvis också att det var mer legitimt att 
sysselsätta sig med läkekonst inom en kvinnlig sfär,59 och att kvacksalveri 
som begrepp därmed var kodat med kvinnligt genus i en meningsskapande 
betydelse. I en studie förlagd till 1500- och 1600-talets England har motsva
rande ambivalenta förhållningssätt hos läkare förklarats dels med att de in
såg att det fanns ett behov av kvinnors tjänster - särskilt i tider av epidemier -
dels med att läkare insåg värdet av deras kunskaper. 

Det förklaras också med att läkare vid den här tiden förmodligen inte ville 
att likheterna mellan den läkekonst som de erhöll privilegium på, det vill 
säga den invärtes medicinen, och kvinnors läkekonst skulle bli alltför up
penbar.60 Genom sin nära anknytning till den reproduktiva sfären och hus
hållet var det främst kvinnor som skötte omvårdnaden i hemmen och lärde 
sig att tillreda läkemedel av olika slag. Därför lär det också ha varit just 
kvinnor som många gånger var de första att anlitas vid ohälsa och sjukdom, 
även om de inte konkurrerade öppet med läkare på den medicinska mark
naden. Det förlöjligande av läkare som återfinns i såväl bildkonst som lit
teratur ironiserar exempelvis över att läkaren - en man - gav sig in på ett 
exklusivt kvinnligt kunskapsområde, som han som man således inte borde 
kunna veta något om. Det var därför centralt för läkare att inte bli associerade 
med dessa uttryck för kvinnlighet.61 

57 Johannisson 1997, särskilt s. 184 för en diskussion kring dessa begrepp. 
58 Se även Evenden 1998, s. 20if., 206, 2x2. 
59 Mitt källmaterial som bygger på handlingar i Collegium Medicums respektive 
Sundhetskollegiums arkiv bekräftar att så var fallet i 1770-talets Sverige och framåt. Den tryckta 
brottsstatistiken bekräftar också detta för perioden 1857-1879, se andelen sakfällda för 
"Qvacksalveri" i Sveriges Officiella Statistik, Rättsväsendet. 
60 Pelling 1996, s. 113,1997,s- 7°> 72> ^ff-1 den första rikstäckande medicinalordningen av år 
1688 erhöll Collegium Medicum monopol på den invärtes medicinen, vilket dock modifierades 
något i den nya version som trädde i laga kraft år 1698.1 nödfall, eller då promoverade läkare, 
godkända av Collegium Medicum o.s.v. saknades, fick även andra rätt att biträda sjuka, se 

Romlid 1998, s. 42ff. 
61 Pelling 1996, s. 113. 
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Den här målningen visar en doktor som undersöker en patient. En äldre kvinna tycks ge Herr 
Doktorn några goda råd. Kopia efter Jan Steen (1626-1679), Doktorns besök, olja på duk. Zorn-
samlingarna, Mora. 
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Som begrepp tjänade kvacksalveri syftet att upprätta och hålla isär olika 
sfärer, den manligt genuskodade vetenskapliga läkekonsten och den 
erfarenhetsbaserade kvinnligt genuskodade läkekunskapen. Att distansera 
sig från den senare var något som gagnade läkare då det aldrig har varit en 
fördel för en manlig yrkesgrupps status att förknippas med kvinnliga karak-
teristika.62 Läkarprofessionens och läkarvetenskapens anspråk på exklusivi
tet kan därmed sägas ha organiserats även utifrån föreställningar om köns
skillnader. 

Begränsningar och möjligheter 

Joan Scotts teoretiska tankemodell är fruktbar för att nå en fördjupad för
ståelse av hur föreställningar om könsskillnader kan ha haft betydelse för 
utvecklingen inom läkekonstens område. En analys av talet om kvacksalveri 
i medicinska tidskrifter ger vid handen att en genuskodad terminologi bi
dragit till att organisera läkarvetenskapens relation till obehöriga behand
lare inom läkekonstens område och att genus legitimerade den medicinska 
vetenskapens och läkarprofessionens etablering. Att utmåla kvacksalveri som 
kärringmedicin - som en tydlig motbild till läkarvetenskapen - bidrog också 
sannolikt till identitetskapandet hos en begynnande profession. Men det är 
något som kan förklaras också med hjälp av andra analysverktyg än genus. 

Andra faktorer än genus måste kunna vägas in i analysen om man vill 
försöka förstå läkares förhållningsätt till kvacksalveri. Det grundläggande 
antagandet om könens primära betydelse för att förstå historiska förlopp 
kan därför vara en begränsning i Scotts modell.63 Risken finns att andra 
faktorer och kategoriseringar, som exempelvis stånd- eller klasstillhörighet, 
som kan ha haft minst lika stor betydelse riskerar att skymmas. 

Scott diskuterar också andra kategoriseringar som klass och etnicitet, främst 
från en historiematerialistisk utgångspunkt, men här finner jag hennes resone
mang tvetydigt. A ena sidan menar hon att hennes modell för att studera 
könsrelationer lika väl kan användas för att studera andra sociala processer, 
som inbegriper exempelvis klassrelationer. A andra sidan menar hon att genus 
och klass inte är jämförbara kategorier.64 

62 Se t.ex. Florin 1987, Sommestad, Pelling 1996, s.102. 
63 Se även Hagemann 1994, s. 22. 
64 Scott 1988, s. 30,35. Jfr Göransson 1998. 
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Även om genus i vissa tider och sammanhang äger ett överskuggande 
förklaringsvärde kan det i andra sammanhang vara andra faktorer som är 
minst lika väsentliga, om än i kombination med genus.65 När anspråk görs på en 
heltäckande analysmodell är det därför möjligt att ett öppnare eller mer 
pluralistiskt förhållningssätt vore att föredra, för att undvika risken att ge för
enklade svar.661 likhet med andra kan jag konstatera att Scotts teori inte lämpar 
sig för en helhetsanalys utan att kompletteras.67 Olika förklaringsfaktorer, vari
bland genus är en, måste kunna samspela och analysen röra sig mellan olika 
samhällsnivåer (och makter) utan att därmed förlora i analytisk skärpa. 

Avslutningsvis vill jag ändå framhålla att man utifrån Scotts tankemodell 
kan ställa relevanta och spännande frågor om hur genus konstituerats och visa 
på vilka sätt det kan ha haft betydelse. Med ett nyanserat maktbegrepp kan 
man visa hur komplexa samband där genus haft betydelse kan undersökas.68 

Scott erbjuder en metod för att genomföra genusanalyser på diskursiv nivå 
som kan bidra till att förklara delar av mekanismerna bakom komplicerade 
historiska processer, samtidigt som det är tydligt att analysen kan fördjupas 
om relationen språk-verklighet och diskurs-praktik problematiseras. 

En poäng som särskilt är värd att framhållas är att det med hjälp av hennes 
genuskoncept blir möjligt att analysera till synes abstrakta företeelser och fe
nomen ur ett könsperspektiv och att fånga dessa fenomen i termer av kvinn
ligt och manligt.69 Hennes genusbegrepp erbjuder en möjlig väg att förklara 
motsägelsefullheter just genom att det frikopplas från biologiska kvinnor och 
män. Med hjälp av det kan man påvisa könsrelationers betydelse även i sam
manhang där man kanske inte förväntar sig att finna dem eller att genus har 

65 Se t.ex. Florén 1996, s. i28f£, (och där anförd litteratur) för en diskussion om hur genus-
begreppet har problematiserats i förhållande till klassbegreppet. 
66 Göransson 1998, s. 13. Se även Hallberg 1992, s. 122 för en liknande kritik riktad mot Hird-
mans tes att genussystemet är en grundläggande ordning, Carlsson-Wetterberg 1992, s. 37ff. 
67 Se t.ex. Hirdman 1988, s. 52, som pläderar för att "isärhållningens grunduttryck finns både i 
arbetsdelningen mellan könen och i föreställningar om det manliga och det kvinnliga", och 
Göransson 1998, särskilt s. 17, som i ett försök att förena realism och poststrukturalism betonar 
manlighetens och maktens betydelse för att förstå historisk förändring, istället för ett relationellt 
genusperspektiv. 
68 Jfr Hallberg 1992, s. 118, Carlsson-Wetterberg 1992, s. 37. 
69 Jfr Hallberg 1992, s. 121, som riktat kritik mot Joan Scotts definition av gender och menar att 
den poststrukturalistiska förståelsen av gender som analytisk kategori riskerar att upplösas i en 
än mer diffus bild av kön som något obestämbart. 
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haft betydelse även i enkönade miljöer.70 När genus som begrepp används på 
det sättet ges det också ett tydligt analytiskt värde, och begreppet kön kan 
förbehållas fysiska män och kvinnor. 

70 Rosenbeck 1992, s. 143. 
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"Herr Barnmorskan" - ängel och 
vetenskapare 

Uttrycken hos ett kvinnligt yrke i en manlig värld 

Lena Milton 

Den svenska barnmorskekåren har under välfärdsstaten fått en position som 
skiljer sig från barnmorskors i många andra länder. Detta har mycket att 
göra med uppbyggnaden av den offentliga sektorn, i synnerhet det socialde
mokratiska folkhälsoprojektet som i många avseenden prioriterat förebyg
gande vård. Barnmorskorna framstod som lämpliga att använda sig av när 
sådan vård började planeras. Att de fanns till hands beror på att ett rikstäck
ande nät av utbildad förlossningshjälp började organiseras redan på 1800-
talet. Detta var den tid då vetenskaperna - företrädda av män - ryckte fram, 
men det faktum att barnmorskorna tycks ha haft en legitim plats i denna 
manliga och offentliga medicinska värld redan då gör att man ställer sig 
frågan om hur de själva och deras position där egentligen betraktades. 

Upphovet till frågan var en notis i Barnmorskeförbundets tidskrift Jorde
modern. Där berättas om hur en skrivkunnig person i Vitträsktrakten någon 
gång i seklets början blev uppsökt av en gubbe på orten som ville ha ett brev 
skrivet till den högt värderade barnmorska som tidigare tjänstgjort där. Hon 
hade under sin tid skött både förlossningsvård och läkarvård eftersom lä
kare sällan fanns att tillgå. I brevet skulle stå att "vi älska dig allesammans, vi 
lappar och finnar och svenskar, och vi tacka dig", och det skulle skickas till 
Herr Barnmårsk.} 

Barnmorskeyrket var länge ett yrke utövat enbart av kvinnor. På samma 
sätt var läkaryrket en nästan uteslutande manlig sysselsättning. Var det då 
helt i sin ordning att en barnmorska gick in på läkarens revir, till den grad 
att hon till och med ansågs kunna dela hans manliga titel "herr"? Om gräns-

1 Jordemodern 1919, s. 137 och 157, min kursivering. 
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överträdandet dessutom skedde mer eller mindre legitimt, vad säger det om 
läkarnas och barnmorskornas förhållande till varandra som professionella 
grupper? 

Välfärdsstatens etablering inföll huvudsakligen under mellan- och efter
krigstid, men artikeln sneglar bakåt mot sekelskiftet och det tidiga 1900-
talet, då både barnmorskor och förlossningsläkare på allvar inlett sina 
professionaliseringsprojekt. Trots de konflikter som uppstod, ser båda grup
pernas strävanden ut att i praktiken ha drivits delvis gemensamt. Vilka för
utsättningar fanns det för en sådan "allians" och hur utformades den? 

Yrkets bakgrund 

Barnmorskesysslan som formell yrkesverksamhet har funnits länge i Sverige; 
redan 1711 kom det första reglementet. I praktiken kom de första reglementena 
inte att få så stor betydelse för förlossningsvården utanför de större städerna, 
men i början av 1800-talet började man mobilisera resurser för att förse hela 
landet med utbildad förlossningshjälp.2 Utbildade barnmorskor var emel
lertid länge ganska få och tilldelades mycket vidsträckta distrikt. Tillsam
mans med präster och klockare fick de också åta sig många fler sysslor än 
förlossningsvård. Läkarna var ännu färre, och fanns knappt tillgängliga ut
anför städerna. 

Barnmorskorna arbetade därför mycket självständigt. De måste själva ta 
ansvar för sitt arbete, och de verkade borta från hemmet, ibland i dygn i 
sträck. De arbetade alltså på ett sätt som vanligen kännetecknade män. I det 
gamla bondesamhället tycks visserligen kvinnors rörelsefrihet inte ha varit 
särskilt begränsad men deras arbetsområde var i regel hemmet, och barn
morskan arbetade per definition utanför sitt hem och hushåll. 

Kontakten med läkare var begränsad, i synnerhet på landsbygden där de 
flesta människor (och barnmorskor) bodde, och de flesta förlossningar följ
aktligen ägde rum. När telefon började installeras kunde barnmorskan kon
ferera på distans med sin förman, men inte alltid räkna med hans närvaro 
ens då komplikationer tillstötte. Icke desto mindre var det viktigt att samar
betet barnmorskan och läkaren emellan fungerade, eftersom ingendera par-

2 Se Romlid 1998 för en beskrivning av både Medicinalverkets och barnmorskeväsendets ut
veckling mellan 1663 och slutet av 1800-talet. 
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ten hade någon annan att vända sig till. Läkaren var den enda medicinska 
auktoritet barnmorskan kunde rådfråga, och barnmorskan var den enda som 
kunde se till att förlossningsvården - som provinsialläkaren var ytterst an
svarig för - fungerade tillfredsställande. 

Landsbygdsbakgrunden var reell också vad gällde barnmorskornas sociala 
och geografiska ursprung. Anda fram till efterkrigstiden kom en majoritet 
av alla barnmorskor från landet, likaså hade en avsevärd andel av dem jord
brukande fäder.3 De agrara rötterna har ofta framhållits som en avgörande 
skillnad mellan barnmorskor och sjuksköterskor, och de har också fått gälla 
som förklaring till den lite primitiva och "bonniga" prägel man tillskrivit 
barnmorskeyrket. I praktiken ser det dock ut som att även majoriteten av 
sjuksköterskorna hade ett sådant ursprung, men den elit som drev deras 
professionella projekt använde sig av en bild som byggde på dessa fåtaligas 
högreståndsbakgrund, en bild som var inspirerad av borgerliga kvinnoideal 
och religiösa kallelsetankar.4 

Ideal av det slaget användes inte i samma utsträckning i barnmorskeyrket 
och sjuksköterskan och barnmorskan blev, lite hårdraget, överklassflickan 
och bondjäntan. Men man kan ändå ifrågasätta den låga status som auto
matiskt skulle följa med en agrar bakgrund. Med tanke på att barnmorske
yrket förefaller ha varit respekterat och rentav attraktivt, bör man kanske 
snarare dra slutsatsen att det var barnmorskans ställning i just lokalsamhället 
- som myndighets- och medicinsk representant och central person, känd av 
de flesta och konsulterad i många frågor - som präglade idealen inom yrket 
och som gav det en särskild pondus. 

Det var förmodligen inte den sorts status som betraktades som den mest 
åtråvärda i en medelklassvärld med borgerliga värderingar, som dessutom 
utvecklat en kvinnlighetsideologi som betonade tjänande och tillbakadra
genhet i en enskild sfär. Men referensramarna för landsbygdsbefolkningen 
(som en bra bit in på 1900-talet utgjorde majoriteten i Sverige) var sannolikt 
inte baserade på den världen.5 Numera ser samhället annorlunda ut, men 
äldre tiders uppfattning om barnmorskan - den självständiga yrkeskvinnan 

3 Resultat av genomgång av barnmorskeläroanstalternas elevmatriklar, se Milton 1997. 
4 Se Emanuelsson 1990. 
5 Därmed inte sagt att stad och landsbygd skildes åt av vattentäta skott. Framför allt i tätbefol
kade landsdelar började den borgerliga kulturen färga av sig på den agrara redan på 1800-talet, 
vilket manifesterades i nya vanor och beteenden (se t.ex. Frykman & Löfgren 1979 och 
Ambjörnsson 1988). 

II9 



med auktoritet och kontroll över sin verksamhet - är fortfarande grundval 
för den självbild och yrkesidentitet som finns inom yrket: 

Man blir mer självständig [som barnmorska] än vad man blir som sjuksköterska. Man 
kan bestämma, tala om att man gjort så och så - till en viss gräns - men sjuksköterskorna 
har jag upplevt som att de går med blocket, skriver, tar order, och sen tar de blocket och 
stryker en bock i kanten för allt vad de har gjort. [—] jag har utvecklat alla yrkets 
schatteringar [—] Jag bestämde på min avdelning. Fick fram en avdelning som jag 
tyckte låg en hästlängd före Uppsala, och det tyckte jag var bra [—] Ja, jag betraktade 
min arbetsplats som en privatmottagning, det var det att jag slapp betala de här idéerna 
jag hade [—] Här i stan har jag ju haft mitt lilla revir kan man säga.6 

Maktbaser och könskonstituering 
Med det just sagda i åtanke blir det intressant att studera barnmorske
yrket ur ett professionaliseringsperspektiv,7 och däri finns också en sär
skild kvinno- och genushistorisk aspekt. Svenska barnmorskor förefaller 
utgöra ett ur flera synpunkter sett annorlunda "fall". Kåren är exklusivt 
kvinnlig, men deras yrkesutövning och framgångsideal manligt präglade. 
Hur ska sambanden mellan dem, deras gärning, samhället och det sociala 
livet förklaras? 

Efter kvinnohistoriens empiriska insats har genusforskningen presente
rat ett vidareutvecklande och syntetiserande syfte.8 För att förstå och för
klara många förlopp måste män och kvinnor studeras i relation till varan
dra, och i medvetande om att manlighet och kvinnlighet är föränderliga 
kategorier. I det sammanhanget får genus ofta beteckna det sociala könet, 
det vill säga det sätt varpå människor tilldelas könstillhörighet utifrån so
ciala och kulturella föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. 
Vårt västerländska och naturvetenskapliga synsätt fokuserar mycket på bio
login, men till exempel antropologisk forskning visar att gränserna mellan 
könen kan dras mer oberoende av fysiska karakteristika.9 

Icke desto mindre råder det delade meningar om genusbegreppets inne
börd också bland genusforskare. Det är förmodligen omöjligt att ge någon 

6 Intervju med Tekla, barnmorska, s. 8, 9,12. 
7 Detta är ämnet för min avhandling, som beräknas vara färdig årsskiftet 2000/2001. 
8 Se t.ex. Genus i historisk forskning för översikt. 
9 Se t.ex. antologin Från kön till genus. 

I20 



entydig definition på det, eftersom variationer i tid och rum erbjuder olika 
grunder för hur samhälleliga och individuella faktorer formar genusordning 
och genusidentitet. Detta är inte heller bara en empirisk fråga, utan hand
lar också om teoretiska ställningstaganden och egen historiesyn. Här ut
går jag emellertid från den ganska allomfattande grunddefinitionen av 
genus, alltså att genus är socialt och kulturellt skapade uppfattningar om 
kön. Det är en vag bestämning, men ändå lämplig eftersom det jag mest är 
intresserad av är flexibiliteten och variationerna - vagheten om man så vill 
- i bestämningen av manligt och kvinnligt. Även om det biologiska/ana
tomiska könet är aldrig så väl definierat och fastslaget, tycks den socialt 
manifesterade manligheten och kvinnligheten ibland kunna väga lika tungt. 

Makt och medicin 

Med en sådan utgångspunkt har jag valt att luta jag mig mot teorier som 
lanserats av Anita Göransson och Eva Lundgren. Göransson vill med sin 
maktbasteori förena de ofta åtskilda realistiska och poststrukturalistiska 
ståndpunkterna och därigenom blottlägga sambanden mellan det konstru
erade och de krafter som konstruerar.10 Då mening ska ges konkret form 
knyts det på individnivå till de fysiska kropparna, och på samhällsnivå till 
olika former av maktbaser, och på båda nivåerna figurerar manliga och kvinn
liga principer. Dessa är i regel knutna till män och kvinnor men behöver inte 
vara det. Män/kvinnor och manligt/kvinnligt följer alltså inte med nödvän
dighet varandra, och ett av Göranssons grundantaganden är att manlighet 
och kvinnlighet konstrueras olika och är olika flexibla. 

Manlighet utformas enligt Göransson i närmare relation till makt, och är 
därför snävare definierad. Kvinnligheten däremot består ofta av det som 
"blev över" och är därmed lösligare i sin bestämning. Om det manliga följer 
maktpositionerna, kommer följaktligen det kvinnliga att utgöra det omkring-
liggande. Man måste emellertid alltid vara beredd på variationer och un
dantag - som alltid i verkligheten. Det kan till exempel finnas parallella 
existenser av hierarkier, och makt är inte heller den enda faktor som påver-

10 Göransson 1998. Göransson lämnar ingen exakt definition på begreppet maktbas, men avser 
koncentrationer av makt och inflytande som innebär konkret kontroll eller tolkningsföreträde/ 
auktoritet. Tillgång till jord eller annan egendom och politiska toppositioner är ett par exempel 
(s. 10). 
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kar konstruktionen av manligt och kvinnligt. 
Göranssons teori har ett generellt anslag och ska kanske helst tillämpas på 

en övergripande samhällsnivå. Den nivån representeras i det här samman
hanget av de nya vetenskaper som började vinna mark på allvar under 1800-
talet. Läkarvetenskapen hade visserligen länge få bärare och många kon
kurrenter, men dess tolkningsföreträde blev allt starkare och i de stora och 
ibland turbulenta omvälvningar som följde på industrisamhällets genombrott, 
var det vetenskaperna som kunde presentera tänkbara lösningar. Medicinen 
och läkarna kan alltså sägas vara en maktbas med starkt kunskapsmässigt 
kapital, institutionaliserad i Medicinalstyrelsen och dess officiella politik.11 

Den medicinska vetenskapen är också en maktbas som av tradition bara 
givit plats för män. Tidigare definierades vetenskap mycket uttalat som 
maskulint och förbehållet män att uttolka, och kvinnor har haft ett mycket 
begränsat utrymme. Under 1800-talet var det i första hand män som utfor
made och anammade de upplysningsideal som kom att ligga till grund för den 
moderna medicinvetenskapen, läkarbanan var länge öppen enbart för män, 
och det var genomgående under perioden från stormaktstid och framåt män 
som innehade posterna i ämbetsverk och inom politiken. Hela den diskurs 
som byggdes upp kring biologi och hälsa involverade exkluderande element 
av både köns- och klassmässig karaktär.12 

Det är med andra ord inte svårt att här se en koppling mellan män/manlig-
het och makt. Bilden kan alltid kompliceras av det faktum att det finns olika 
former och hierarkier också när det gäller manlighet, men man kan konstatera 
att det nästan alltid är den dominerande formen av manlighet, den manliga 
eliten, som återfinns i maktcentra och toppositioner. 

Kön på glidande skala 

I sin teori om könskonstituering föreslår sociologen Eva Lundgren ett sätt att 
komma undan låsningar vid både biologism och "socialessentialism", en teori 
som för ner analyser på individnivå. Den går ut på att betrakta könsskapandet 
som en process, där man rör sig på en skala mellan förmodat konstanta och 
förmodat föränderliga könskarakteristika.13 Dessa egenskaper delas in i primära 

111 Christina Romlids ovan nämnda avhandling om Medicinalverket och det tidiga barnmorske
väsendet tillämpas Göranssons teori. 
12 Se fr.a. Karin Johannissons forskning (1990,1994). 
13 Lundgren 1993. 
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(genitalier), sekundära (kroppsform, behåring) och tertiära (klädsel, smycken, 
kroppsspråk och dylikt) karakteristika. Begreppet process antyder att det hand
lar om en företeelse utsträckt över tid, och Lundgren menar också att köns-
skapandet pågår hela livet. Det sker genom både aktivt handlande och anpass
ning, det vill säga individen kan passivt tillägna sig de normer som finns till 
hands men också bryta dem och skapa nya. Processen rör sig alltså fram och åter 
mellan socialt och biologiskt kön, där ingetdera är oföränderligt men där båda 
kan innehålla stor seghet. I sammanhanget kan symboler ha stor betydelse. 

Den kontext som processen äger rum i, är vardagslivet och umgänget männis
kor emellan. Om man alls kommer åt att upptäcka tydliga variationer inom eller 
avvikelser från normer och ideal, är det där de framträder mest uppenbart. Ibland 
försiggår de på ett utpräglat individuellt plan, och Lundgren är mycket riktigt 
inspirerad av psykologiska teorier. Hennes egen teori är följaktligen avsedd för 
en konkret aktörsnivå. Att bygga analyser på direktkontakt med människorna 
ifråga är kanske en förutsättning. 

Med ett utsträckt historiskt perspektiv kan det bli svårare, och även om 
jag själv använder mig av levande källor, bygger historiker sällan enbart på 
personintervjuer på samma sätt som till exempel sociologer eller etnologer. 
Men med tanke på att barnmorskorna i sitt arbete tycks ha lutat sig mot 
olika genusideal i olika situationer är tanken på glidande "könsskalor" och 
symbolers betydelse intressant, och i kombination med andra teorier kan 
grundidén användas också i en historisk studie. 

Vad man kan invända emot är Lundgrens egen gradering av könsegens
kaperna: trots att hon anser att sociala karakteristika kan vara lika djupt 
förankrade som biologiska, bestäms ändå de senare som primära. Om rörel
ser längs skalan ska kunna fungera från båda håll, borde också klädsel, smycken 
och uppträdande kunna vara viktigare än genitalier i vissa situationer. 

Yrkeslivet och verksamheten 

Med lagerkrans och änglablick 

I tidskriften Jordemodern ges en typisk bild av de ämnen som vanligtvis är 
aktuella för en yrkesgrupp: fackliga strävanden, arbetsförhållanden, nyheter, 
samhällsfrågor, personalia, praktiska frågor med mera. Genomgången av tid
skriften under mellankrigstiden har gjort det möjligt att upptäcka olika drag 
och förändringar i kåren och yrkesutövningen, både vad gäller de konkreta 
frågor som var aktuella och sättet att presentera och argumentera för olika saker. 
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Till det mer frapperande hör det "manliga" draget.141 början av seklet 
fanns det inte en enda manlig barnmorska i landet - tanken var förmodligen 
helt orimlig - och kårens medlemmar framställs genomgående som krist
liga kvinnor, goda hustrur och mödrar, plikttrogna och ansvarsfulla barn
morskor vars främsta egenskaper var kärlek till nästan och till barnmorske
kallet liksom ett änglalikt tålamod. Deras lugn och saktmod under första 
världskrigets svåra år, då många andra grupper uttryckte en mängd klagomål, 
förklaras med att "det gått barnmorskorna i blodet att kunna vänta. Alla 
veta vi, hvad det har för betydelse vid förlossningar, att vi kunna expectera 
[vänta] och ej i otid gripa till våldsamma åtgärder".15 

Behärskningen och det föredömliga tålamodet springer alltså ur det fak
tum att barnmorskor (kvinnor) naturligen besitter sådana egenskaper, en 
uppfattning som överensstämde med 1800-talets borgerliga föreställningar 
om kvinnors moderlighet och förmåga till medkänsla, något som lämpade 
dem väl för vårdande och filantropiskt arbete. Många barnmorskor hade 
mycket riktigt en kallelsetanke bakom sin yrkesverksamhet, men den for
mulerades ändå inte utifrån de ideal om självuppoffring och tjänande som 
sjuksköterskekåren anammade. Den gick istället mer i linje med den sam
hällstillvändhet som odlades inom det sena 1800-talets "religiösa radika
lism", och som också kännetecknar det tidiga 1900-talets sociala arbete.16 

Samtidigt med detta beskrivs själva gärningen och barnmorskornas sätt 
att verka i termer man snarast associerar med manliga egenskaper. Då Hanna 
Qvarsell, förbundsordförande under ett par år i början av seklet, gick ur 
tiden, kallades hon "veteran" och "kämpe" i Jordemoderns nekrolog. "Det spadtag 
du tog, var karlatag" berömmer författaren.17 Efterträdaren, en dr Mannheimer, 
innehade posten i många år. Vid ett av sina omval blev han "lyft och kastad 
från famn till famn" av "starka armar" och redaktören beklagar att "det ej 
förunnades honom att bevittna denna enastående hyllning".18 Om en ung, 
nyutexaminerad barnmorska, avliden i tbc, sägs: "Hon hann aldrig utföra ett 

14 Se Öberg 1996, som också reflekterar över det motsägelsefulla draget i barnmorskors yrkes

roll (s. 157-161, 308-312). 
15 Jordemodern 1919, s. 130 (kursivering i texten). 
16 Se t.ex. Hammar 1999 och antologin Obemärkta, som berättar om några av tidens tongivande 
personer. 
17 Jordemodern 1929, s. i5ff. 
18 Jordemodern 1922, s. 221. 
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självständigt arbete, aldrig visa vad hon som barnmorska och självförsör
jande samhällsmedlem dugde till."19 En stadsbarnmorska i Hudiksvall, hä
dangången vid 69 års ålder, beskrivs som "en arbetskvinna som få".20 

Vikten av att besitta styrka och företagsamhet framgår både direkt och indi
rekt i materialet. En barnmorska var verkligen tvungen att vara stark för att 
dra eller pressa ut felvända barn, bygga provisoriska förlossningsbord av vad 
som fanns till hands, bära sin tunga väska långa sträckor och hålla sig vaken i 
dygn, och den första frågan i de läkarintyg som skulle bifogas ansökan till 
barnmorskeläroanstalten löd naturligt nog: "Ar sökanden kraftig?" 

Bilden av barnmorskan som en kraftfull och respektingivande yrkesmän
niska förstärks av alla de notiser som behandlar födelsedagar och pensione
ringar. På fotografier som bifogats sitter ofta den myndiga jubilaren mitt i ett 
blomsterhav med alla sina (inte sällan dyrbara) gåvor arrangerade omkring 
sig. Många barnmorskor tilldelades Kungliga Patriotiska sällskapets medalj 
efter längre tids tjänstgöring, och den strama klädseln pryds alltså ofta av 
den lilla, men prestigefyllda, medaljen. Bortsett från kjolen och frånvaron av 
hatt är helhetsintrycket inte olikt bilden av en militär. 

Arrangemangen kring bemärkelsedagar kunde vara omfattande, med 
uppvaktningsdelegationer i gryningen, fester, musik och tal av ortens digni
tärer. Fröken Hanna Lager, föreståndare för ett förlossningshem och verk
sam i riksförbundet, fick på sin 50-årsfest bland annat en större summa i 
guld och lagerkrans på huvudet.21 Kransen är en intressant symbol. Den 
används ju vanligtvis i prestigefyllda akademiska (det vill säga manliga) sam
manhang, där kvinnor sällan förekom i början av seklet - och barnmorskor 
inte alls. Däremot fyllde kransen här samma funktion som i den akademiska 
världen: den belönade en självständig och samhällsnyttig insats. 

Ett annat exempel kommer från ett årsmöte i en av barnmorskeföreningarna 
där en dr Kylin hållit föredrag: "En gammal vördnadsvärd barnmorska, frö
ken Carlander, som ensam ibland oss alla ståtade med guldmedalj på brös
tet, avtackade dr Kylin och överlämnade en charmant bukett rosor".22 Här 
ser vi en bild med ombytta roller: det är inte den manlige föreläsaren utan 
den gamla damen som bär medalj och som beskrivs som vördnadsvärd. Dess-

19 Jordemodern 1934, s. 202 (mina kursiveringar). 
20 Jordemodern 1935, s. 114. 
21 Jordemodern 1929, s. 92. 
11 Jordemodern 1935, s. 195. 
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De flesta fotografier som sändes in till Jordemodern var tagna vid födelsedagsuppvaktningar, 
men här ser vi två barnmorskor - den ena föreståndarinnan - på Westmanska barnbördshuset 
i Linköping, som just mottagit Pro Patrias guldmedalj. Medaljerna sitter till vänster på bröstet. 
Ur Jordemoderns oktobernummer 1935. 

utom är det kvinnan som överlämnar blommor - därtill rosor, de blommor 
kvinnor ofta uppvaktas med - till mannen. 

An mer "genusblandad" är notisen från Norrland som nämns i inledningen. 
I frågespalten från ett annat år undrar en barnmorska hur yrket egentligen ska 
klassificeras - är detta ett hantverk eller en vetenskap? En läkare svarar då att 
barnmorskan inte kan räknas till hantverkarna, utan till "vetenskaparna",23 -
en beteckning som ju långt in på 1900-talet var förbehållen den intellektuelle 
vetenskapswawwCTz. Detta är också anmärkningsvärt, eftersom barnmorskornas 
utbildning var utpräglat praktisk och deras verksamhet inte tillät någon forsk
ning eller självständighet i utformningen av plikterna. Däremot utövade de 
läkarvetenskapen i sin praktik, och i reglementet stadgades att somliga 

23 Jordemodern 1932, s. 307. 
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läkaruppgifter formellt ingick i deras rättigheter.24 

Barnmorskorna klädde sig mig veterligt aldrig som män, men så länge de 
arbetade ute i distrikt fick de lov att vara beredda på ganska stora strapatser 
för att kunna ta sig till sina patienter. Sannolikt fick eleganta kläder, smycken 
och håruppsättningar ofta stryka på foten till förmån för det robusta och 
praktiska. Bara resorna i sig - till häst, på skidor, i båt, med dressin - krävde 
styrka och uthållighet, egenskaper som vi betraktar som typiskt manliga. 
För vissa uppgifter krävdes också ett myndigt och auktoritärt uppträdande. 

Till skillnad från (förmodar man) många andra kvinnor kunde barnmors
kan också sätta män på plats. Det kunde handla om att läxa upp försumliga 
fäder, såsom i fallet med en barnafader som uppträdde berusad under för
lossningen. Då barnmorskan upptäckte detta blev hon vit av vrede och kas
tade egenhändigt ut honom.25 Ibland skulle barnmorskan också kräva skjuts 
av motsträviga närboende eller, som följande exempel visar, representera myn
digheterna i rollen som barnavårdsman. 

Rosa såg till att få sanningen fram när det gällde faderskapsmål. Efter att ha klätt ut sig 
till frälsningssoldat med "Stridsropet" under armen en gång fick hon så småningom 
reda på att en man tvingat sig på sin styvdotter sedan hon var tolv år men vägrade säga 
att han var far till barnet när Rosa förlöste flickan som då var arton år gammal. 
- Du kan få en ung karl, sa jag till flickan. Skriv på ditt namn här och låt honom stå för 
skammen! Fadern fick två och ett halvt års straffarbete och jag blev avtackad inför sit
tande rätt för "gediget arbete i detta brottsmål". Alla nämndemän bugade sig för mig 

och den gången kände jag hur jag växte flera centimeter. 
- Det blev ordning och reda sedan jag blivit barnavårdsman i Kungsäter. Pojkarna var 
välan rädda och de utomäktenskapliga barnen minskade.26 

Barnmorskan hade en speciell position, som ibland gjorde att folk höll sig 
på visst avstånd. I sekelskiftets Stockholm, där flera barnmorskor hemfallit 
åt supande och änglamakeri, var anseendet inte alltid gott, men detta före
faller inte gälla kåren som helhet. I andra miljöer ansågs hon istället stå ett 
trappsteg högre på den sociala stegen och åtnjöt särskild respekt. Om detta 

241 reglementet från 1919 sägs att barnmorska inte får "åtaga sig andra läkarförrättningar än 
som ingå i hennes utövning av barnmorskeyrket", d.v.s. om läkare inte fanns på plats hade hon 
rätt att t.ex. utföra tångförlossning (SFS 1919, nr 798, § 50, mina kursiveringar). Tidigare (sedan 
1829) hade barnmorskor också rätt att använda skarpa operationsinstrument. 
25 Gustafsson 1984, s. 145. 
26 Höjeberg 1991, s. 287, intervju med barnmorska född 1894. 
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Barnmorskan Hilda Pihlgren, "Pila-Britta", på förrättning i arbetarkvarteren i Västerås på 1920-
talet. Observera storken framför vindrutan! Fotograf Emil Wijgård, bildkälla Västerås stads
museum. 

vittnar flera exempel i Nordiska museets folklivsuppteckningar, där man bland 
annat framhöll att barnmorskan till skillnad från andra var en skolad kvinna, 
tillhörig "landsbygdssocieteten" och lite förmer än andra.27 

Till skillnad från äldre, självlärda hjälpkvinnor som kallades "mor", kunde 
barnmorskan tituleras "fröken", en titel som fram till 1800-talet var förbe
hållen adliga döttrar, och som behöll en lite speciell klang även efter att ha 
blivit allmän.28 En av mina informanter var på 1930-talet elev vid ett förloss
ningshem, men blev erbjuden anställning som sjukvårdsbiträde istället. 
Biträdets rang var lägre än elevens, men i gengäld skulle hon fa fortsätta 
tituleras "fröken".29 Även i andra av mina intervjuer ges exempel på att barn-

27 Exempel i Nordiska museets frågelista 171, t.ex. EU 51282, EU 51825, EU 51290, EU 51309, EU 
51399, samt i mina intervjuer. Jfr också Ulvros 1996, kap. 6, där författaren tar upp den symbo
liska betydelsen i att vara "bildad". 
28 Rundquist 1986, s. 3gf. 
29 Intervju med Viola, elev. 
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morskan var en respekterad person, och att ämbetets goda anseende bidra
git till yrkesvalet. 

I min hemsocken var distriktsbarnmorskan och distriktssköterskan mycket respekte
rade. [På frågan om man kan se dessa båda som personer med en särskild ställning:] Ja, 

verkligen. Distriktsbarnmorskan till exempel var med i alla möjliga nämnder och kom

mittéer, och det var hon som föreslog att jag skulle överta den där tjänsten efter henne 
[...] och i många kyrkliga sammanhang hänvisade man till de här två. De var samordnare 
och var med om så mycket [...]30 

Som självständigt verkande ute i små samhällen och på landsbygden var det 
förmodligen lättare för barnmorskorna att upprätthålla den myndiga rollen 
- uttrycket "ensam herre på täppan" är väl valt på flera sätt — men i materia
let framkommer också några exempel på hur barnmorskan kunde ta sig fri
heten att dirigera läkaren i arbetet.31 

Männen i förlossningsvården 

Det sätt varpå barnmorskornas verksamhet beskrevs hade alltså i många 
stycken kunnat användas om män. Det var emellertid inte fråga om att på 
något sätt ersätta männen inom förlossningsvården. De manliga läkarna fanns 
där och var odiskutabelt överordnade, om än fåtaliga. De var män i en bor
gerlig världs alla bemärkelser, som makar och fäder, och som innehavare av 
ansedda positioner inom den medicinska världen. Det innebar till exempel 
engagemang i Medicinalstyrelsen eller andra myndighetsuppdrag. 

Det intryck materialet ger är att läkarna därmed var mer entydiga i sin 
genustillhörighet än kvinnorna, vilket skulle stämma med Anita Göranssons 
antagande om en snävare definierad manlighet. Restposterna lämnades till 
kvinnor, som därmed kunde konstruera en bredare och kanske rentav gräns
överskridande genustillhörighet. Förlossningsvården dessutom tilltagit i sta
tus sedan slutet av 1800-talet, och kan otvivelaktigt definieras som en "del-
maktbas" - ett område med positioner, makt och symboliska/reella resurser 
som det var betydelsefullt och angeläget att knyta sig nära till. 

30 Intervju med Matilda, barnmorska, s. 2, min kursivering. 
31 I Jordemodern berättar Frans Berglund, ordförande i Svenska barnmorskeförbundet (SBF) 
1925-1937, om hur han vid födseln av ett barn med ryggmärgsbråck velat lämna det att dö, men 
blivit uppläxad av barnmorskan som mer eller mindre tvingat honom att operera (1933, s. 96). 
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Kårens professionalisering 

Tidiga strategier 

När Svenska Barnmorskeförbundet bildades 1886 var det den första kvinn
liga yrkessammanslutningen i landet. Barnmorskor hade slutit sig samman i 
lokalföreningar under 1880-talet, och dessa föreningar utgör fortfarande riks
förbundets byggstenar. Ungefär samtidigt började yrkestidskriften Jorde
modern utkomma. 

Det nationella Barnmorskeförbundets arbete började i Stockholm, där man 
ansåg statushöj an det vara en viktig punkt. Medlemmarna övervägde till ex
empel att byta yrkesbeteckning eftersom ordet barnmorska sades vara miss
trott.32 En sedlig uppryckning ansågs vara av nöden, och nykterhetslinjen blev 
något av en facklig strategi. Fördömandet av fosterfördrivning, änglamakeri 
och även egna oäkta barn var hårt. Detta var en direkt åtgärd mot vissa 
misskötsamma element inom kåren men också en ideologisk markering; det 
moraliska höjandet var ett allmänt mål för tidens folkrörelser, och nykterhet 
blev då liktydigt med skötsamhet och ansvarskänsla.33 Det fanns alltså en 
strategisk poäng i att tala om och demonstrera målsättningar i form av nykter
het, bildning med mera; kåren visade sig inte bara allmänt högtstående utan 
också att den gick med i de moderna leden. Man bör också observera att 
diskussionen om de ovärdiga medlemmarna fördes huvudsakligen i Stock
holm, där alla barnmorskor utanför barnbördshusen var privatpraktiserande, 
varav ett antal alltså ägnade sig åt tvivelaktig verksamhet. 

I ett professionaliseringsprojekt gäller det också att liera sig åt rätt håll, 
särskilt för en grupp som inte är helt autonom.34 Barnmorskorna hade sedan 
gammalt ett gott förhållande till somliga av sina lärare. På 1820-talet lade 
förlossningsläkaren P.G. Cederschjöld ner stort engagemang i barnmorske
utbildningen, som resulterade främst i nya handböcker och den unika 
instrumenträtten.351 hans spår följde sonen Fredrik August, som liksom de 
efterföljande professorerna stannade länge på sin post. Alla hann alltså ut-

32 Öberg 1996, s. 124. 
33 Oberg 1996, s. 125-130,153; Ambjörnsson 1988. 
34 Se Selander 1989. 
35 Romlid 1998, s. 207-211. Instrumenträtten avvek i högsta grad från internationell praxis; i 
andra länder var den förbehållen läkaren. 
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examinera många generationer barnmorskor, och att döma av insamlingar 
till födelsedagar, pensioneringar och begravningar kände barnmorskorna stark 
lojalitet gentemot de gamla lärarna.36 Mot slutet av seklet var ett par av dem 
behjälpliga vid utarbetandet av Stockholms barnmorskesällskaps stadgar.37 

Efter två manliga läkare valdes Hanna Qvarzell, kämpen och veteranen, 
1907 till ordförande i Barnmorskeförbundet. Om Qvarzell inte var kompe
tent nog eller om tillfället var illa valt är oklart, men under hennes tre år vid 
rodret härjades förbundet av interna strider och många började uppenbarli
gen frukta att uppnådda resultat skulle gå om intet. I Jordemodern framför
des 1910 önskemålet att "förbundsordföranden fröken Qvarzell måtte frivil
ligt avgå och helst en manlig läkare väljas, som med liv och lust åtoge sig 
kårens angelägenheter."38 Det skulle dröja hela 34 år innan nästa kvinna till
trädde - fram till dess satte förbundet män och läkare i ledningen. Emeller
tid tycks det ha varit yrkestillhörigheten som var det allra viktigaste; den 
kvinnliga läkaren Ada Nilsson erbjöds nämligen ordförandeskapet vid ett 
tillfälle, men avböjde.39 

Allians eller underordning? 

Denna preferens för läkare kan tolkas på olika sätt. Den kan framstå som ett 
uttryck för underdånighet eller för kvinnors allmänna vana vid manlig led
ning,40 men också som en del i en rationell planering. De fakta som Lisa 
Oberg presenterar i sin avhandling om Stockholmsbarnmorskorna tyder på 
det senare. Svenska barnmorskeförbundet (SBF) hade visserligen kontakter 
med kvinnorörelsen i Stockholm och tycks inledningsvis ha "prövat sig fram" 
i och med något slags feministisk framtoning.41 Man anar också den mindre 
radikala kvinnorörelsens tongångar, inspirerad av Ellen Keys tankar om sam-
hällsmoderlighet, i talet om barnmorskans kvinnliga mildhet och kärlek till 
yrket. 

361 SBF:s sparade material efter Elisabeth Sebardt (ordförande i Stockholms barnmorske
sällskap och aktiv förbundsmedlem) finns många brev som åtföljde bidragen till en gåva som 
skulle skänkas professor Alin, och flertalet uttrycker stor tillgivenhet och tacksamhet. (SBF:s 
arkiv, O 2:2) 
37 Oberg 1996, s. 120. 
38Jubileumsskrift SBF, 1986, s. 36. 
39Nilsson 1963, s. 108. 
40 Höjeberg 1991, s. 180. 
41 Oberg 1996, s. 311. 
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Mer betydelsefulla var dock förbindelserna med läkarnas organisationer, 
något som barnmorskorna tycks ha varit medvetna om. Det var trots allt 
läkarna framför andra som hade makt och inflytande inom sjukvården, och 
motivet bakom allianser är ju i regel att uppnå (eller behålla) just inflytande 
och en säker position. 

Läkarna var barnmorskekåren behjälpliga genom att skriva skrivelser, pla
cera medel, motionera i riksdagen och hålla föredrag. Man uppmuntrade 
försök att få dr Wretlind, den läkare som startade Jordemodern, invald i riksda
gen.42 Oavsett motiven var dessa inledande drag i professionaliseringsprojektet 
lönsamma för barnmorskornas del. 

Som närmast angränsande grupp var givetvis läkarkåren en naturlig sam
arbetspartner, men av samma orsak rymde närheten även risk för konflikter. 
Bakteriologiska och anestesiologiska upptäckter innebar revolutionerande 
framtidsutsikter för specialistgrenen obstetrik/gynekologi, och kirurgiska 
framsteg gjorde området alltmer intressant för läkare. Barnmorskorna hade 
med sin förhållandevis korta och mycket specialiserade utbildning inga nämn
värda möjligheter att expandera under perioden kring sekelskiftet.431 den 
händelse försvar skulle bli nödvändigt, var det därför logiskt att framhålla 
också barnmorskans kvinnliga egenskaper, det moderliga och kärleksfulla, 
för att visa att detta var ett yrke skapat särskilt för kvinnor.44 Samarbetet 
tycks i alla händelser ha fungerat ganska bra: barnmorskorna uppfattade sig 
tydligen som läkarnas diskussionspartner och därmed som en relevant, om 
än indirekt, remissinstans i förhållande till Medicinalstyrelsen.45 

Maskulinisering 

Barnmorskekåren var alltså en yrkesgrupp på en sorts marknad där potenti
ella konkurrenter skymtade, och det är rimligt att tro att de liksom många 

42 Öberg 1996, kap. 5. 
43 Med en försiktig början på 1940-talet, och formellt från 1954, omlades barnmorskeutbildningen 
till att bli en specialisering efter obligatorisk sjuksköterskeutbildning. Detta innebar bredare 
kompetens och större behörighet för barnmorskorna, vilket gjorde det lättare för dem att göra 
anspråk på de nya verksamheter som mellankrigstidens alltmer omfattande socialpolitik ska
pade: mödra- och eftervård, preventivmedelsrådgivning, mödraundervisning m.m. 
44 Den norska historikern Kari Melby har visat på dessa "kvinnlighetens strategier" i sin forsk
ning om sjuksköterskors, lärarinnors och även husmödrars professionalisering (Melby 1990, 

!995)-
45 Oberg 1996, s. 155. 
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andra grupper resonerade allt mer i termer av strategi och planering. Strä
van mot allianser var i seklets början särskilt relevant - vid den tiden var 
sådant mer angeläget än tidigare eftersom detta var en period av större osä
kerhet beträffande status och professionalisering. Det är som sagt inte heller 
svårt att identifiera läkarkåren/Medicinalstyrelsen/sjukvårdspolitiken som 
en sorts maktbas. 

Sett från vår ände av kikaren utgjorde ändå barnmorskorna en annorlunda 
grupp, i synnerhet som deras existens varken var undanskymd eller tillfällig. 
I den statliga sjukvården var de uppenbarligen önskade, och de själva öns
kade naturligtvis den platsen. Hur skulle de då bäst bete sig och helst defi
nieras för att kunna bli kvar i och dra nytta av skolmedicinens närhet? De 
föreföll inte bryta några normer med sin närvaro - innebar det något excep
tionellt eller helt enkelt att det inte fanns några normer att bryta? 

Barnmorskekåren har förmodligen sin långa historia som etablerad yrkes
grupp att tacka för mycket, men helt självklar var nog inte kvinnors delak
tighet i denna manliga värld. Min tolkning är att en "maskulinisering" var 
en förutsättning för en fungerande allians. Däremot behöver det inte ha 
framstått som särskilt extraordinärt eller uppseendeväckande att kvinnor här 
antog vissa manliga drag. Det finns exempel också på det motsatta - män 
som blev kvinnliga i och med engagemanget i ett kvinnligt område. Mot 
den manliga medicinen stod folkläkekonst, som ofta kallades kvacksalveri, 
och som betraktades som ett enfaldigt och omodernt uttryck för irrationali
tet och vidskepelse. De föreställningar som förknippades med traditionell 
läkekonst hade ofta en kvinnlig genuskodning, och det faktum att det tycks 
ha varit mer legitimt för kvinnor att syssla med sådan tyder på att kvacksal
veri ansågs tillhöra den privata sfären.46 

Nu värderades i och för sig dessa gränsöverskridanden olika: för män var 
det negativt, för kvinnor mer positivt. Kvacksalvande män blev alltså 
"käringaktiga" medan manhaftiga barnmorskor kunde betraktas som rediga 
och duktiga, men båda exemplen visar att själva sysslan eller området kan ha 
en lika stark könskodning som en person, kanske till och med starkare. Där
emot var särskiljandet viktigt som sådant. Om folklig läkekonst således 
definierades som kvinnlig och tillhörig familjen och hemmet, måste det 
manliga identifiera sig med något annat. Läkarna och förlossningsvården 
var beroende av barnmorskorna, men en allians fick inte innebära prestige-

46 Se Sofia Lings bidrag i denna antologi. 
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förlust för läkarna. En sådan kunde undvikas om barnmorskorna var relativt 
lika läkarna både i verksamhet och uppträdande och därmed kunde fungera 
som deras förlängda arm. Om inte läkarna behövde relatera till barnmorskorna 
som representanter för någon form av motsatt kategori, borde det ha under
lättat samarbetet. 

Det låg också i barnmorskornas intresse att sudda ut gränserna något. 
Den professionella position de eftersträvade var ju manligt genuskodad. Vi 
har sett att Barnmorskeförbundet inledningsvis kastade ut några krokar i 
riktning mot kvinnorörelsen och högreståndskvinnorna, men att de sedan 
valde att knyta sig närmare till läkarkåren och den medicinska byråkratin 
istället. Där befann de sig närmare de inflytelserika personer och institutio
ner som styrde organiseringen av rikets förlossningsvård. Som statens och 
medicinens företrädare var det angeläget också för dem att distansera sig 
från de kvacksalvande hjälpgummorna, och istället närma sig den allt star
kare maktbas som den statliga förlossningsvården utgjorde. 

Detta innebar att de i praktiken åtminstone delvis måste "bli män": föra 
sig myndigt och visa en manligt färgad auktoritet. Till detta kommer det 
faktum att många element i barnmorskeyrket och barnmorskeidentiteten 
sannolikt var färgade av det gamla bondesamhällets ideal, där kvinnors ar
bete var självklart och starka, företagsamma kvinnor ett föredöme. Det som 
i förstone kan se ut som ett medvetet antagande av manligt beteende inom 
barnmorskeyrkets ramar kan därför ha varit exempel på egenskaper som 
tidigare överensstämde med sådana ideal. Könskodningen för vissa verk
samheter, som var uttalad i bondesamhället,47 gjorde att kvinnor i mäns från
varo fick lov att "bli män" för att en viss syssla skulle kunna utföras. 

Det föränderliga könet 

En genuskodning, eller könskonstituering, sker på flera nivåer. Anita Gö
ransson talar om samhälleliga maktbaser och Eva Lundgren om individu
ella könskarakteristika. I samhällslivet formas föreställningar om genus på 
flera plan, och alla människor som lever i ett samhälle kommer oundvikli
gen i kontakt med och påverkas av dessa föreställningar under hela sin livs
tid. Det sker också en växelverkan mellan nivåerna. 

47 Se t.ex. Berggreen 1990; Sommestad 1992. 
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Många genusforskare ser hela detta nät av samverkande faktorer hängas 
upp på de två grundprinciperna dikotomi och hierarki.48 Det riktiga i detta 
har debatterats men åtminstone den första logiken ser ut att vara förhållan
devis allmängiltig, även om det inte alltid är givet vilka sidor det är som står 
emot varandra i en dikotomi. I antropologisk forskning kan man se att den 
biologiska könstillhörigheten tycks spela en mindre eller åtminstone annor
lunda roll i andra kulturer, men att själva uppdelningen förefaller viktig. 
Grunden för den kan däremot variera. Könsidentiteten skulle alltså kunna 
ligga i vad man gör lika väl som vad man är, det vill säga verksamhet kan 
kanske vara mer bestämmande än biologi. 

Det är rimligt att tro att det även i vår kultur tidigare funnits andra upp
fattningar om kön och genus än de vi idag uppfattar som självklara eller 
"naturliga". Förändringen i synsätt kan ha berott på att det kroppsliga könet 
tidigare inte betraktades som det primära, utan att det var genus, de sociala 
och kulturella kategorierna, som var det viktiga.49 Sant är att könet står i 
ständigt samspel med sin omgivning, och förändringar av samhällelig och 
politisk karaktär påverkar också synen på män och kvinnor. Konsekvensen 
blir då att människan är en kropp som kan röra sig fram och tillbaka på en 
skala mellan manligt och kvinnligt, och alltså vara man eller kvinna i olika 
hög grad. Skalan blir då lika viktig, kanske ibland viktigare, än kroppen. 

Kvinnligt kristlig och manligt medaljerad 

I barnmorskeyrkets konkreta utövning ser jag ett samband med det gamla 
bondesamhällets genusarbetsdelning, som kan ha varit ännu en influens i 
förlossningsvården. För arbetets och överlevnadens skull var det viktigt att 
vissa sysslor utfördes enligt ett uppgjort mönster, där olika verksamhetsom
råden betecknades som manliga eller kvinnliga och där gränsdragningen i 
sig synes ha varit en viktig princip, kanske viktigare än könet hos den som 
utförde arbetet. 

Den dikotomisering mellan manligt och kvinnligt som många genus
forskare uppmärksammat framträder tydligt även inom förlossningsvården, 
men däremot tycks kategorierna män/kvinnor inte ha behövt följa uppdel
ningen manligt/kvinnligt med någon absolut nödvändighet. Könskodningen 

48 Se fr.a. Scott 1988 och Hirdman 1988. 
49 Se Laqueur 1994. 
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i den vetenskapliga medicinen respektive den folkliga läkekonsten kunde 
därför i viss grad färga av sig på respektive utövare oavsett kön, och köns
tillhörigheten hos personen i fråga kunde markeras med olika karakteristika 
i form av attribut och beteenden. En konkret anledning att behålla flytande 
gränser var för övrigt det tidiga 1900-talets resursknapphet som krävde att 
barnmorskan vid behov kunde fylla läkarens plats. Det innebar att detta 
äldre arbetsdelningsmönster - som inte alltid baserades på medvetna val 
och strategier - fyllde en praktisk funktion, precis som i jordbruket. 

En flexibel gränsdragning kunde emellertid också utnyttjas medvetet, så
som vid maktbasorienteringar och alliansskapande. Som Anita Göransson 
påpekar, behöver inte de manliga och kvinnliga principerna nödvändigtvis 
knytas till fysiska män och kvinnor; kvinnor kan också inta eller ingå i man
liga positioner, och män kan distanseras från dem. I Barnmorskeförbundets 
strategier anser jag att man kan spåra en sådan orientering i riktning mot 
den medicinska maktbasen. För att en sådan anknytning skulle slå igenom 
och fungera måste den demonstreras också i praktiken, vilket var möjligt 
genom ett uppträdande som speglade maktbasens auktoritet. 

Motsägelsefullheten som präglar bilden av barnmorskan - den tvetydiga 
genustillhörigheten och de växlande argumenten i professionaliserings-
strävandena - kan tolkas på olika sätt. Dels kan man se det hela som en 
balansgång mellan olika strategier i en osäker professionaliseringsprocess, 
dels som kvardröjande mönster från en äldre kultur som kanske tydligare än 
dagens uttrycker det faktum att kvinnligt genus, eller kvinnlighet, ofta defi
nieras bredare och med otydligare gränser än manlighet. 

Läkaren och barnmorskan var i det professionella sammanhanget ett slags 
par. För att förlossningsvården skulle fungera var de tvungna att samverka. 
Barnmorskor hade de nödvändiga kunskaperna för och var även lagligen 
behöriga att överskrida kompetensgränserna, och legitimiteten i överskri
dandet manifesterades i attribut och i uppträdande. Barnmorskan var den 
verkställande kraften i statens strävan att förmå människor att välja utbildad 
förlossnings hjälp framför folklig. Det var därför nödvändigt även för staten 
att hon kunde representera den vetenskapliga förlossningsvården i både norm 
och praxis, vilket framgår av reglementet. Genus placerades därför mer i 
kroppens förehavanden än i kroppen själv, och åtskillnaden måste då for
muleras mer i termer av grad än av art. Därför kunde kvinnliga barnmorskor 
inta en plats i en manlig värld. 
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Män regerar men blod talar 

Identitet, genus och släktskap vid tillsättningen av 
en kvinnlig ndebelehövding i Zimbabwe1 

Björn Lindgren 

Introduktion: män regerar men blod talar - identitet, 
genus och släktskap 

I december 1996 installerades Sinqobile Mabhena som hövding för att re
gera över Nswaziområdet i Umzingwane distrikt, Matabeleland Syd. Hon 
var därmed den första kvinnliga ndebelehövdingen i Zimbabwe, 23 år gam
mal och äldst i en syskonskara på fyra systrar. Sinqobile hade blivit utnämnd 
att ta över efter sin avlidne far Howard av president Robert Mugabe ett år 
tidigare, men tillsättningen hade skjutits upp på grund av protester från 
andra hövdingar i Matabeleland. När Sinqobile nu de facto var hövding 
orsakade det ett ramaskri, vilket det bland annat gavs uttryck för i tidningar
na the Chronicle och the Sunday News. Att ha en kvinna som hövding var 
emot ndebelekultur och tradition, hävdades det. Ingen hade någonsin hört 
talas om en kvinna som regerade över män. Men många människor i Nswazi 
försvarade sin nya hövding. 

Anledningarna till att tillsättningen av Sinqobile Mabhena orsakade så
dan debatt är många. De kan beskrivas i termer av hur olika identiteter 
relaterade till etnicitet, ursprung och genus användes av aktörer i politiskt 
syfte. I den här artikeln koncentrerar jag mig på identitet i relation till ge
nus. Jag ansluter mig till kritiken av en analytisk distinktion mellan biolo
giskt kön och konstruerat genus som alltför hårdragen, och jag ser såväl kön 
som genus som mer eller mindre socialt konstruerat, eller snarare ständigt 
rekonstruerat eftersom det rör sig om en fortgående och föränderlig pro
cess.2 

1 För en engelsk och mer detaljerad version av denna artikel, se Lindgren u.u. a. 
2 Jfr Nilsson 1996. 
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Generellt sett så kategoriserar ndebele mänskliga varelser i två sorter, män 
och kvinnor, baserat på kön (förstått som genitalier) och könsrelaterat bete
ende (vilket kan definieras som genus). Kön, i den här betydelsen, är mindre 
lätt att rekonstruera än könsrelaterat beteende, det vill säga genus, men båda 
är föremål för social definiering och omdefmiering. När jag i det följande 
talar om manliga och kvinnliga identiteter ser jag dessa som baserade på 
såväl kön som genus, inte på det ena eller det andra. 

I korthet föreslår jag att Sinqobile Mabhena utmanade vad Robert Connell 
skulle kallat genusordningen i Matabeleland och genusregimen inom tradi
tionellt ledarskap genom att vända upp och ned på makt-, äktenskaps- och 
arbetsrelationer mellan män och kvinnor.3 Tillsättningen hotade en domi
nant form av manlig identitet byggd på sociala relationer och kulturella vär
deringar, och den ifrågasatte en hegemonisk maskulinitet knuten inte en
bart till idén om det heterosexuella äktenskapet, vilket ofta är fallet i Connells 
studier av anglosaxiska samhällen,4 utan även till idéer om patrilinjär här
stamning, patrilokal bosättning och praktiserandet av lobola (brudgåva). 

Medan kritiker essentialiserade manliga och kvinnliga identiteter genom 
att betona kön som genitalia, rekonstruerade anhängare dessa identiteter 
genom att betona inlärd förmåga oavsett kön. Den traditionella successions
principen från far till äldste son, som bygger på såväl kön som släktskap, 
delades upp i två principer baserade på kön respektive släktskap, där kriti
kerna betonade kön och anhängarna släktskap som den viktigaste princi
pen. 

Bakgrund: ndebele som ett konglomerat av folk med 
rötter i Zululand 
Ndebelefolket i sydvästra Zimbabwe kategoriseras av lingvister, historiker 
och antropologer som ett sydbantutalande folk i kontrast till de shonatalande 
folken i Zimbabwe.5 De består av drygt en och en halv miljon människor, 
medan de shonatalande folken tillsammans utgör cirka åtta och en halv mil
joner av landets totala population på tio och en halv miljoner.6 De flesta 

3 Connell igSy.gifi., uyff., 1995:73, 84,1996. 
4 Se Connell 1987:183,1995,1996. 
s Se t.ex. Grimes & Grimes 1996, Kuper 1982, von Sicard 1975, Murdock 1959. 
6 Grimes 8c Grimes 1996, Census 1992a. 
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Zambia 

Zimbabwe 
Hövdingdömet ' 

Nswazi i Umzingwane 

Bulawayc 

Botswana 

Sydafrika 

"Ndebelefolkets" migration från Zululand till Matabeleland. 

forskare delar upp de sydbantutalande folken i fyra språkliga kategorier som 
alla finns representerade i Sydafrika: nguni, sotho-tswana, venda och tsonga, 
av vilka den första kategorin nguni (till vilka zulu hör) inkluderar tre 
utbrytargrupper som migrerade norrut från Zululand (Kwazulu/Natal) i 
Sydafrika.7 

7 Se Janson 1999 för en kort översikt på svenska av sydbantuspråken. 
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Ndebelefolket var den sista av dessa utbrytargrupper att lämna Zululand 
och har mycket gemensamt med zulufolket vad gäller språk och kultur, in
klusive successionsregler om manlig tronföljd och praktiserandet av 
patrilinjäritet, patrilokalitet och lobola. Detta innebär att en hövding i prin
cip alltid är en man och inte en kvinna, att släktskap räknas på fädernet 
snarare än på mödernet eller både och, samt att en kvinna vid giftermål 
flyttar till sin mans släkt istället för vice versa (eller istället för att paret 
flyttar till ett separat område). Vid giftermål ska mannens släkt dessutom ge 
boskap eller likande i lobola, alltså brudgåva, till kvinnans släkt för att för
säkra sig om att parets barn inlemmas i mannens och inte kvinnans släkt.8 

Ndebelefolkets migration från Zululand i östra Sydafrika till Matabele-
land i sydvästra Zimbabwe är väl dokumenterad,9 även om ndebeleförfattare 
och brittiska historiker skiljer sig åt i beskrivningen av Ndebelefolkets till
komst och migration.10 I korthet så lämnade Mzilikazi Khumalo sin härs
kare Shaka Zulus kungadöme med en ngunitalande grupp cirka 1820, och 
anlände till vad som i dag är Matabeleland i Zimbabwe 1840. Under denna 
migration anslöts bland andra sotho-tswanatvXznåc folk i norra Sydafrika 
och Botswana, samt olika shonatalande folk i Zimbabwe. "Ndebelefolket" 
består därför i dag av människor med många olika ursprung som å ena sidan 
med tiden har anammat ett gemensamt språk och en gemensam kultur, men 
å andra sidan är internt stratifierade beroende på om de är, till exempel, av 
nguni-, sothö-tswana- eller shona-ursprung.11 

Sinqobile Mabhena och hövdingedömet Nswazi i 
Umzingwane distrikt 

Sinqobile Mabhena, hennes familj, och alla andra som lever i hövdingedömet 
Nswazi är en produkt av denna migration. Liksom de flesta hövdingar i 
Matabeleland är Sinqobile och hennes släktingar av ngunixxrs^rxmg. Mab-
henafamiljen slog sig ned vid floden Umzingwane tillsammans med ett av 
Mzilikazi Khumalos regementen. Detta regemente leddes från 1870 av fa-

8 Se t.ex. Carton 1999, Vilakazi 1962 och Gluckman 1950,1940 om tronföljd och lobola i Zulu
land. 
9 Se t.ex. Cobbing 1976 och Rasmussen 1978. 
10 Lindgren u.u. b. 
11 Se Lindgren 1998. 
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Sinqobile Mabhena är den första kvinnliga ndebelehövdingen i Zimbabwe, men hennes rådgi
vare är som brukligt äldre respekterade män. Foto: Björn Lindgren. 

miljen Masuku, men det område man slog sig ned i var för stort att regera 
över. Ar 1910 utsågs därför Ndamoyo Mabhena, Sinqobiles farfars farfar, till 
hövding över delområdet Nswazi.12 Sedan dess har positionen som hövding 
ärvts från far till son fram till 1996, då Sinqobile tog över. Hon regerar i dag 
över cirka 10 000 människor i ett tiotal administrativa byar, som var och en 
består av ett hundratal bosättningar utspridda över ett relativt stort geogra
fiskt område med majsfält, buskar och bergsknallar emellan.13 

Sinqobile Mabhena är i dag av många sedd som Nswazis verkliga poli
tiska ledare, trots att det finns två politiskt valda "councillors" i hövdinge-

12 Personlig fd 5, Sinqobile Mabhena, Umzingwane distrikts administrativa arkiv. 
13 Census 1992b. 
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dömet. Sedan tidigare ska hövdingar ansvara för vad som kallas traditionella 
frågor om språk och kultur, medan politiker ska ansvara för utvecklings
frågor. Men denna arbetsfördelning har aldrig fungerat i praktiken, och 
hövdingar har ofta varit involverade i byggandet av dammar, vägar och sko
lor. Genom en ny lag har därför hövdingar från och med i januari 2000 fått 
större politisk makt än tidigare.14 Liksom andra hövdingar håller Sinqobile 
Mabhena möten där hon informerar om politiska beslut samt rättegångar, 
där hon dömer i konflikter om till exempel land, boskap och vårdnadsrätt av 
barn. Därutöver sitter hon tillsammans med tre andra hövdingar i distrik
tets "council", som i övrigt består av arton "councillors", och är genom totalt 
tio hövdingar representerad i Zimbabwes parlament. 

Anomalin indunakazi: ett hot mot genusordningen i 
Matabeleland 
Strax efter tillsättningen av Sinqobile Mabhena som hövding uttalade sig 
de tre bönderna Phineas, Jairos och Lavert Dube i Nswazi halvt på skämt 
att lexikonen på isiNdebele måste skrivas om på grund av vad som hänt. 
Lingvistiskt sett är termen för hövding, in-duna, direkt relaterat till manlig
het och män. Adjektivet -duna betyder manligt, medan prefixet in- för
vandlar ordet till ett substantiv med betydelsen "chief, officer, captain".15 

Som hövding är därför Sinqobile en anomali, något som inte passar in i 
isiNdebeles språkliga kategorier. Ett nytt ord med det feminina suffixet -kazi 
måste läggas till menade de tre männen: indunakazi, med betydelsen kvinn
lig hövding.16 

Robert Connell definierar sociala relationer mellan män och kvinnor i ett 
specifikt samhälle som genusordning, medan han refererar till sådana rela
tioner inom ett delområde av ett samhälle som genusregim.17 Som indunakazi 
följde inte Sinqobile Mabhena den etablerade genusordningen i Matabele
land, och inte heller genusregimen inom traditionellt ledarskap. Istället ho
tade tillsättningen av henne att förändra såväl genusordning som regim ge-

14 Traditional Leaders Act 1998, chapter 29:17. 
15 Pelling 1971. 
16 Intervju med Phineas, Jairos och Lavert Dube, Nswazi, 27 februari 1997. 
17 Connell i987:ii9f£, 1996. 
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nom att vända upp och ned på vad Connell kallar makt-, cathexis- och 
produktionsstrukturer, det vill säga makt-, äktenskaps- och arbetsrelationer.18 

Av dessa tre sinsemellan relaterade strukturer stod äktenskapet i centrum 
vad gäller debatten om Sinqobile, ett äktenskap som i hög utsträckning också 
inkluderar makt- och arbetsrelationer. 

Generellt sett praktiserar ndebele heterosexuellt äktenskap byggt på mo
nogami eller polygami, det vill säga giftermål mellan en man och en kvinna 
eller mellan en man och flera kvinnor. De följer en patrilinjär princip vad 
gäller härstamning, tronföljd och arv där klannamnet (isibongo), sociala po
sitioner och egendom ärvs på fädernet, samt en patrilokal princip vad gäller 
bosättning där ett nygift par bosätter sig hos mannens far eller i närheten av 
denne. Dessa två principer stödjer varandra i det att egendom ärvd från far 
till son inkluderar boskap som ofta tillsammans med pengar används till 
lobola, brudgåva, i utbyte mot en eller flera kvinnor och, framför allt, de barn 
de föder. 

Ett gift par i Nswazi, liksom i övriga rurala Matabeleland, är relaterat till 
det traditionella ledarskapet med mannen som överordnad kvinnan. Det 
finns ett ordspråk på isiNdebele med betydelsen män regerar: Indodayinhloko 
yomuzi (mannen är husets herre). Dessa ord används ibland av en man när 
han vill avsluta ett gräl med sin hustru, som en påminnelse om att hon ska 
respektera honom. På samma sätt som en hustru ska lyda sin man, ska "hu
sets herre" respektera grannskapets ledare (usobhuko), som i sin tur ska lyda 
byhövdingen (umlisa), som i sin tur ska respektera hövdingen (induna). En 
hövding, som termen indikerar, är den mest respekterade mannen inom tra
ditionellt ledarskap, och nu är denna hövding en kvinna. 

Hur ska man nu behandla denna indunakazi\ som en hövding eller som en 
kvinna? Ska man hälsa på henne som en överordnad eller som en underord
nad? Ska man äta tillsammans med henne - normalt sett en stor ära om 
hövdingen är en man - eller ska man vägra eftersom män oftast inte äter 
tillsammans med kvinnor, åtminstone inte i offentliga sammanhang? Ska 
man tala efter henne som hennes undersåte när det hålls möte, eller ska man 
tala före henne som en man talar före en kvinna? Och vad händer när hon 
gifter sig, är hon överordnad eller underordnad sin man? Framför allt, vem 
ska ta över hennes position som hövding? 

Tillsättningen av Sinqobile Mabhena som hövding orsakade mycket oro. 

18 Connell i987:9if£, 1995:73, 84,1996. 
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Den utmanade den etablerade genusordningen i Matabeleland, liksom en 
genusregim totalt kontrollerad av män, och den förde fram djupt rotade 
värderingar om en dominant form av manlig identitet till ytan. 

Ifrågasättandet av manlig identitet: hegemonisk 
maskulinitet 

Valet och därefter utnämningen och tillsättningen av Sinqobile Mabhena 
som hövding har varit föremål för diskussion allt sedan hennes far Howard 
avled i september 1993. När Sinqobiles far begravdes "stod" hon för honom 
vid hans grav. Att stå för sin far (ukuma ubaba wakhé) görs vanligen av en 
fars äldste son. Sonen står då vid huvudändan av den avlidne med dennes 
traditionella käpp, och eventuella andra familjeklenoder, för att visa att han 
nu är familjens överhuvud. Att Sinqobile stod för sin far var en stark indika
tion på att familjen Mabhena hade utsett henne till Howards efterträdare, 
istället för att följa traditionen och välja en farbror, bror eller brorson till ny 
hövding, eller istället för att återuppliva Howards patrilinjära släktled ge
nom att arrangera födseln av en son åt honom efter hans död.19 

När Sinqobile Mabhena installerades som hövding i december 1996 efter 
flera möten med familjemedlemmar, hövdingar och statstjänstemän trodde 
många att debatten var över. Men istället protesterade hövdingar och intel
lektuella högre än någonsin, både i ord och handling. Hövding Khayisa 
Ndiweni stod till exempel fast vid sin tidigare kritik att det är emot "ndebele-
kultur och tradition" att ha en kvinna som hövding genom att inte delta i 
tillsättningsceremonin.20 

Guvernör Welshman Mabhena, en avlägsen släkting, ansåg att tillsätt
ningen skulle prövas i Högsta domstolen, och tillade: "som ndebele tillåter 
vi inte att någon missbrukar vår kultur. Vad som skett är ett häcklande av vår 
kultur som vi kommer att bekämpa till det bittra slutet".21 Och Agrippa 
Ngwenya, generalsekreterare för kulturföreningen Vukani Mahlabezulu 
Cultural Society, ville ogiltigförklara tillsättningen eftersom den skett trots 

19 Se Hughes och van Velsen 1954:92 (ndebele) samt Vilakazi 1962:4 och Gluckman i95o:i82f 
(zulu) om successionsordning. 
20The Chronicle 27/12 1996, the Sunday News 22^2 1996. 
21 The Sunday News 19^ 1997. 
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protester från "ndebeles traditionella ledare".22 

Äktenskapet som institution stod åter i fokus för kritiken, och det poäng
terades att hövdingskapet skulle kunna förloras till en annan klan eller till 
och med ett annat folk nu när Sinqobile Mabhena tillsatts som hövding. 
Anledningen är att ndebele tillämpar klan-exogami, vilket innebär att en 
Mabhena inte kan gifta sig med en annan Mabhena. Eftersom barn ärver 
sin fars klannamn och genom lobola tillhör hans släkt, skulle hövdingskapet 
flyttas från Sinqobile Mabhena till hennes mans släkt när deras förstfödda 
son tar över hövdingskapet. Agrippa Ngwenya förklarade: "Det handlar inte 
om vad jag tycker, utan om vad kultur stipulerar. Det är tabu för en kvinna 
att vara hövding i vår kultur. Låt oss tänka oss att hon gifter sig med en 
shonaman. Det innebär att Mabhenafamiljen skulle förlora hövdingskapet 
och att det skulle överföras till ett annat folk." 

Dessa och andra uttalanden upprätthåller något som liknar vad Robert 
Connell benämner "hegemonisk maskulinitet", definierat med referens till 
anglosaxiska samhällen som en stiliserad form av maskulinitet som ofta är 
offentliggjord i media och inte nödvändigtvis uppfylls av majoriteten av 
män.23 Enligt Connell är denna maskulinitet baserad på heterosexualitet i 
relation till äktenskapet som institution. Hegemonisk maskulinitet konstrueras 
alltid i kontrast till underordnade femininiteter, men också till underordnade 
maskuliniteter, baserade på till exempel homosexualitet. Connell benämner 
den vanligaste formen av femininitet för "emfatisk femininitet" - en femininitet 
som anpassar sig till mäns makt och är byggd på konformitet istället för på 
motstånd. Hegemonisk maskulinitet och emfatisk femininitet är med andra 
ord, som jag använder begreppen här, vad människor i gemen stöttar ideolo
giskt, och inte vad de själva representerar. 

Robert Connells begrepp är med vissa förändringar användbara i analysen 
av hövdingarnas och de intellektuellas reaktion på anomalin Sinqobile Mab
hena. Den dominerande formen av manlig identitet i Matabeleland är å ena 
sidan byggd på social interaktion som i hög grad följer den etablerade genus-
ordningen strukturerad av makt-, äktenskaps- och arbetsrelationer, och å 
andra sidan byggd på ideologi i form av hegemonisk maskulinitet. Denna 
maskulinitet är baserad på idén om det heterosexuella äktenskapet, som i 
Matabeleland är starkt förknippat med patrilinjäritet, patrilokalitet och lobola. 

'• The Sunday News 2&i 1997. 

' Connell 1987:183,1996. 
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Liksom i Connells arbeten är den hegemoniska maskuliniteten konstruerad 
i kontrast till underordnade femininiteter, framför allt emfatisk femininitet, 
men även till underordnade maskuliniteter, exempelvis relaterade till man
lig homosexualitet.24 

När hövdingar och intellektuella säger att tillsättningen av Sinqobile Mab-
hena är emot ndebeles kultur och tradition, att de ska bekämpa den till det 
bittra slutet och att de vill ogiltigförklara den, så essentialiserar de denna 
specifika form av manlig identitet genom att upprätthålla genusordningen i 
Matabeleland och genusregimen inom traditionellt ledarskap (det vill säga 
etablerade makt-, äktenskaps- och arbetsrelationer) och genom att repro
ducera den hegemoniska maskuliniteten. Samtidigt essentialiserar de en 
underordnad form av kvinnlig identitet byggd på samma genusordning och 
regim, å ena sidan, och emfatisk femininitet å den andra, genom att exklu-
dera kvinnor från en position inom en specifikt manlig domän på grund av 
deras kön. 

Nswazibornas kontrakritik: en hövding föder en 
hövding 

I motsats till Khayisa Ndiweni, Welshman Mabhena och Agrippa Ngwenya 
argumenterade många Nswazibor för att ndebelekultur hade följts. De me
nade att "blod talar" (blood speaks) och att "en hövding föder en hövding" 
(;induna izala induna). Liksom hennes föregångare är Sinqobile Mabhena 
den förstfödde i det första, eller stora, huset (indlu endala), det vill säga född 
av en mans första hustru. "Det är enligt ndebelekultur uppenbart att ar
vingen ska komma från det första huset", sa fru Sibanda, en jordbrukare i 
femtioårsåldern. "Den andra hustrun är enbart en flickvän", fortsatte hon 
med hänvisning till Sinqobiles farfars halvbröder Anderson och Kefazi 
Mabhena, som kritikerna hade föreslagit som de korrekta kandidaterna, och 
som är födda i ett andra respektive ett tredje hus.25 

Andra argumenterade inte för att ndebelekultur hade följts, utan framhöll 
tvärtom att kultur förändras. "Det är inget fel att ha henne som hövding", sa 
Jacob Ndlovu, en ung snickare. "Vi har kvinnor i parlamentet. Jag vill ha den 

24 Se Dunton & Palmberg 1996 och Marc Epprecht 1998 om homosexualitet i Zimbabwe. 
25 Intervju med Fru Sibanda, Nswazi, 21 mars 1997. 
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här förändringen och se vad kvinnor kan göra. De kanske kan förbättra vår 
position."26 Fru Hadebe, en äldre kvinna med ölbryggning som specialitet, 
resonerade på ett liknande sätt: "De som klagar förstår ingenting. Vi lever i 
en föränderlig värld. Vi har rektorer, parlamentsledamöter och guvernörer 
som är kvinnor. Det är inget problem att ha en hövding som är kvinna."27 

En del hänvisade också till lika rättigheter mellan män och kvinnor. "Jag 
tycker att Khayisa Ndiweni försöker diskriminera henne," sa Kem Ndlovu, 
en äldre traditionell ledare på grannskapsnivå. "Det finns kvinnor i vårt land 
som är kapabla att vara hövdingar, till och med mer kapabla än män."28 

Vainah Ndlovu, jordbrukare och före detta lärare i fyrtioårsåldern, menade 
likaledes: 

För min del så stödjer jag Sinqobile [...] Det handlar alltid om män, män, män. Vi 
kvinnor är förtryckta. Eftersom hon är kvinna kanske några av våra intressen kan tas till 
vara [...] Män säger att hövdingskap är för män. Jag förstår inte varför de håller fast vid 
det. Handlar det om att jag är man eller kvinna? Ar det inte en fråga om intelligens, vem 
jag är, hur jag lyssnar på folk? [...] En människa är en människa. Det handlar inte om att 
vara man eller kvinna.29 

Istället för att essentialisera en kvinnlig identitet byggd på emfatisk femi
nism och diskvalificera Sinqobile Mabhena som hövding på grund av hen
nes kön, så rekonstruerade många Nswazibor, liksom en del människor ut
anför hövdingedömet, denna identitet genom att hävda att en människa är 
en människa och att en kvinna kan göra vad en man kan göra. Samtidigt 
rekonstruerade de en manlig identitet byggd på hegemonisk maskulinitet, 
eftersom även män ska vara hövdingar beroende på förmåga och inte bero
ende på kön. 

Denna rekonstruktion hade inte enbart med indunakazi Mabhena att göra: 
människor essentialiserade och rekonstruerade sina egna identiteter som män 
och kvinnor genom att diskutera tillsättningen av anomalin Sinqobile som 
hövding och reflektera över sina egna liv, ofta i första person pluralis eller 
singularis. "Vi lever i en föränderlig värld", som fru Hadebe sa. Eller: "Handlar 
det om att jag är man eller kvinna?", som Vainah Ndlovu uttryckte det. 

26 Intervju med Jacob Ndlovu från Nswazi, Umzingwane distrikt, 2 april 1997. 
27 Intervju med Fru Hadebe, Nswazi, 14 februari 1997. 
28 Intervju med Kem Ndlovu, Nswazi, 27 februari 1997. 
29 Intervju med Vainah Ndlovu, Nswazi, 13 februari 1997. 
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Som framgått av hövdingarnas och de intellektuellas kritik och 
Nswazibornas kontrakritik kom debatten om Sinqobile Mabhena också att 
handla om successionsregler. Medan den traditionella successionsprincipen 
säger att en hövding både måste vara man och härstamma från det första 
huset, så konfronterades man nu med att antingen följa principen att en 
hövding måste vara man (och välja en kandidat från ett andra eller ett tredje 
hus) eller principen att en hövding måste härstamma från det första huset 
(och välja en kvinna - Sinqobile - till hövding). Medan kritikerna föredrog 
den första principen och därmed betonade kön som det mest relevanta kri
teriet, så föredrog Sinqobiles anhängare den andra principen och betonade 
därmed "blod", det vill säga släktskap, som det viktigaste kriteriet.30 

Debatten om Sinqobile Mabhena som hövding är inte slut ännu, men det 
ser ut som Sinqobile och hennes anhängare har situationen under kontroll. 
Även hennes namn talar: Sinqobile betyder "vi har erövrat". Ärendet har 
ännu inte anmälts till Högsta domstolen och det är tveksamt om det kom
mer att göras. Minister John Nkomo som är ansvarig för lokalt ledarskap i 
Zimbabwe har kritiserat hövdingarna och de intellektuella, och familjen 
Mabhena och Nswaziborna i stort stödjer Sinqobile som hövding. 

De enda som skulle kunna anmäla ärendet till Högsta domstolen är de två 
alternativa kandidaterna Anderson Mabhena och Kefazi Mabhena. Men 
Anderson har ett förflutet som boskapstjuv och skulle därför inte accepteras 
som hövding av regeringen, och Kefazi har ställts sig bakom familjens be
slut. "En del är fortfarande bittra", förklarar Agrippa Ndlovu, talesman för 
familjen Mabhena. "Men det är som i alla revolutionära situationer", fort
sätter han optimistiskt. "Förändringar går inte att stoppa. Det är som att 
simma mot tidvattnet. En revolution fortsätter tills den är slutförd."31 

Konklusion: essentialisering och rekonstruktion 
av identiteter 

I den här artikeln har jag föreslagit att tillsättningen av Sinqobile Mabhena 
som hövding skapade en anomali, en indunakazi, som utmanade såväl genus-

30 Jfr med debatten i Sverige då Sveriges riksdag 1979 ändrade den grundlagsskydade tronfölj
den och beslutade att regentens förstfödde oavsett kön ska ta över tronen, i dag kronprinsessa 
Victoria. 
31 Intervju med Agrippa Ndlovu, Nswazi, 28 februari 1997. 
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ordningen i Matabeleland som genusregimen inom traditionellt ledarskap, 
det vill säga etablerade sociala relationer mellan män och kvinnor strukture
rade av makt, äktenskap och arbete i samhället i stort såväl som bland tradi
tionella ledare. Jag har också föreslagit att tillsättningen hotade en domi
nant form av manlig identitet byggd på sociala relationer mellan män och 
kvinnor, å ena sidan, och kulturella värderingar i form av hegemonisk mas
kulinitet, å andra sidan. Och jag har föreslagit att tillsättningen ifrågasatte 
denna hegemoniska maskulinitet, som liksom i Robert Connells arbeten är 
byggd på idén om det heterosexuella äktenskapet, men som till skillnad från 
hans i huvudsak anglosaxiska studier är starkt knuten till patrilinjäritet, 
patrilokalitet, och lobola. 

I den här förändringsprocessen essentialiserade kritiker manliga och kvinn
liga identiteter genom att argumentera att Sinqobile Mabhena inte kan vara 
hövding på grund av sitt kön, medan hennes anhängare rekonstruerade dessa 
identiteter genom åsikten att Sinqobile ska vara hövding på grund av sin 
förmåga, och inte på grund av sitt kön. Successionsprincipen 'från far till 
äldste son', som bygger på såväl kön som släktskap, delades upp i två princi
per med betoning på antingen kön eller släktskap. Medan kritikerna favori
serade den första principen, och ansåg att 'män regerar', lutade sig anhängar
na mot den andra principen, och hävdade att 'blod talar', det vill säga att en 
hövding måste ärva sin position från en hövding i rakt nedstigande led. 

Sinqobile Mabhenas ålder var däremot mindre debatterad. Även om sam
hällsordningen i Matabeleland i hög grad är gerontokratisk och kombina
tionen ung och kvinna stack i mångas ögon, är det inte alls ovanligt att 
hövdingar är unga när de tar över efter sina fäder. Ett halvår efter att Sinqobile 
blev tillsatt som hövding i Nswazi tillsattes en jämngammal hövding i 
Nkayidistriktet i Matabeleland syd: 24-årige Khura Magonya Dakamela. 
Tillsättningen noterades i tidningarna men ledde inte till några diskussio-

12 ner. 
Anledningarna till varför Nswazibor i gemen stöttade Sinqobile Mab

hena som hövding är flera. Huvudparten av familjen Mabhena ville att 
Sinqobile skulle ta över efter sin far, och många i Nswazi respekterade 
hövdingafamiljens val. Kritiken från utomstående irriterade också många 
Nswazibor, vilket ledde dem till att försvara 'sitt' beslut. Men valet att instal
lera en kvinna som hövding hade inte varit möjligt utan en förändrad attityd 
till kvinnor mer generellt. Det finns alltid en dialektik mellan sociala rela-

32 The Chronicle, 24/6 1997. 
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tioner och kulturella värderingar, och i det här fallet föregicks en förändring 
av sociala relationer av en förändring av värderingar. Kulturella värderingar 
om kvinnors rättigheter i samhället i stort kanaliserades genom debatten 
om Sinqobile Mabhena och förändrade konkreta sociala relationer inom 
det traditionella ledarskapet. "Vi har rektorer, parlamentsledamöter och 
guvernörer som är kvinnor", som fru Hadebe sa, men traditionellt ledarskap 
var, och är fortfarande till största delen, något för män. 

Förhållandet mellan män och kvinnor i Zimbabwe är ojämlikt, om vi med 
det menar att män är överordnade kvinnor vad gäller makt, äktenskap och 
arbete. Till och med den zimbabwiska staten har beskrivits som att den 
producerar en singulär manlig nationalitet byggd på patrilinjär härstam
ning.33 Sett i det perspektivet betyder inte en enstaka tillsättning av en 
indunakazi så mycket, utan kan ses som ett undantag som bekräftar regeln. 

Men essentialiseringen och rekonstruktionen av manliga och kvinnliga 
identiteter handlade inte enbart om Sinqobile Mabhena. Debatten hand
lade om människors egna manliga och kvinnliga identiteter, och vad det 
innebär i ett längre perspektiv återstår att se. Sinqobile kan mycket väl ersät
tas av en manlig efterträdare och hennes tid som hövding sättas inom pa
rentes, men tillsättningen av henne kan också vara ett tecken på en bestå
ende förändring som i framtiden öppnar traditionellt ledarskap även för 
kvinnor. 

33 Cheater 1998. 
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Aktörer och argument 





Bakom normen 

Kvinnofrid och genuskonstruktion i det 
tidigmoderna Sverige 

Karin Jansson 

Jag kommer här att presentera tankar kring en genusteoretisk analysmodell, 
utarbetad i relation till mitt pågående avhandlingsarbete om synen på kvin
nofrid i det tidigmoderna Sverige. Modellens syfte är delat. För det första 
ska den fungera som ett redskap i analysen av synen på våldtäkt i lagar och 
rättsprotokoll från 1600- och 1700-talet. Genus som analytiskt verktyg måste 
då ha förmågan att fånga den komplicerade och delvis motsägelsefulla bil
den av synen på våldtäkt som finns i det empiriska materialet. För det andra 
syftar tankemodellen till att möjliggöra resonemang och diskussion kring 
konstruktionen av genus på olika samhällsnivåer. Målet är att kunna se struk
tur och aktör, respektive regler och praxis, som delar av en helhet - som 
delar av samma genuskonstruktion. För att kunna göra det kan inte kon
struktionen betraktas som ett logiskt sammanhängande system, utan sna
rare som en komplex process fylld av konflikter och motsägande delar. 

Artikelns titel Bakom normen är tänkt att illustrera grundtanken i min 
modell - att det bakom varje dominerande uppfattning om manligt och 
kvinnligt finns en konflikt. Enligt min åsikt är även de icke-dominerande 
normerna och föreställningarna av stort intresse. Jag tror att en metod som 
gör det möjligt att studera skapandet av genus som en konflikt kan resultera 
i en fördjupad och nyanserad bild av genuskonstruktionen. Genom att sätta 
konflikterna i centrum för förståelsen av genus blir också en diskussion kring 
förändring på flera nivåer möjlig. 

Empiriska imperativ 

Brottsrubriceringen våldtäkt fanns redan i de medeltida lands- och stadslagar
na och kunde fram till slutet av 1700-talet leda till dödsstraff. I rättsprotokollen 
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var våldtäktsbrott sällsynta, och då de förekom ledde de relativt sällan till 
fällande domar. Flera forskare som stött på enstaka mål rörande sexuella 
övergrepp i svenskt rättsligt material från 1600- och 1700-talet har också 
påpekat detta.1 Några har också uppmärksammat att synen på våldtäkts
brott var problematisk.2 Mitt material, som består av över hundra mål där 
anklagelser om våldtäkt eller andra kvinnofridsbrott behandlas, ger möjlig
het till en mer ingående studie av synen på våldtäkt. 
I forskning kring det förmoderna samhällets syn på män och kvinnor fram

hålls bland annat att kvinnlighet var nära kopplad till sexualitet.3 Det fanns 
exempelvis föreställningar om att kvinnor var farliga fresterskor och att en 
kvinnas nej i sexuella sammanhang egentligen var ett ja. Manlighet förknip
pades istället med makt, erövring och våld.4 Mot bakgrund av de föreställ
ningarna är de fåtaliga anmälningarna och fällande domarna i våldtäktsmål 
inte särskilt förvånande. Några forskare går emellertid så långt att de kate
goriskt, utifrån läsning av bara några få våldtäktsmål, konstaterar att "kvin
nor som anmälde våldtäkt inte blev trodda av rätten".5 

Enligt min mening är det en alltför generaliserande och förenklad bild av 
rätternas inställning till våldtäkt i det förmoderna Sverige. I mitt material 
finns mängder av våldtäktsanklagelser som togs på allvar och en hel del som 
ledde till fällande domar. Kvinnor som anmälde övergrepp till rätten kunde 
bevisligen bli trodda och deras anklagelser tas på allvar. Jag kan inte säga 
som Inger Lövkrona om barnamörderskor eller Jonas Liliequist om tidelag-
are - att hundratals människor avrättades för dessa brott.6 Icke desto mindre 
avrättades åtminstone några män för att de befunnits skyldiga till våldtäkt 
och en hel del dömdes till andra hårda straff.7 Hur kunde det komma sig att 

1 Österberg 8c Lindström 1988, s. ggff., Sundin 1992, s. 34off., Lindstedt Cronberg 1997, s. 
124&, och Karlsson Sjögren 1998, s. i6gf. 
2 Österberg 8t Lindström 1988, s. loof. och Sundin 1992, s. 342f. 
3 Se t.ex. Sundin 1992, Telste 1993, Gowing 1996, Lövkrona 1996,1999. 
4 Lövkrona 1999, s. 8of., s.i44ff. Tyvärr är den svenska forskningen som behandlar föreställ
ningar kring sexualitet, våld, manligt och kvinnligt i tidigmodern tid inte särskilt omfattande. 
Några exempel kan dock nämnas, Liliequist 1992,1999, Lövkrona 1996,1999 och Svahn 1999. 
För internationell forskning, se t.ex. Clark 1987, Telste 1993, Sommerville 1995, Gowing 1996 
och Walker 1998. 
5 Citat ur Lövkrona 1999, s. 80. Se även Lindstedt Cronberg 1997, s. 126 och Karlsson Sjögren 
1998, s. 170. 
6 Liliequist 1992, s. 69, Lövkrona 1999, s. 13. 
7 Detta påstående beläggs utifrån mitt samlade material från 1600- och 1700-talet. Dödsstraffet 
för våldtäkt avskaffades formellt i och med Gustav III:s straffrättsreform 1779. 
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ansvaret för den illegitima sexualiteten ibland lades på männen medan kvin
norna förklarades fria från ansvar? 

Utifrån den negativa bilden av kvinnan som liderlig fresterska och den 
positiva bilden av mannen som den mäktige förföraren blir de fällande do
marna svårare att förklara än de friande. Lövkrona talar om att män i sam
manhang då de tvingade kvinnor till sexuellt umgänge kunde hämta legiti
mitet för det i den positiva manligheten där erövring och förförelse ingick. 
Samtidigt utnyttjade de sin maktposition som till exempel husbönder då de 
tvingade sina underlydande pigor till sexuellt umgänge.8 Det är en mycket 
rimlig tolkning. Men vilken manlighet aktualiserades då män erkände sig 
skyldiga till våldtäkt? Och vilka föreställningar låg till grund för att vissa 
anklagelser om våldtäkt togs på allvar? 

De föreställningar och normer kring manligt och kvinnligt som hittills 
presenterats i forskningen om det tidigmoderna samhället räcker långt för 
att begripliggöra synen på våldtäkt under perioden. Men de räcker inte hela 
vägen. I mitt empiriska material framgår att människor ibland grundade sitt 
agerande på andra normer och föreställningar än de som lyfts fram exem
pelvis i de rättsliga och religiösa diskurserna eller i forskning kring folkliga 
föreställningar. På tinget kunde män och kvinnor framföra olika tolkningar 
av ett händelseförlopp där till synes motsatta föreställningar låg till grund 
för tolkningarna. 

Det empiriska material som jag har att utgå ifrån i min studie av synen på 
kvinnofrid i tidigmodern tid kräver att jag har analysredskap som förmår 
fånga denna mångfald - jag måste gå bakom de mest synliga normerna och 
föreställningarna. Det är utgångspunkten för följande tentativa resonemang 
kring genus i analysen av kvinnofrid i tidigmodern tid. 

Normer och föreställningar 

Mitt avhandlingsarbete handlar om kvinnofrid, framför allt synen på våld
täkt under 1600- och 1700-talet.91 centrum för mitt intresse står normer 
och föreställningar kring manligt, kvinnligt, sexualitet och våld. Synen på 

8 Lövkrona 1999, s. 8of. 
9 Kvinnofrid används här i betydelsen de lagrum som samlades under rubriken "Kvinnofrid" i 
de medeltida stads- och landslagarna samt i 1734 års lag. I praxis var våldtäkt det som oftast 
anmäldes och därför står synen på våldtäkt i centrum för min undersökning. 
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kvinnofrid, eller våldtäkt, var med nödvändighet kopplad till kön. Den som 
begick våldtäkt var per definition en man och den som utsattes för brottet 
en kvinna.10 Både Kristoffers landslag och 1734 års lag inleder kvinnofrids
lagen med orden "tager man kvinna med våld".11 Då ett kvinnofridsbrott 
rannsakades på tinget aktualiserades också en rad normer och föreställningar 
kring manligt och kvinnligt. Att problematisera kön i studiet av kvinnofrids
brott är därför närmast självklart.12 

Jag har valt att använda termen genus, vilket dock inte i sig medför några 
klara riktlinjer. Genusbegreppet används på olika sätt av olika forskare och 
appliceras på olika nivåer.131 den här texten kommer jag att röra mig främst 
på en analytisk nivå och resonera kring hur genus kan användas i den empi
riska bearbetningen av rättsmaterial, i analysen av normer och föreställningar. 

Innan jag går vidare i resonemanget kring genus vill jag stanna till något 
vid just begreppen norm och föreställning. De är centrala både i min under
sökning och som begrepp i såväl det kriminalitetshistoriska som det genus-
teoretiska forskningsläget. Jag ser normer och föreställningar som två olika 
sorters, nära sammankopplade, uppfattningar. Normer är föreskrivande 
medan föreställningar är beskrivande. Föreställningar bär upp normer sam
tidigt som normer skapar föreställningar. Jag betraktar inte normer som mer 
fastlagda än föreställningar, utan skillnaden mellan norm och föreställning 
ligger just i att normer talar om hur något bör vara, medan föreställningar 
talar om hur något tros vara. Både normer och föreställningar finns således 
på flera nivåer. 

Jag betraktar lagarna som officiellt sanktionerade normer och i dem ut
trycktes lagstiftarnas föreställningar. Inom kriminalitetshistorisk forskning 
har man diskuterat förhållandet mellan lagar och folkliga normer. Vissa fors
kare betonar den av statsmakten upprätthållna lagens överensstämmelse med 
de breda folklagrens uppfattningar. Då kunde rättsväsendet fylla en legiti
merande funktion för statsmakten. Andra ser lagarna och rättstillämpningen 

101 kommentarer till 1864 års strafflag, skrivna i början av 1900-talet, tas denna presumtion upp. 
När det gäller våldtäkt förutsätts att offret är en kvinna. Det konstateras att mannen inte har 
något straffrättsligt skydd i detta avseende. Huruvida förövaren måste vara man diskuteras och 
man tänker sig också förövare av kvinnligt kön. (Hagströmer 1911, s. 365) Jfr dagens lagstiftning 
där detta könsmönster inte längre förutsätts. 
11 Kristoffers landslag, Edsöresbalken 12,1734 års lag Missgärningsbalken 22:1. (Se Holmbäck 
& Wessén 1962, s. 206 och Sveriges rikes lag...) 
12 Jfr dock t.ex. Shorter 1977, Carter 1985. 
13 Se t.ex. Åsberg 1998 för en översikt. 
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som statliga maktinstrument, ett verktyg i överhetens försök att disciplinera 
befolkningen.14 

Diskussionen kring lagarnas legitimitet bör dock inte föras på en alltför 
generaliserande nivå. Olika delar av lagstiftningen hade olika syften och 
olika grader av folklig förankring. För att kunna avgöra lagarnas överens
stämmelse med mer allmänt spridda normer tror jag att lagarna, rätts
tillämpningen och människors normuppfattningar måste studeras i detalj. 

Normer och föreställningar fanns på flera nivåer i samhället och omfatta
des av olika grupper. Förutom lagarna utgick rättstillämpningen från mer 
eller mindre uttalade normer baserade på juridisk kunskap och erfarenhet. 
Vidare fanns en mängd normer och föreställningar som förekom i olika 
grad hos människor i olika samhällsgrupper. Normer och föreställningar 
kring våld, sexualitet och genus varierade mellan olika sociala grupper och 
mellan könen. Vad man ansåg vara rätt eller fel, lämpligt eller olämpligt, och 
följaktligen hur man agerade i olika situationer, berodde inte bara på om var 
kvinna eller man utan också på om man var adelsman, torpare, bondhustru 
eller borgardotter. Normer och föreställningar kunde också variera i styrka. 
Vissa var så starkt förankrade att de sällan eller aldrig uttrycktes eller ifråga
sattes, medan det i andra fall var uppenbart för individen att hon valde att 
aktualisera en viss norm eller föreställning, istället för en annan. 

Flera historiker har framhållit vikten av att studera normsystem för att 
förstå det tidigmoderna samhället i allmänhet och den tidigmoderna rätten 
i synnerhet.15 Jag ansluter mig till den åsikten och koncentrerar min studie 
av kvinnofrid till normer och föreställningar kring våld, sexualitet och ge
nus. När historikern Dag Lindström talar om normsystem lyfter han fram
för allt fram normer och föreställningar kopplade till äran.16 Han pekar också 
på att det fanns många parallella normsystem som individerna omfattade i 
egenskap av de olika roller de hade i samhället. Olika normsystem aktuali
serades till exempel för en man då han agerade som husbonde, mästare eller 
rådman. För forskaren kan delvis överlappande men separata normsystem 
verka komplicerade men för samtidens människor menar Lindström att det 

14 Se Furuhagen 1996, ssk. kap. 1 och där anförd litteratur, se Lindstedt Cronberg 1997, s. 29if. 
för resonemang kring den religiöst ortodoxa synen på sexualitet och dess folkliga förankring. 
15 Se t.ex. Lindström 1994 och Andersson 1998. 
16 Arobegreppet har inom den senare tidens forskning börjat betraktas som en nyckel till för
ståelsen av det tidigmoderna samhället och dess rättstänkande. Se t.ex. Sandmo 199a och Lind
ström 1994. 
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"för varje individ [fanns] tydliga handlingsnormer som hon hade att rätta 
sig efter".17 

Hur tydliga handlingsnormerna var, är emellertid en öppen fråga. Jag tror 
att ett komplext system av normer och föreställningar ofta ställde de tidig
moderna människorna inför valsituationer - att handlingsnormerna inte alltid 
var entydiga och att människor hade möjligheter att välja. I min undersök
ning vill jag studera mångfalden av alternativa och konkurrerande normer 
och föreställningar som existerade i det tidigmoderna samhället. 

Konflikt som konstruktion av genus 

Ovan har diskussionen kring normer och föreställningar framför allt utgått 
från en kriminalitetshistorisk kontext. Normer och föreställningar handlar 
då framför allt om vad som ansågs vara rätt och fel ur ett juridiskt eller 
moraliskt perspektiv. Genusforskningen utgår från att vår förståelse av kön 
är formad av konstruerade normer och föreställningar kopplade till köns
kategorierna man respektive kvinna. Mitt resonemang kring begreppen norm 
och föreställning kan i princip överföras till det genusteoretiska området. 

Genusforskningen har främst behandlat genus (eller kön) på en diskursiv 
nivå. Det gäller exempelvis Joan Scott vars text om genus som analytisk 
kategori från 1988 har haft mycket stor betydelse för svenska historiker som 
ägnat sig åt genusforskning.18 Min operationalisering av genus är i allra högsta 
grad inspirerad av Scott. 

I definitionen av genus ansluter jag mig till någon sorts "allmänförståelse" 
av begreppet och låter genusuppfattningar stå för socialt och kulturellt skapade 
uppfattningar om män och kvinorP Själva "skapelsen" av genus betraktas som 
en ständigt pågående process.20 Med uppfattningar om män och kvinnor me
nar jag till exempel normer och föreställningar, idealbilder och värderingar. 

Med termen genusordning kopplar jag samman genus med organisering av 
samhället på olika plan. Det kan till exempel gälla lagstiftning, rättsväsende, 
hushåll med mera - en samhällsordning där vissa genusuppfattningar finns 

17 Lindström 1994, citat s. 550. 
18 Scott 1988, kap. 2. För svensk forskning som inspirerats av Joan Scott, se t.ex. Hirdman 1988, 
Sommestad 1992, s. 22f. och Florin & Johansson 1993, s. fzi. 
19 Se t.ex. Hirdman 1988, s. 51. 
20 Se t.ex. Scott 1988, kap. 2, Hirdman 1988 och Hagemann 1992. 
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inbyggda.21 Begreppet genuskonstruktion använder jag som en samlande term, 
som inbegriper både genusuppfattningar och genusordning?2 

Genusuppfattningar kan också likställas med icke-institutionaliserade upp
fattningar om män och kvinnor och genusordning med institutionaliserade 
uppfattningar. Gränsen mellan genusuppfattningar och genusordning är fly
tande. Man kan till exempel fråga sig huruvida en väl inarbetad praxis inom 
rättsväsendet ska räknas som en del av uppfattningarna eller ordningen. 
Ordningen och uppfattningarna bör alltså inte ses som två separata enheter 
utan mer som ändpunkterna på ett kontinuum. Skillnaderna mellan 
ändpunkterna på detta kontinuum är graden av institutionalisering. 

Organiseringen av samhället efter kön är beroende av uppfattningar om 
kön och vice versa. På så sätt är genusuppfattningar och genusordning rela
terade till varandra. Men förhållandet mellan ordning och uppfattning är 
inte harmoniskt. En viss ordning kan råda utan att överensstämma med de 
dominerande uppfattningarna. Det kunde till exempel gälla då staten, som 
hade stor institutionaliseringsmakt, ville påverka undersåtarnas uppfattningar 
och beteende.23 

Olika grupper kan också företräda skilda uppfattningar. Då är det rimligt 
att tänka sig att de mäktigare grupperna i samhället har större möjligheter 
att institutionalisera sina uppfattningar än andra grupper. I det tidigmoderna 
samhället hade naturligtvis männen i den religiösa, ekonomiska och poli
tiska samhällstoppen en närmast exklusiv rätt att definiera ordningen. Icke 
desto mindre kan andra uppfattningar ha existerat och haft stor betydelse 
för människor i deras vardag. 

Scott analyserar genus framför allt på en diskursiv nivå och diskuterar 
genus som struktur. Det gäller även flera svenska historiker, till exempel 
Yvonne Hirdman och Anita Göransson.24 Samtidigt betonas att strukturer 
och diskurser bärs upp av mänsklig praktik. När förändring berörs förläggs 
den till största delen till den strukturella nivån. Scott och Hirdman lyfter 
fram "extrema historiska perioder", bland annat krig och ekonomiska kris-

21 Genusordningen är en viktig aspekt av all ordning/organisering av samhället och begränsas 

inte enbart till de områden som direkt och explicit reglerar mäns och kvinnors villkor. 

22 Jfr Scotts olika nivåer (Scott 1988, s. 42ff.) och Lövkronas begrepp "patriarkala strukturer" 

respektive "genusordning" (Lövkrona 1999, kap. 7). 

23 Inom forskning om tidigmodern tid används ibland begreppet socialdisciplinering. Begrep

pet används för att beskriva statsmaktens försök att, bl.a. genom sin kontroll över lag och 

rättsväsende, påverka undersåtarnas beteende och föreställningar. (För en definition och reso

nemang kring begreppet socialdisciplinering, se Andersson 1998, s. 5off.) 

24 Scott 1988, kap. 2 ,  Hirdman 1988, Göransson 1998. 
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situationer, som öppningar för förändring av genus.25 Göransson menar att 
genuskonstruktionen förändras i takt med att det sker förändringar av makt
balansen i samhället. Hon framhåller att manligheten är närmare knutet till 
makten och förändras först. Därefter, och i relation till manligheten, och 
indirekt till makten, förändras kvinnligheten.26 Naturligtvis är det så att 
genuskonstruktionen i allra högsta grad är formad av samhällets maktstruktur, 
som Göransson betonar, och att stora samhällsförändringar påverkar genus
konstruktionen. 

Vad jag saknar är diskussioner om hur förändring kan uppstå i den dagliga 
mänskliga praktiken. Hur ska vi exempelvis betrakta den diskrepans som 
ofta finns mellan tydligt dominerande uppfattningar, som lagar och religiösa 
läror, och människors agerande? Om vi som genusforskare enbart koncentrerar 
oss på den genuskonstruktion som dominerar i ett samhälle riskerar vi att 
missa de genusuppfattningar som inte överensstämde med densamma och 
den dynamik som finns i mötet mellan olika uppfattningar. 

De här tankarna skulle kunna kläs i termer av struktur och aktör, eller 
regler och praxis.27 Jag vill emellertid inte ställa struktur emot aktör, eller 
regler emot praxis, utan strävar efter att se de olika nivåerna som delar av en 
helhet. I de genusbegrepp jag använder uttrycks det i att såväl genus-
uppfattningarna som genusordningen är en del av genuskonstruktionen. En 
förutsättning är då att genuskonstruktionen verkligen betraktas som en kon-
fliktfylld process och inte som ett harmoniskt system.28 

Trots att Scott, Hirdman och Göransson oftast befinner sig på en annan 
analytisk nivå än den som jag intresserar mig för här, finns det i deras teori
byggen element som är fruktbara för mina syften - även om de inte lyfts 
fram så tydligt av författarna själva. Scott framhåller att uppfattningar och 
föreställningar om könen hela tiden reproduceras och skapar mening i nya 
sammanhang. Men hon menar också att det bakom varje uppfattning eller 
påstående om könen finns en konflikt. Den norm eller uppfattning som 
"gäller" är alltså inte given en gång för alla, utan resultatet av en kamp.29 

Hirdman talar om genuskontrakt på flera olika nivåer, en ojämlik uppgö-

25 Scott 1988, s. 49, Hirdman 1988, s. syff. 
26 Göransson 1998. 
27 Se t.ex. debatten mellan Gudrun Andersson och Maria Sjöberg som till stor del bottnar i att 
Sjöbergs resultat bygger på studier av genus på en strukturell/normativ nivå, medan Anderssons 
resultat bygger på resonemang kopplade till praxis/aktörer. (Sjöberg 1996,1997a, 1997b, 1998, 
Andersson 1997,1998.) 
28 För ett liknande perspektiv, se Andreas Marklunds bidrag i denna antologi. 
29 Scott 1988, s. 43. 
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relse där könens förhållande till varandra regleras - ett förhållande som för
ändras i tid och rum. I genuskontraktets gråzoner pekar även hon på poten
tiella konflikter.30 Göransson talar i termer av dynamiska möten mellan dis
kurser och motsättningar inom och mellan olika maktbasers könskonstruk
tioner. 

I enlighet med resonemanget ovan (att det bakom varje norm och före
ställning finns en konflikt) ser jag varje beståndsdel i genuskonstruktionen 
som resultatet av en kamp. Den process som leder fram till de dominerande 
genusuppfattningarna och som ligger till grund för genusordningen kallar 
jag för kamp om definitioner. Även Scott talar om definitioner men utifrån 
min forskningsuppgift är hennes resonemang alltför inriktat på diskurs och 
språk. Hon koncentrerar sig framför allt på hur manligt och kvinnligt for
mas i och genom språket och den språkliga praktiken. Jag inriktar mig främst 
på praktiken i sig — vad gjorde människor och vilka genusuppfattningar låg 
bakom deras ageranden? 

Aktörer på tinget 
Rätten, både i abstrakt och konkret betydelse, framstår närmast som ett 
idealiskt objekt för en studie av kampen om definitioner, det vill säga den 
process där genus konstrueras. Utifrån rätten i abstrakt mening, kodifierad i 
lagen och rättsapparaten, framfördes olika rättsanspråk på tinget. Män och 
kvinnor från skilda samhällsskikt framförde argument och sökte rättfärdiga 
sitt handlande. De talade, agerade och framförde sina tolkningar av eget 
och andras tal och agerande. På tinget fördes ständigt en förhandling om 
vad som var ett godtagbart beteende, där människors handlingar, lag, sed
vana, tidigare praxis, kännedom om parternas allmänna anseende och olika 
människors uttalanden beaktades - en kamp om definitioner. Jag betraktar 
rätten som en arena där olika normer och föreställningar möttes och utma
nade varandra. Där fastställdes också oftast en tolkning som den riktiga, i 
och med att rätten utfärdade sin dom. På det sättet sanktionerades vissa 
normer och föreställningar samtidigt som andra tillbakavisades. 

Kampen om definitioner fördes inte mellan jämlika parter. Ett tydligt makt
centrum i det rättsliga sammanhanget var de statligt sanktionerade nor
merna och dess auktoriserade uttolkare, det vill säga lagen och domarna. 

30 Hirdman 1988, s. 54. 
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Det som komplicerar saken, men samtidigt gör den desto intressantare, är 
att domarna eller lagmännen inte alltid var skolade jurister under perioden. 
Avgörandet om en person var skyldig eller ej låg också ofta på nämnden, 
som var en samling lokalt betrodda män. 

De som agerade på tinget, kärande- och svarandeparten samt vittnen, måste 
också ses som aktörer i definitionskampen. På det viset kan kampen om 
definitioner på det rättsliga planet också sägas innefatta uppfattningar hos 
olika grupper av människor i lokalsamhället. Men de lokala aktörerna var 
inte heller jämnstarka utan deras inflytande varierade bland annat beroende 
på deras anseende i lokalsamhället, social ställning, ålder och kön. Både män 
och kvinnor agerade på tinget, vilket gjorde det till en arena där även kvin
nornas röster hördes. Detta till skillnad från exempelvis de politiska are
norna där kvinnorna sällan eller aldrig kom till tals. 

Ett annat spännande inslag är att rättsväsendet under min undersöknings
period genomgick en grundlig förändring - den så kallade "judiciella revo
lutionen". Den innebar mycket kortfattat att statsmakten stärkte sin makt 
och kontroll över de lokala rätterna. Det skedde bland annat genom krav på 
skolade domare på alla lokala ting, inrättandet av hovrätterna och skyldig
heten för underrätterna att låta grova brottmål slutgiltigt behandlas av 
hovrätterna.31 För synen på flertalet brottskategorier och även andra rätts
liga frågor innebar det en ökad enhetlighet.32 Det är också rimligt att tänka 
sig att den akademiska juridiska kunskapen fick allt större inflytande ute i 
landet. 

Förändringen var inte heller könsneutral utan kan studeras och beskrivas 
i genustermer.33 Den ökade statliga makten skedde i mycket på den lokala 
maktens bekostnad, men det var framför allt på en organisatorisk nivå, ex
empelvis genom att den lokala nämndens inflytande minskade. Man får 
heller inte glömma att makten, i form av inflytandet över ett måls utgång, i 
stor utsträckning också låg hos övriga aktörer på och utanför tinget. Vad 
exempelvis ett vittne sade, vilket stöd en kvinna som anmält övergrepp res
pektive en man som stod anklagad fick i lokalsamhället och hur människor 

31 Till grova brottmål räknades t.ex. mord, dråp, våldtäkt, hor och stöld. 
32 Om förändringarna inom rättsväsendet och dess resultat, se t.ex. Inger 1986, kap. 1 och 2, 

Österberg 1991 och Ylikangas 1994. 
33 Genusaspekten har börjat uppmärksammas den senaste tiden, se t.ex. Taussi-Sjöberg 1992, 

1996, Andersson Lennström 1994, Sjöberg 1996,1997, Lindstedt Cronberg 1997, Sjöberg 1997, 
Andersson 1998, Karlsson Sjögren 1998 och Lennartsson 1999. 
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agerade då ett brott begicks, kunde vara minst lika betydelsefullt för målets 
utgång. 

Om man i högre grad betraktar genuskonstruktionen som resultatet av en 
kamp om definitioner tror jag att en fylligare bild av den tidigmoderna genus
konstruktionen kan tecknas. Det är också viktigt att resultatet av denna kamp 
inte bara var språkliga konventioner utan att det handlade om olika typer av 
praktik. Kampen fördes inte enbart på ett diskursivt plan utan i lika hög 
grad på en praktisk, jordnära nivå. Om en kvinnas vittnesmål inte togs på 
allvar, till exempel på grund av att hon hade ett utomäktenskapligt barn, var 
det ett sätt att manifestera en genusuppfattning (att kvinnor med utom-
äktenskapliga barn var lösaktiga och att lösaktiga kvinnor inte var tillförlit
liga). Det faktum att kvinnan vittnade var en handling som ifrågasatte denna 
uppfattning och praktik - ingen skulle vittna eller kallas till vittne om man 
inte antog att det fanns någon chans att vittnet skulle bli trott. På tingen 
försiggick alltså ständigt en prövning och utmaning av dittills gällande nor
mer och föreställningar. Prövningen utgick från både manliga och kvinnliga 
aktörer, liksom från människor ur olika sociala skikt. 

Vad hände på Hallstad gård? 

För att illustrera ovanstående resonemang presenterar jag här ett exempel 
på vad jag kallar en kamp om definitioner. Det handlar framför allt om hur 
mäns våld mot kvinnor kunde tolkas.34 

Våld var en central del av definitionen av våldtäkt, såväl på lagstiftnings
nivå som i praxis och människors föreställningsvärld. Uppvisandet av ska
dor användes också flitigt av kärandeparten för att bevisa att den anklagade 
mannen utövat våld.351 kvinnors berättelser om övergrepp definierades vål
det som ett medel som mannen använde för att tvinga kvinnan till sexuellt 
umgänge. Våldet kunde ha olika "former" - våld för att få kvinnan att "ge 
sig", för att få henne att ligga ned, för att hindra henne från att göra mot
stånd etc. På det sättet beskrev kvinnor våldet som en del av det sexuella 
övergreppet och som stöd för sina berättelser kunde de ibland visa upp ska-

34 Detta fall skulle kunna lyftas fram även utifrån andra aspekter. Här har jag valt att resonera 
särskilt kring våld förövat av män mot kvinnor. 
35 Jansson 1998. 
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dor - de synliga tecknen på att de utsatts för fysiskt våld. 
Pigan Margareta Olsdotter anklagade fyra män för att ha försökt våldta 

henne i samband med ett barnsöl på Hallstad gård där hon tjänade. Saken 
behandlades på tinget iTuhundra i Västmanland 1696.36 De anklagade män
nen var Jonas Tilling, gårdsfogden Johan Liström och hovmästaren Nils 
Forsman, alla gäster till pigans husbonde, arrendatorn på Hallstad. Den fjärde 
mannen, Olof Larsson Näbb, var gårdskarl. 

Margareta berättade att hon gått och lagt sig den aktuella kvällen för att 
något senare väckas av gårdskarlen Olof. Han ville att hon skulle gå upp 
med en nattpotta till Liström som var sjuk. Hon gjorde som han begärde 
och han följde med henne till kammardörren. Väl där kastade han in henne 
på sängen i rummet med orden "såge jänta, jag fick henne in". Tilling höll 
fast henne i sängen, rev upp hennes kläder och brottades med henne så att 
hon "med stor möda skall kunna fria och försvara sin ära". Trots att hon 
ropade kom ingen till undsättning. Istället steg Forsman upp ur sin säng, 
slog henne och hotade att hålla fast henne i benen. 

Margaretas berättelse fick stöd av ett antal vittnesmål. En dräng på går
den hade hört pigan ropa och be att få slippa. En annan piga hade sagt till 
gårdskarlen Olof att hon kunde gå upp med pottan istället för Margareta, 
men Olof hade varit noga med att det var just Margareta som skulle gå. 
Vidare hade Margareta genast berättat för flera personer om vad som hänt 
och visat upp skador. I sitt klagomål mot männen begärde Margareta bland 
annat ersättning för att hon varit sängliggande i sex veckor, för medicin
inköp och läkararvode. 

Pigan Margareta anklagade alltså männen för våldtäktsförsök. Hennes be
rättelse ger bilden av ett planerat brott. Gästerna använde gårdskarlen för 
sina syften genom att låta honom hämta Margareta under falska före
speglingar. Då gästerna med Olofs hjälp fått Margareta till sig använde de 
våld för att tvinga henne till sexuellt umgänge. Hon demonstrerade sin 
motvilja genom att ropa på hjälp, göra motstånd och slutligen genom att fly. 
Margareta hämtade legitimitet för sin anklagelse ur landslagens stadganden 
om kvinnofrid. Där efterlystes just de bevis som Margareta lade fram: be-

36 Källorna till exempelfallet är protokoll från Tuhundra härads laga ting 17-18^ 1696 (RA) och 
Svea hovrätts brev till Västmanlands länsstyrelse, 16/5 1696 (ULA). 
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vittnade rop och skador.37 Den tolkning av händelseförloppet som Marga
reta presenterade stödde sig på den genusordning som straffbelade våld
täktsförsök. I sin beskrivning frammanade hon också en föreställning om 
manlighet - en genusuppfattning. Det var bilden av män som kallt beräk
nande försökte utnyttja en intet ont anande piga. 

Misstanken mot de anklagade männen kan karaktäriseras som relativt stark 
och för att försvara sig framförde de en helt annan beskrivning av händelse
förloppet. De erkände att de utsatt Margareta för våld men menade att vål
det var legitimt.38 Gårdskarlen Olof nekade till att ha varit i maskopi med 
gästerna. Han hade bett Margareta att gå upp till dem, följt med henne till 
dörren, och sedan gått och lagt sig. Liström berättade att han gått till sängs 
tidigt den kvällen och senare vaknat av attTilling "stimmats och rivits" med 
pigan i sängen. Eftersom han var sjuk vände han sig mot väggen och visste 
inget mer om vad som hänt. Att han på något sätt skulle ha varit delaktig i 
våldtäktsförsök nekade han till. 

Tilling hävdade å sin sida att han vaknat av att Margareta låg i hans säng. 
Han kunde inte neka till att ha brottats med henne, men menade att det var 
för att hon kommit dit olovligen. Forsman, som vaknade av oväsendet i 
sängen, hade dragit slutsatsen att pigan kommit dit för att "låta ligga när 
sig". Eftersom han tyckte att det var dåligt av pigan att försöka utnyttja de 
fulla karlarna för att tjäna pengar, inledde han en ordväxling med pigan. 
Han skällde henne för hora och hon svarade med att kalla honom skälm. 
Han steg då upp och "basade" henne med en lövruska dels för att få henne 
ut ur rummet, dels för att hon "brukat munnen" mot honom. Alla anklagade 
nekade alltså och framhöll istället att Margaretas ogrundade anklagelse hade 
bragt dem i dåligt rykte och att hon borde straffas för sitt tilltag. 

Att männen kunde hävda att våldet de utövat mot Margareta var legitimt 

37 Kristoffers landslag, edsöresbalkens 12 kapitel lyder som följer: "Våldtager någon en kvinna, 
blir han gripen på färsk gärning, och vittna så tolv män, då skall häradshövdingen genast skära 
upp budkavle och stämma till ting och döma honom under svärd och ej längre uppskjuta det. 
Om någon tager emot lösen för honom, böte han fyrtio marker, konungens ensak, och lämne 
åter lösensumman; hälften tage kvinnan och hälften konungen. Nu är han ej tagen på bar 
gärning; tillvitar kvinnan honom, att med våld utfört sin onda vilja, eller säger, att han brotta
des med henne och kunde ej få sin vilja fram, synas då kläderna rivna på honom eller henne och 
därtill blånad eller blodvite, eller höres rop och åkallan, det skall häradsnämnd pröva och rann
saka. Fälla de honom, då har han brutit edsöret." (Citerat ur Holmbäck öcWessén 1962, s. 206.) 
38 Den här typen av argumentation förekommer i en hel del våldtäktsmål (Jansson 1998, s. 28). 
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byggde på att män i vissa situationer hade "rätt" att utöva våld mot kvinnor. 
Akta män kunde och borde tillrättavisa sina hustrur (och sitt tjänstefolk och 
sina barn) om de inte betedde sig i enlighet med gällande normer. Tillrätta
visandet kunde ske med legitimt våld, det vill säga kroppsaga.391 argumen
ten ovan utsträcktes rätten att aga ännu längre - till situationer där mannen 
inte direkt (som far, make eller husbonde) var överordnad kvinnan. Män
nens argument hämtade alltså legitimitet från regleringen av aga som var en 
del av genusordningen. Att alla män i alla situationer hade rätt att aga alla 
kvinnor var emellertid inte en lagstadgad rätt. En förutsättning för argu
mentet som framfördes av männen iTuhundra var ändå att det existerade en 
föreställning om att män även i andra relationer än inom äktenskapet och 
hushållet fick aga kvinnor. Föreställningen är ett exempel på en genus-
uppfattning. 

Kampen om definitioner handlade här bland annat om definitionen av 
parternas möte och det våld som utövades. Margareta menade att hon blivit 
uppskickad till gästerna för att de ville ha sexuellt umgänge med henne. När 
hon, som en ärbar ung kvinna, vägrade dem detta tog de till våld för att få 
sin vilja fram. Utifrån föreställningar om att våld som medel för att tvinga 
kvinnor till sexuellt umgänge var illegalt definierade pigan händelsen som 
ett våldtäktsförsök. De anklagade männen definierade mötet på ett annat 
sätt och tillbakavisade i och med det Margaretas aktualisering av lagen. 

Gästerna hävdade att pigan sökt upp dem för att prostituera sig. De be
skrev Margareta som en lösaktig kvinna som kom till deras rum för att er
bjuda dem sexuella tjänster. Som rättskaffens män var de då tvungna att 
tillrättavisa henne - först med uppmaningar om att hon skulle ge sig däri
från och, när det inte hjälpte, med våld.40 De framställde därmed pigan som 
en normbryterska och sig själva som ordningens upprätthållare. Forsman 
hade, som han själv uttryckte det, haft "fog" för det våld han utövat mot 
henne. Det våld de brukat mot Margareta var därför inte av den typen som 
beskrevs i lagen om kvinnofrid. Utifrån olika genusuppfattningar, framför 
allt föreställningar om lösaktiga kvinnor som utnyttjade onyktra karlar i vinst-

39 Se t.ex. Ohlander 1986, s. 19, Österberg 6cLindström 1988, s. i02ff., i46f£, Sommerville 1995, 
s. 93ff. och Liliequist 1999, s. i9iff. 
40 Männen legitimerar förvisso sitt våld genom att hävda att Margareta begått ett normbrott 
och att våldet därmed var befogat. Men utifrån argumentationen i detta och andra mål tycks 
det ändå som om detta inte var helt självklart. Troligtvis existerade det olika åsikter om mäns 
rätt att aga kvinnor som inte direkt stod under deras husbondevälde. 
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syfte och normer kring aga, definierade de anklagade männen händelsen 
som något helt annat än ett våldtäktsförsök. 

I det här fallet gick underrätten på pigans linje. Tilling fälldes för våld
täktsförsök och de övriga inblandade dömdes att fria sig med ed från att ha 
hjälpt honom. Underrätten ansåg alltså att de vittnesmål och omständighe
ter som gav stöd åt Margaretas berättelse var tillräckliga för att fälla Tilling. 
Därmed bekräftades hennes syn på det inträffade och den bild av männen 
hon tecknat. Samtidigt tillbakavisades den beskrivning av pigan och hän
delseförloppet som de anklagade fört fram. Margareta hade inte, före detta 
tillfälle, haft dåligt rykte, och det fanns inget konkret som talade för att hon 
själv tagit initiativet till umgänget. 

Tuhundrarättens dom talar således mot uppfattningen inom forskningen 
att kvinnors anklagelser om våldtäkt inte togs på allvar. Trots att pigan hade 
en lägre social ställning än de anklagade männen, och trots att männen till
sammans gav en relativt enhetlig bild av vad som hänt, räckte pigans berät
telse och det stöd den fick till fällande dom. Rätten definierade händelsen 
som ett våldtäktsförsök i lagens mening. 

Svea hovrätt ändrade dock underrättens dom så till vida att gårdskarlen 
Olof, Liström och Forsman helt friades från misstankar och Tilling istället 
fick fria sig med ed. Domen innebar inte ett frikännande av Tilling, men 
saken överlämnades till hans samvete.41 Huruvida Tilling svor att han var 
oskyldig eller ej ger oss källorna inget besked om. Svor han eden blev han 
helt frikänd från pigans anklagelse och männens definition av det inträffade 
gavs därmed sanktion. Den slutliga domen i Tuhundrafallet gav alltså den 
anklagade mannen tolkningsföreträde till vad som hänt.42 

I "Tuhundrafallet" var genusordningen närvarande såväl genom implicita 
hänvisningar till lagen om kvinnofrid och regleringen av aga inom hushål
let, som i tingets organisation. Genusuppfattningar av olika slag aktualise
rades bland annat i männens försök att framställa sitt våldsamma agerande 
som legitimt och deras sätt att beskriva pigan. Det sociala och kulturella 

41 Mened betraktades under denna period som en mycket allvarlig synd, vilket gjorde personlig 
edgång till ett verksamt rättsmedel. 
42 Man kan fortsätta att resonera kring det här fallet och bland annat sätta in domen, eller 
kampens utgång, i ett vidare perspektiv. I min avhandling arbetar jag med en hypotes om att 
synen på våldtäkt förändrades under loppet av 1600- och 1700-talet. Att lyfta in Tuhundrafallet 
i ett sådant sammanhang ryms emellertid inte inom ramen för den här artikeln. 
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konstruerandet av genus blir gripbart genom att rätten betraktas som en 
mötesplats för aktörer som agerade och argumenterade utifrån normer och 
föreställningar kopplade till kön. Margareta, de anklagade männen, rättens 
funktionärer och vittnena var alla aktörer i en kamp om definitioner - de 
skapade genus. 

Den fråga som brukar dominera den historiska genusforskningen är hur 
genus konstrueras, hur den ojämlika maktbalansen mellan könen reprodu
ceras på olika nivåer. Syftet med min undersökning av kvinnofrid i tidig
modern tid är inte enbart att studera hur en ojämlik genuskonstruktion re
producerades på den rättsliga arenan. Istället vill jag använda genus som ett 
redskap för att komma åt mångfalden av normer och föreställningar kring 
våld, sexualitet, manligt och kvinnligt och deras förhållande till varandra. 
Analysmodellen är avsedd att användas inte bara för att studera den genus
konstruktion som reproducerades i synen på våldtäkt under 1600- och 1700-
talet, utan också den genuskonstruktion som inte reproducerades - det som 
fanns bakom normen. 
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Gossen &c husbonden 

Ideal, individer och äktenskap i 1700-talets Sverige 

Andreas Marklund 

I augusti 1773 författade kyrkoherden Per Soilander ett brev om det goda 
äktenskapet och dess roll i den gudomliga planen. Brevet var adresserat till 
domkapitlet i Uppsala och det var på begäran av denna myndighet Soilander 
lät fästa sin mening om det heliga äkta ståndet på pränt. Historien hade sin 
upprinnelse i ett planerat äktenskap mellan bondänkan Anna Nilsdotter 
och drängen Anders Olsson i Närtuna socken, där Soilander tjänstgjorde 
som kyrkoherde. Vad som fick den kyrkliga administrationen att offra tid 
och bläck på dessa äktenskapsplaner var inte relaterat till de enskilda parter
nas vandel, utan till åldersskillnaden dem emellan. Ankan var 60 år och 
drängen skulle fylla 23 i december. Då kyrkoherden på denna grund vägrade 
viga dem lät den underkända brudgumskandidaten färdigställa ett skriftligt 
klagomål som sändes till domkapitlet. 

Innan konsistorieprästerskapet behandlade ärendet beordrades Soilander 
insända närmare upplysningar om omständigheterna, tillsammans med sin 
egen motivering till varför giftermålet borde avlysas. I sitt brev till dom
kapitlet försökte så den gode kyrkoherden försvara avslaget genom att rota 
det i äktenskapsteologiska resonemanget. Ett av de tre argument som enligt 
Soilander talade mot det giftaslystna paret var att åldersskillnaden utgjorde 
ett hot mot den gudomligt instiftade makthierarkin: 

Efter Guds vilja och ordning, grundad både i natur och uppenbarelse, bör mannen älska 
hustrun och hustrun älska mannen, hålla honom i vördning, lyda honom och vara ho
nom underdånig. [...] Kan hon, som kan vara hans mormor, hedra, ära, lyda, vörda 
honom som sin man? Kan han, en gosse, begära vördnad och lydnad av henne? Bör han 
icke hellre, för ålderns skull, hedra henne såsom en moder?1 

1 UDA; EV:98; S. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 

177 



Textfragmentet visar att kyrkoherde Soilanders utläggning om äktenskapet 
också innehåller en utarbetad tolkning av manlighet och kvinnlighet. Utan 
en fördjupning i innehållsliga detaljer kan två grundläggande observationer 
fastslås. För det första visar citatet att det är en tolkning med minst sagt 
generaliserande ambitioner: i egenskap av gudsman menar sig Soilander vara 
språkrör för en ordning av universell karaktär. För det andra är det en tolk
ning som behandlar förhållandet mellan könsideal och individ: ett förhål
lande där Soliander ser problem och motsättningar. Faktum är att detta för
hållande utgör själva kärnan i det köns- och äktenskapsideologiska problem 
kyrkoherden brottas med i sin text.2 Det är också detta förhållande den här 
artikeln kommer att handla om. 

Förhållandet mellan könsideal och individ är ett centralt problemområde 
inom dagens genushistoriska forskning, i synnerhet inom den snabbt fram
växande manlighetshistoriska inriktningen. Många av de historiker som 
under de senaste åren tagit sig an manligheten delar in den i två väsens-
former. Den första formen är något man kallar mansideal eller mansstereotyp, 
medan den andra är manlighet som beteende och praktik. Mansideal sägs 
befinna sig på vad man ofta kallar en ideologisk, diskursiv eller normativ 
nivå, medan manlighet som beteende kopplas direkt till individers leverne 
och förutsätts därmed existera i en mer konkret och vardaglig verklighet.3 

Frågan om ideal/individ är således inlindad i det kulturteoretiska problem
komplexet om förhållandet mellan diskurs och sociala praktiker.4 

En av de mest betydelsefulla genusteoretikerna i dag är den australien-
siska sociologen Robert W. Connell. Hans teorier om hur dominerande 
könsnormer etableras och inte minst då begreppet hegemonisk maskulinitet 
har varit stilbildande för 1990-talets genusforskning, särskilt för den histo
riska. Kort återgivet menar Connell att det i varje samhällsform finns ett 
dominerande mansideal. Detta ideal uppbärs och förfäktas av det mans
kollektiv som besitter den kulturella hegemonin i det aktuella samhället. En 
viktig poäng i Connells modell är att den hegemoniska maskulinitetens 

2 Med undantag för referenserna till forskningsläget använder jag begreppet kön istället för 
genus, eftersom resonemangen behandlar såväl kroppsliga som sociala aspekter av kvinnligt och 
manligt i 1700-talets Sverige. Se Birgitta Hellmark Lindgrens och Marika Andrses artiklar i 
denna antologi för en mer utvecklad begreppsteoretisk diskussion. 
3 Se t.ex. Blomberg, E (1995), s. 302ff.; Gaunt, D (1999) s. i9ff.; Kimmel (1996); s. 5ff. 
4 Se Chartier (1997) för en något så när uppdaterad skildring av de senaste tjugo årens kultur
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normer sällan överensstämmer med hur manligheten praktiseras i vardags
livet. Han hävdar att antalet män som verkligen tillämpar det hegemoniska 
manlighetsmönstret är ganska litet, men att den stora mansmajoriteten ändå 
tjänar på att det upprätthålls, då det syftar till att hålla kvinnorna underord
nade.5 

Kyrkoherden Soilander i uppländska Närtuna använde sig naturligtvis inte 
av en genussociologisk terminologi, och han skrev utifrån andra utgångs
punkter än Connell. Hans projekt gick ut på att definiera och legitimera en 
ordning han menade sig representera, medan Connells textpassage utgör en 
del av en kritisk samhällsgranskning. Dock finns det grundläggande likhe
ter mellan tolkningarna. Båda resonerar på mycket generaliserande nivåer, 
även om Connell lämnar Gud och natur utanför och avgränsar sin teori till 
det av människan skapade Samhället. Båda erkänner dessutom norm och 
praktik som ett viktigt problemområde. Intressant nog kommer de även 
fram till liknande resultat: det finns ett mansideal, det finns individer av 
manskön och dem emellan föreligger ett stort avstånd. Sällan, om alls nå
gonsin, mötas de två. 

Till skillnad från Soilander betonar emellertid Connell könsidealens his
toricitet. Den hegemoniska maskuliniteten är enligt honom en kulturell stan
dard öppen för utmaning och förändring. Han hävdar också att den är sum
man av de könsskapande relationer och praktiker som ett samhälles mest 
inflytelserika manskollektiv förfäktar.6 Teorin erkänner således något slags 
förbindelse mellan individer och normer. Faktum är att denna förbindelse 
är av central betydelse för hans teoretiska modellbygge. Det är nämligen i 
friktionen mellan hegemoni och motstånd som historisk förändring är möj-
lig.7 

I sina praktiska undersökningar har Connell emellertid stora problem att 
påvisa denna friktion. Den hegemoniska maskuliniteten är i analyserna en 
abstrakt storhet som de undersökta individernas handlingar ständigt relate
ras till, men som de själva aldrig tycks kunna påverka eller över huvud taget 
ens nå fram till. I en historisk exposé ger sig Connell på företaget att be
skriva vilka samhällsprocesser som format den hegemoniska maskuliniteten 
till vad den är idag. Här slås den fast som en sammanhängande mansmall: 
en manlighetsmatris som för hela den moderna västvärlden - från 1700-

5 Connell (1995), s. 79. 
6 Ibid, s. 76-80. 

7 Ibid. 

179 



talets revolutioner till 1990-talet - är möjlig att sammanfatta med ord som 
rationalitet, lönearbete och obligatorisk heterosexualitet.8 

När Connell operationaliserar sin modell försvinner alltså dynamiken, och 
tvärtemot hans teoretiska föresatser blir könsidentiteterna till stela och all
omfattande stereotyper. Detta går att härleda ur hans uppdelning av kön i 
en normativ och en praktisk sfär. Denna separation är nämligen inte bara 
skolastisk, den är vilseledande. Tvärtemot de flesta genusteoretikers ambi
tioner skapar en sådan uppdelning illusionen av manlighet och kvinnlighet 
som någonting sammanhängande och oföränderligt. 

Denna illusion var däremot helt i linje med 1700-talsprästen Soilanders 
projekt. Ett av ändamålen med hans brev till domkapitlet var att förläna 
äktenskapet och relationen mellan man och kvinna en högre mening som 
endast han, och det kyrkliga ämbete han representerade, hade tillgång till. 
Kampen mellan Soilander och det giftaslystna paret var nämligen i mycket 
en kamp om hur det goda äktenskapet skulle definieras. I sin klagoskrift 
hävdade drängen Anders Olsson exempelvis att kyrkoherdens avslag var 
lagvidrigt: 

Och det är på den grund att änkan är 60 och jag ej mera än 23 år gammal, vilket ej tyckes 
vara något laga skäl, alldenstund ingendera av oss är vanfrejdad eller till sina lemmar 
skadd, utan bägge av god hälsa [...]9 

Genom att utifrån anseende och kropp betona alternativa äktenskapskriterier 
utmanade så den unge drängen sin själasörjares auktoritet. Det var mot denna 
uppstudsighet Soilander riktade sin skrift. Åtskillnaden av manligt och kvinn
ligt i ideal och individer - i den gudomliga planen vs. människans fria vilja -
var i sammanhanget ett retoriskt knep. "Man och hustru ska älska varandra 
såsom Christus och församlingen",10 fastslog han och fortsatte: "Så läre vi, så 
far vi. Men huru är det här? Lättja hos änkan, penningagirighet och snålhet 
hos den arma drängen vill grunda detta äktenskap."11 Separationen var ett 
språkligt maktverktyg som fäste Soilanders auktoritet vid en evig ordning, 
medan hans kombattanter framstod som offer för mänsklig ofullkomlighet. 
Deras äktenskapsplaner bröt inte endast mot föreskrifter formulerade av 

! Ibid, s. 185-203. 
1 UDA; EV98:I; S. 1494; 3 augusti 1773; ULA. 
0 Ibid; s. 1502; 14 augusti 1773. 
1 Ibid. 
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den lokala överheten, utan de utgjorde ett brott mot såväl naturen som Gud 
fader själv. 

Ordväxlingen mellan kyrkoherden och drängen visar att könsidealen har 
en historia. Med hjälp av ett antal begrepp som hänvisade till förmenta norm
system försökte respektive polemiker legitimera den egna ståndpunkten och 
ogiltigförklara motståndarens. Betraktad med connellska ögon tycks ord
striden också bekräfta tesen att det föreligger ett stort avstånd mellan ideal 
och individer, och att förhållandet dem emellan alltid är problematiskt. Om 
debatten pressas genom Connells teoretiska modell skulle ett hegemoniskt 
mans- och kvinnoideal kunna rekonstrueras med ledning av de begrepp som 
användes. Ett sådant angreppssätt rymmer emellertid en allvarlig analytisk 
försummelse. En strikt analytisk åtskillnad mellan ideal och individ gör det 
nämligen svårt att ställa de till synes basala frågorna om när, var, hur, varför, 
av vilka och för vilka dessa ideal och normer formuleras. 

Själva tillfället då idealen åberopas och mediet genom vilket detta sker har 
också en historia. Iakttagelsen låter som en truism, men kontext och kritisk 
källbehandling eftersätts ofta i modern genusforskning. Detta är framför 
allt fallet inom manlighetshistorien. 

Ett gott exempel är en ofta citerad studie från 1996 av den amerikanska 
historikern George Mosse. Han hävdar att ett särdeles inflytelserikt mans
ideal - av honom benämnt "den moderna maskulina stereotypen" - utveck
lades under sent 1700-tal och spreds under det nästföljande seklet över hela 
västvärlden, där det i oförändrad form förblev den tongivande manlighets
standarden fram till 1960-talet.12 Virilitet och självbehärskning var två nyckel
komponenter i denna manlighetskonstruktion, vars uppkomst Mosse löst 
kopplar till vad han kallar "det borgerliga samhällets framväxt". 

Förutom en givande exkurs över utvecklingen i det tidiga 1900-talets Tysk
land, där Mosse arbetar nära sina källor,13 är studien av en mycket vittfam-
nande karaktär. Mosse anför diverse textfragment från intellektuella kretsar 
runt om i Europa och menar sig ur detta hopplock kunna rekonstruera ett 
mansideal som var gällande för hela den så kallade västerländska kulturen 
under modernitetens epok. Undantaget nämnda fallstudie är implemente-
ring, reception och kontext förbisedda till förmån för ett idealtypiskt mans
ideal som hänger högt och orörligt ovanför alla aktörer och institutioner, 

12 Mosse (1996), s. 3-16. 

13 Ibid. s. 169-173. 
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och som för en lång tidsperiod kan sammanfattas med en handfull allmän
giltiga begrepp. 

Ett grundläggande analytiskt problem förenar denna Mosse med Connell 
och många andra aktuella manlighetsforskare - på svensk mark exempelvis 
Claes Ekenstam14 och Jonas Liliequist, av vilka den senare hävdar att den 
svenska manligheten mellan vikingatid och sekelskiftet 1800 kan samman
fattas med orden "styrka, kontroll och självbehärskning".151 sina undersök
ningar hittar de begrepp och normer som de uppfattar som manliga eller 
omanliga i ett visst historiskt samhälle, men de för inte undersökningarna 
vidare till att beakta vilken eller vilka samhällsgrupperingar som var namn
givande respektive namngivna, inom vilka kulturella fora begreppen före
kom, genom vilka användningsstrategier de praktiserades, och dylika variab
ler som är relevanta för en analys av begreppens historiska innebörd. Detta 
analytiska tillkortakommande är en direkt följd av att ideal och individ se
parerats: om den normativa nivån isoleras från mänsklig praktik når histori
kern aldrig under könsstereostypernas yta. 

Istället för att söka normen eller idealet i en sfär under eller ovanför histo
riens aktörer ska det sökas bland aktörerna själva, för även om ett ideal kan 
utöva ett mäktigt inflytande på en enskild människas beteende är det till 
syvende och sist skapat genom människors handlande. Det är endast genom 
att studera hur individer formulerat, omformulerat, tolkat och praktiserat 
sin tids levnadsmönster som konstruktionen av kön i historien kan analyse
ras.16 

För att således nå konstruktionen av kön och andra kulturella koncept i 
den praktiska historiska undersökningen är det första och absolut viktigaste 
steget en noggrann text- och kontextanalys av den förhandenvarande käl
lan. Vem är textförfattaren? Vem eller vilka talar författaren om? Vem eller 
vilka talar författaren till? Vad försöker författaren få sagt i sin text? Vilka 
argument och retoriska grepp använder författaren för att framföra detta?17 

14 Se t.ex. Ekenstam (1998), där han skriver om attityder till manlig gråt från Homeros till och 
med romantiken. Via diverse punktnedslag i höglitteratur och personliga dokument produce
rade inom samhällets övre kretsar kommer han fram till att självbehärskning varit ett återkom
mande tema i manlighetens historia. 
15 Liliequist (1999), s. 90. Liliequist studerar omanlighetsbegreppets utveckling i Norden från 
vikingatid till sekelskiftet 1800, baserad på isländska sagor, några medeltida lagtexter samt 
pamflettmaterial från framför allt 1700-talets senare del. 
16 För ett liknande resonemang, se Karin Janssons artikel "Bakom normen" i denna antologi. 
17 För en givande metodologisk diskussion om textkritik inom historieforskningen, se Pocock 
(1985), s. 7-34. 

182 



Dessa fem grundläggande textkritiska frågor kan tyckas alltför självklara för 
att yttras i detta sammanhang, men diskussionen ovan har visat att några av 
dagens manlighetsforskare förbiser detta steg i analysen, trots att de baserar 
sina undersökningar på formeringen av kön genom skriftligt förmedlade 
normer. 

På vilket sätt kan då dessa filologiska verktyg hjälpa historikern att analy
sera dispyten om kön och äktenskap i de uppländska 1700-talsdokument 
som här presenterats? Per Soilanders position som kyrkoherde i en svensk 
församling under 1700-talets senare hälft är en lämplig utgångspunkt för 
undersökningen. I egenskap av sockenpräst var han Närtunas i officiellt hän
seende mest betydande myndighetsperson. Som en kyrkans man ansvarade 
Soilander för sockeninvånarnas själsliga välmåga och moraliska uppförande. 
Således var han ett slags fältagent inom den svenska 1700-talskyrkans mäk
tiga administration, vars kompetensområde ofta överlappade världsliga lan-
damären och bland annat inbegrep utbildning, äktenskap och den sociala 
kontroll som föll inom ramen för den så kallade kyrkotukten.18 

Sockenprästen var också en statstjänsteman och utgjorde som sådan en 
viktig länk mellan statliga institutioner och lokalsamhälle. Han förväntades 
förmedla diverse statliga proklamationer och förordningar via predikstol och 
sockenstämma, och han var på det lokala planet ansvarig för den allt mer 
omfattande statliga protokollföringen över den svenska befolkningens kvan
titet och kvalitet.19 

Soilanders brev till domkapitlet är ett alltså ett myndighetsdokument och 
som sådant är det bemängt med maktanspråk. Kyrkoherden framställer sig 
själv som den goda själavårdaren vars kloka, faderliga råd trotsats av två 
svårfriserade utskott ur en otacksam och nyckfull sockenmenighet. Soilander 
återberättar hur han lugnt och pedagogiskt förklarat för änkan att de bästa 
alternativen för en kvinna i hennes position var att invänta döden eller gifta 
om sig med en man i hennes egen ålder. Då den unge drängen å sin sida 
alltid hade varit en pålitlig prick förväntade sig Soilander "[...] billigt av 
dem att de av skyldig lydnad icke mera hava tänkt häruppå [...]".20 Drivna 
"[...] av samma genie som den mesta allmogen [...]"21 vägrade de emellertid 

18 Nyländer (1961), s. 85f.;Taussi Sjöberg (1988), s. 44ff. 
19 Johanisson (1988), s. 159. 

20 UDA; EV:98; S. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 
21 Ibid. 
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lyssna till hans råd och skickade en stursk klagoskrift direkt till hans över
ordnade. 

I egenskap av ortens högsta myndighetsperson gör sig Soilander alltså till 
talesman för ett patriarkalt samhälle, där prästen fungerar som en faders
figur för en i många avseenden omyndigförklarad församling. Som det för
sta citatet visar, var det också ett samhälle där maken lyftes fram som ma
kans överhuvud. Två av de tre stånden ur den lutherska samhällsbild som 
ännu fanns representerad i psalmbok och katekes åberopades alltså i präs
tens argumentation.22 Soilander formulerade således en normativ ordning 
och det var i relation till den som det onormala, brottsliga och hädiska i de 
stoppade äktenskapsplanerna utmejslades. Annas och Anders olydnad gen
temot deras lokala överhetsagent blev därför till ett brott riktat mot hela den 
gudasmorda samhällsordningen. 

Då Soilanders brev är adresserat till domkapkapitlet är det delvis ett in
ternt kyrkoadministrativt dokument. Vissa av argumenten är av så uppen
bart apologetisk och akademisk karaktär att de bara kan tolkas som försök 
att värja sig mot kritik från de överordnade klerikala byråkraterna. Exem
pelvis hänvisade kyrkoherden till en viss doktor Baexters teologiska utlägg
ningar tillsammans med stadgor utfärdade av den första lutherska ärkebis
kopen i Sverige, Laurentius Petri, för att med prov på sin beläsenhet ge 
tyngd åt sitt handlande.23 

Den didaktiska tonen i stora delar av texten tyder emellertid på att Soilander 
i en eller annan form också riktade brevet till dramats två huvudpersoner. 
Genom sitt korta klagobrev hade drängen Anders direkt ifrågasatt sin 
kyrkoherdes auktoritet och kompetens. Soilanders text var ett svar på denna 
utmaning. Källorna förtäljer inte huruvida kyrkoherden själv läste upp tex
ten för det trilskande paret; däremot har mer eller mindre ordagranna citat 
från Soilanders brev vävts in i rättsprotokollet över Annas och Anders för
hör hos domkapitlet den 22 september 1773. Under den förmanande delen 
av det nedtecknade förhöret återges alla kyrkoherdens argument mot unio
nen i tämligen oförvanskad form, vilket kan tyda på att Soilanders text läs
tes upp i den kyrkliga rättssalen.24 

Även om så icke var fallet vann texten uppenbarligen tillräckligt mycket 

22 Möller (1998), s. 1360". 

23 UDA; EV:98; S. 1499; 14 augusti 1773; ULA. 

24 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
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inflytande för att peka ut de frågor och förmaningar som domkapitlets präs
ter utsatte de bägge svarandena för. Det viktiga är att Soilander, som sanno
likt var bekant med den kyrkorättsliga proceduren, visste att de normer han 
åberopade i texten på något vis också skulle förmedlas till hans två trotsiga 
församlingsbor. Rösten som talar i texten är således också lärarens och det 
var med denna myndiga stämma Soilander sökte tillrättavisa sina två åhö
rare och undervisa dem om det goda äktenskapet och dess sanna innebörd. 

Vilka var då komponenterna i den normativa ordning som formulerades i 
detta samtal mellan en sockenpräst och de två instanserna närmast över och 
under honom i kyrkohierarkin? De är tre till antalet och behandlar i tur och 
ordning makt, kärlek och slutligen vad kyrkoherden benämner "äktenska
pets ändamål". Diskussionen rör relationerna mellan makarna i det luther
ska äktenskapsidealet och det grundläggande problem som alla tre kompo
nenterna relaterar till är frågan om Anders Olssons manlighet. 
Det första temat har redan presenterats i det inledande citatet, där Soilander 

hävdade att åldersskillnaden mellan makarna hotade vända upp och ner på 
det av Gud instiftade maktförhållandet mellan make och maka. Att indivi
der som uttalade sig i familjefrågor under 1700-talet ofta förfäktade den 
gifte mannens maktposition hustrun är ingen historiografisk nyhet. Inom 
genushistorien har husbondens roll i det så kallade gammallutherska hus
hållet ofta lyfts fram som själva grundstenen för underordningen av kvin
nan i det tidigmoderna svenska samhället.25 

1700-talsprästen Soilander såg emellertid inte makens husbondemakt som 
någon självklarhet. Trots att hierarkin mellan make och maka var befäst i 
såväl natur som uppenbarelse fanns där paradoxalt nog ett maktsystem som 
kunde ersätta den, nämligen ålderns rätt. En viktig mening, som också finns 
med i blockcitatet på första sidan, gör uttryckligen kön sekundärt i förhål
lande till ålder: "Bör han icke hellre, för ålderns skull, hedra henne såsom en 
moder?"26 I domkapitlets förhörsprotokoll har Soilanders mening uppta-

251970 publicerade kyrkohistorikern sin inflytelserika studie "Hustavlans värld", där han analy
serade den samhällsideologi som återfinns i Luthers lilla katekes. Han menade att denna omfatta
des av alla sociala grupper i Sverige, från och med stormaktstiden till och med det tidiga 1800-
talets skiftesrörelser. Plejels tes har kritiserats av senare forskare, men hans arbete har ändock 
varit stilbildande för svensk historieskrivning. Se Möller (1998) för en diskussion av forsknings
läget. För ett aktuellt exempel på hur hustavleideologin behandlas i svensk genushistoria, se 
Kenneth Johansson (1997), där författaren hävdar att det lutherska hushållsidealet stärkte "man
nens" patriarkala rätt i med att äktenskapet gjordes till "ett männens konungarike". 
26 UDA; EV:98; s. 1498; 14 augusti 1773; ULA. 

185 



gits, men omformulerats till en upplysande kontrastkonstruktion: 

[...] men varemot Anders Olsson, som ännu är en ung dräng, icke lärer kunna vänta 
vördnad och lydnad av den han för sin ålders skull hade att lyda, som en moder [Mina 
kursiveringar]27 

I händelse av ett giftermål mellan de två skulle alltså husbondemakten åsido
sättas av hustruns åldersbetingade auktoritet. De kursiverade formulering
arna visar att domkapitlet menade att Anders saknade förmåga likaväl som 
rätt att behandla den 38 år äldre Anna med annat än underdånig respekt. I 
förhållande till sin tilltänkta maka omyndigförklarades alltså Anders, även i 
visionerna om ett framtida äktenskap. Detta är också tydligt i kyrkoherdens 
brev, där den 22-årige drängen adresserades som "en gosse"28 och därmed 
framstod som ett barn snarare än som en man redo att axla husbondeskapets 
förpliktelser. 

Domkapitlets klerikala domare använde alltså ett av de centrala argumen
ten från kyrkoherdens text och lät det även ingå i de "allvarliga föreställ
ningar och förmaningar" som lästes upp i rättegångssalen.29 Svarandena fick 
så höra att deras planerade äktenskap utgjorde ett normbrott i det att unge 
Anders varken hade rättighet eller kapacitet att behandla Anna på det sätt 
som anstod en äkta make. Således är det särdeles intressant att kyrkoherdens 
argument trots referenser till Gud, natur och döda potentater saknade laglig 
förankring. Enligt lagens bokstav var drängen Anders Olsson nämligen ingen 
gosse, utan en myndig man. 1734 års lag fastställde kvinnans lägsta giftermåls-
ålder till 15 och mannens till 21, men i kungliga förordningar från 1748 res
pektive 1756 hade den åldern steg för steg sänkts till 18 år för den individ av 
manskön som "någon stadig årlig tjenst innehafwer, eller arbete och 
handtwerk idkar".30 

Några år före fallet Nilsdotter/Olsson, i maj 1770, inrapporterade Soilanders 
kollega i Tuna och Stavby församlingar, nådårspredikanten Nils Fast, att en 
dräng och piga som under flera års tid plägat en "lastbar sammanlevnad" 
begärt lysning till äktenskap.31 Fast hävdade att den anonyma drängen, som 
var nyss fyllda 20, var minderårig, och att detta i kombination med hans 

27 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
28 UDA; EV:98; S. 1502; 12 augusti 1773; ULA. 
29 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
301J34 års lag (1984), s. i£; Utdrag uturpublique handlingar (1761), s. 4181. 
31 UDA; AL62; s. 352, s. 30 maj 1770; ULA. 
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avsaknad på "säkert hemvist, bruk eller näringssätt" avskrev honom som 
husbondekandidat. Domkapitlet hänvisade däremot till den senare av de 
ovan nämnda kungliga förordningarna och menade att "äktenskapsingående 
ej kan dessa personer förvägras, så vida drängen fyllt 19 år [sic!] och för årlig 
lön tjäna".32 Prästen anmodades kontakta ortens länsman för en undersök
ning om något brottsligt förekommit under parets långvariga "olovliga be
kantskap", men med sitt godkännande av det planerade äktenskapet lade 
domkapitlet ärendet till handlingarna och paret kallades alltså inte ens till 
Uppsala för förhör.33 

Trots att Olsson var minst två år äldre än sin anonyme vapenbroder i Tuna 
och Stavby, anförde domkapitlet åldersrelaterade tvivelsmål mot hans och 
inte den senares hushållsauktoritet. Nyckeln till förståelse är att pigan i det 
fall som insänts av Fast inte bara saknar namn utan också åldersangivelse. 
Det var således drängens ålder som bekymrade prästen, inte skillnaden i år 
mellan honom och hans fästmö. Det var just denna aiÅztsrelation som ut
gjorde problemet i Annas och Anders äktenskapsansökan. Gentemot den 
äldre bondkvinnan avkläddes snart 23-årige Anders all potentiell husbondelig 
myndighet. Trots att han haft giftasåldern inne i fyra års tid förminskades 
han således av Soilander till en gosse, medan domkapitlet fastslog Anders 
omognad genom att poängtera att han ännu var blott "en ung dräng".34 I 
relation till Anna sattes alltså Anders manlighet i fråga; han räckte inte till 
för att vara hennes make och husbonde. 

Det andra temat i diskussionen om det stoppade giftermålet rörde den 
äktenskapliga kärleken. När Soilander och domkapitlet diskuterade kärlek i 
fallet Nilsdotter/Olsson var det inte dess fysiska aspekter som åsyftades, 
utan sämjan, vänskapen och graden av andlig förening mellan make och 
maka. Med en rad lånad från hustavlan liknade Soilander den ideala äkten
skapliga kärleken vid bandet mellan Kristus och den kristna församlingen. 
Kyrkoherden betvivlade emellertid att någon sådan förening någonsin skulle 
komma till stånd mellan drängen och bondänkan. 

För det första utgjorde själva åldersskillnaden ett hinder för en äkta kärlek 
mellan Anna och Anders. De var helt enkelt för olika och maktförhållandet 
för onaturligt - mormor och gosse - för att sanna äktenskapliga samhörig
hetskänslor skulle kunna utvecklas mellan dem. Vidare ifrågasatte kyrko-

32 Ibid., s. 353. 

33 Ibid., s. 354. 

34 Ibid., s. 594; 22 september 1773. 
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herden drängens avsikter med äktenskapet. Han hävdade att Anders var en 
högst oseriös friare, vars enda intresse i bondänkan rörde pengar och status: 

Månne nu denna dräng, som vill bli hemmansman, kan älska henne som sin hustru? 
När hans begärelse fått sin fyllnad i hennes pengar, så är kärleken borta och ledsnad, 
ånger, hat, kallsinnighet m.m tager in dess rum och ställe.35 

Soilander menade alltså att "penningagirighet och snålhet" var drängens 
främsta drivkrafter i äktenskapsfrågan.36 Denna ofördelaktiga avbildning 
nyttjades också av konsistorieprästerna under förhöret. Paret varnades från 
att fullfölja äktenskapet. Enligt prästerna talade alla prognoser för att äkten
skapet skulle bli olyckligt, då hela projektet "å Anders sida synas vara mera 
avseende på vissa förmåner han tror sig härigenom vinna, än någon ren kär
lek".37 

Anders suspekta intentioner gjorde att hela hans person framstod som 
oförenlig med den gifte mannens ämbete. En jämförelse med hur dom
kapitlet behandlade fallet med den anonyma drängen från Tuna och Stavby 
är återigen upplysande. Som visats ovan androgs den årliga lön denne lyfte 
under sitt husbondefolk i församlingen som ett argument för hans 
äktenskapsansökan. Förutom den rent ekonomiska aspekten på arbetet fram
stod kandidaten därmed som stabil och självständig i kraft av denna sin 
"stadiga årliga tjenst". I egenskap av dräng tjänade han naturligtvis under en 
extern arbetsgivare, men han arbetade själv ihop till sitt levebröd. 

Anders å andra sidan var ute efter att inhåva snabba "förmåner" genom att 
smeka och lisma sig till världsligt gods som någon annan arbetat ihop. Till 
skillnad från drängen i nådårspredikanten Fästs församling framstod alltså 
Anders som ostadig och opålitlig, som en ansvarslös uppåtsträvare. Hur skulle 
en man som sökte förbättra sin lott genom kärleksbedrägeri snarare än ge
nom hederligt arbete någonsin kunna anförtros ansvar för maka och hus
håll? 

Genom sin oseriösa inställning till äktenskapet blev unge Anders Olssons 
förmåga att som man och make ta ansvar för makans, sammanlevnadens 
och därmed även hushållets bästa satt i fråga. Hans ledarskapsbrister up
penbarades alltså redan innan han tillträtt husbondens ämbete. Också när 

35 UDA; EV:98; s. 1502 och 1499; 14 augusti 1773; ULA. 
36 Ibid., s. 1502. 
37 UDA; AL65; s. 594; 22 september 1773; ULA. 
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det kom till äktenskaplig kärlek uttrycktes därmed tvivel om Anders man
lighet. 

Det tredje och sista temat var en pliktetisk utläggning om äktenskapets 
mål och syfte. Om prästernas version av den äktenskapliga kärleken i första 
hand handlade om sämja och sammanhållning var det syfte de förfäktade av 
mer fysisk karaktär, nämligen förökningen av människosläktet. Soilander 
poängterade på upprepade ställen att den planerade fusionen var ofruktbar 
och att den således stred mot den gudomliga planen. I sina argument mot 
Annas och Anders fysiska förening som make och maka skräder han inte 
med orden: 

[...] skall han som är ung och utan tvivel förmögen att uppfylla äktenskapets ändamål 
förspilla sina av Gud givna krafter med en maka av den åldern, det är, efter min tanke, 
det samma som per[pe]tum onaniticum, det är, in foro soli, ett verkligt dråp, en synd emot 
det femte budet.38 

Unge Anders virilitet var alltså inte ifrågasatt, snarare det motsatta. Däre
mot poängteras det att han ämnade kanalisera sina sexuella krafter på ett 
improduktivt vis. Det planerade äktenskapet var därmed ett gravt eller sna
rare syndfullt resursslöseri. 

Såväl make som maka framstår i detta sammanhang just som resurser. 
Annas tillgångar var redan förbrukade, medan Anders kropp utgjorde färskt 
och oexploaterat råmaterial. Att förena dem var högeligen oklokt. Detta 
resonemang är också tydligt när Soilander återberättar hur han förmanat 
Anna att istället för Anders "[...] taga en man efter sina år och som förut i 
äktenskap uppfyllt äktenskapets ändamål".39 Att två åldrande individer som 
redan fyllt sina reproduktionskvoter slog samman sina påsar "[...] varandra 
till hjälp inbördes"40 kunde kyrkoherden acceptera, "[m]en drängen, en yng
ling, få icke blott och allena se därefter, utan han är skyldig att uppfylla 
äktenskapets förnämsta ändamål [...]". Ingen hade rätt att träda i gifte av 
egoistiska skäl, utan det yttersta syftet för varje man och kvinna i fruktsam 
ålder skulle vara att erbjuda sina kroppar i barnalstringens tjänst. 

I vems eller vilkas intresse var det då som make och maka förväntades 
formera mänskligheten? Soilander gör kroppen underställd Guds vilja och 
naturens ordning. Det gör också domkapitlet, som i sina förmaningar åter-

38UDA; EV:98; s. 1501; 14 augusti 1773; ULA. 
39 Ibid., s. 1498. 
40 Ibid., s. 1501. 
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ger kyrkoherdens argument men utelämnar referenserna till Onans synd 
och dekalogen. Ett produktivt äktenskapligt sexliv framstod därmed som en 
religiös plikt och en naturlag. Att på något vis undandra sin kropp från den 
stora reproduktionsplanen var syndigt och onaturligt. Även om det inte fram
går av texterna huruvida Anna hade några barn sen tidigare ansågs hon på 
grund av sin ålder ha gjort sitt, men potente Anders oansvariga hantering av 
sin kropp var alltså så graverande att den kunde likställas med släckandet av 
ett människoliv. 

Äktenskaplig sex som religiös plikt predikades salvelsefullt av många 
reformationsteologer och Martin Luther menade till och med att ett bris
tande sexliv kunde motivera skilsmässa.41 Vad hade då denna betoning på 
äktenskapsplikten för betydelse i det sena 1700-talets Sverige? Här är det 
viktigt att erinra sig att Soilander inte bara var en kyrkans tjänare, utan också 
en statstjänsteman. Även om brevet explicit var tillställt Uppsala domkapi
tel är det på sina ställen tydligt anpassat för läsare inom den världsliga admi
nistrationen. När Soilander söker stöd i luthersk tradition poängterar han 
exempelvis att Laurentius Petri alltid arbetade i nära samförstånd med kung 
Gustav (Vasa). I slutet av brevet diskuterar han också parets eventuella nå
deansökan hos Kungl. Maj:t och uttrycker i kryptiska ordalag sin försäkran 
om att domen kommer att utfärdas enligt "Gustafs sinne och tankesätt".42 

11700-talets Sverige sorterade rättsliga äktenskapsfrågor i huvudsak un
der världslig jurisdiktion, även om den praktiska hanteringen av äktenskaps
mål var intrikat inlindad mellan statlig och kyrklig administration.43 Dess
utom var det inte särdeles ovanligt att män och kvinnor som var missnöjda 
med utslag i häradsrätter och domkapitel vände sig till Kungl. Maj:t för att 
få sin sak omprövad.44 Således bör Soilander ha varit medveten om att bre
vet mycket väl skulle kunna bli läst och bedömt av byråkrater från olika 
statliga institutioner, exempelvis från kungens kansli. I den tudelade publik 
som tidigare presenterats såsom mottagare av prästens text är det därför 
möjligt att införa en tredje part, nämligen världsliga tjänstemän inom den 
statliga byråkratin. 

Det är mycket möjligt att Soilanders humanekonomiska argument var 
riktade till just denna läsargrupp. Den nationella befolkningens storlek och 

41 Nyländer (1961), s. ii4f. 
42 UDA; EV:98; S. 1502; 14 augusti 1773; ULA. 
43 Inger (1997), s. i4off.; Taussi Sjöberg (1988), s. 470". 
44 Nyländer (1961), s. i43ff. 
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konstitution var nämligen vida omdebatterade spörsmål bland byråkrater 
och intellektuella under det senare 1700-talet, inte bara i Sverige utan runt 
om i de framväxande europeiska nationalstaterna. För brittiska förhållan
den har EveTavor Bannet nyligen hävdat att den stora äktenskapsreformen 
år 1753 utgjorde en biopolitisk strävan att skapa starkare äktenskapliga band 
runt sexlivet, särskilt den kringflygande manliga vildhavren. Förhoppningen 
var att den stärkta statliga kontroll över människors kroppar som således 
formerades skulle öka den samhällsnyttiga reproduktionen av undersåtar.45 

Befolkningsbristen hölls i Sverige för att vara ett svårt nationellt problem. 
I syfte att utöka eller åtminstone vidmakthålla rikets invånarresurser skedde 
en omfattande utbyggnad av sjukvården.46 På basis av detaljerad lokal pro-
tokollföring sammanställde Tabellverket årlig statistik som möjliggjorde en 
nära statlig övervakning av det demografiska läget.471 egenskap av socken
präst var Soilander lokalt ansvarig för befolkningsstatistiken och hade såle
des förstahandserfarenhet av samtidens demografiska spörsmål. 

För att understryka det omöjliga i Anders äktenskapskandidatur inför ett 
auditorium av såväl världsliga som kyrkliga byråkrater låg därför de bio
politiska utropstecknen nära till hands. Isabell Hull har visat hur filosofer 
och rättsteoretiker i de tyska staterna under sent 1700-tal lyfte fram den 
aktiva manliga könsdriften inom äktenskapet som kännetecknet för en an
svarstagande och produktiv (manlig) medborgare.48 

Även om Soilander inte deltog i någon medborgerlighetsdiskurs presen
terade han en liknande manlighetsbild när han utifrån sexlivet ifrågasatte 
drängen Anders äktenskapsplaner. Kyrkoherdens grundargument var näm
ligen att den manliga sexualdriften inte utgjorde någon resurs om den ut
nyttjades fel, utan att den i sådana fall förvreds till synd och svinn. I och med 
sitt planerade gifte framställdes Anders därmed som vårdslös, oansvarig och 
självisk. Precis som i diskussionen om den äktenskapliga kärleken blev han 
så till ett underkänt husbondeämne och en dålig man; han var antingen 
oförmögen eller ovillig att inrätta sin egen kropp enligt kristen dygd och 
samhällelig lönsamhet - hur skulle han då kunna sköta ett hushåll som re
dan komplicerades av en 38 år äldre hustru? 

45 Tavor Bannet, Eve (1997), s. 249f. 
46 Johanisson (1990), s. 48. 

47 Magnusson (1997), s. 4^ff. 
48 Hull (1996), s. 236. 
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Kyrkoherden underkände alltså Anders och Annas äktenskapsansökan 
på tre viktiga punkter och alla tre anfördes mot deras förening när fallet 
behandlades vid domkapitlet. Mot denna bakgrund blir utgången av pro
cessen något oväntad. Efter det ordrika förhöret där paret fick höra om det 
ogudaktiga och onaturliga i deras planer fick de nämligen domkapitlets till
stånd att gifta sig, "så vida inga andra hinder härvid befinnas i vägen ligga".49 

Prästerskapet i Uppsala menade att äktenskapet var beklagligt, men att parternas 
begäran inte kunde avslås eftersom ingenting i lagen förbjöd deras union. 

Varför kallades då Anders och Anna över huvud taget in till domkapitlet? 
Soilander hade ju redan i sitt brev visat att åldersskillnaden var problemet 
som allt annat elände utgick från. Parternas närvaro i rättssalen krävdes knap
past för att konsistorieprästerna skulle forska fram att ingenting i 1734 års 
lag, kyrkolagen eller de kungliga förordningarna förbjöd åldersparametrarna 
i det aktuella fallet. 

Mitt förslag är att det rörde sig om en kombination av didaktik och makt
uppvisning. Drängen Anders hade utmanat sin kyrkoherdes auktoritet ge
nom att via de officiella kanalerna insända en stringent klagoskrift som dels 
hävdade att Soilander var okunnig i lagen, dels framförde argument som 
ifrågasatte sockenprästens definition av det goda äktenskapet. Det präster
liga tolkningsföreträdet i samlevnadsfrågor var således hotat. Domkapitlet 
kallade in paret i syfte att legitimera kyrkans auktoritet i allt som hörde 
äktenskapet till, och därmed artikulerade det också några centrala definitio
ner av manlighet och kvinnlighet i förhållande till ämnet. Naturligtvis var 
det en nesa för myndigheten att den saknade jurisdiktion att stoppa de bång
styriga församlingsbornas äktenskap, men att i ett offentligt sammanhang 
peka ut det som onormalt och hädiskt var sannolikt också ett relativt effek
tivt maktmedel. 
I denna maktstrid ger fallet Nilsdotter/Olsson prov på den närgångna pas

torala maktutövning som enligt Michel Foucault utvecklades mot en allt 
mer intrikat och allomfattande statlig maktapparat under 1700-talets senare 
del.50 Att beskriva maktstriden i connellska termer av en hegemonisk mas
kulinitet som få eller inga individer mäktar leva upp till är emellertid miss
visande. Ovanför folket i Närtuna och prästerna i Uppsala svävade inget 

49 UDA; AL65; s. 596; 22 september 1773; ULA. 
50 Foucault (1994), s. 2i4ff. 

192 



hegemoniskt mansideal uppbyggt av "rationalitet, lönearbete och obligatorisk 
heterosexualitet". Bakom deras argument gömde sig inte heller ett samman
hängande svenskt manlighetskoncept baserat på "styrka, kontroll, självbe
härskning".51 Vad som fanns därute var aktörer som via olika medel, utifrån 
olika livsvillkor och med olika formella befogenheter framförde olika åsik
ter om vad man, kvinna och äktenskap innebar. 

Drängen Anders Olsson menade att hans friska kropp och goda namn 
räckte till för att göra honom husbonderollen värdig. Utan att ifrågasätta 
vare sig Anders fysiska hälsa eller hans lokala anseende uttryckte emellertid 
prästerskapet tvivel om hans manlighet. Det centrala var åldersskillnaden 
mellan Anders och hans tilltänkta maka. I relation till de 38 år som förelåg 
mellan dem problematiserades hans könsliga status. Både hans rätt och för
måga att utöva husbondemakten sattes ifråga. 

Prästerna fastslog att ålder föregick kön i det lutherska hushållets makt
ordning och menade att Anders förmodade brist på äkta känslor gjorde ho
nom till en ostadig lycksökartyp. Även drängens friska kropp blev till ett 
argument mot hans kandidatur, då det fysiska förenandet av gammalt med 
nytt framställdes som ett slöseri med rikets resurser. Trots det goda lokala 
renomméet och trots att han uppfyllde alla legala kriterier kunde inte präs
terskapet godkänna 22-åriga Anders Olsson som husbonde, då han föreföll 
både omogen, instabil och alltför avlingsduglig när hans manlighet relatera
des till den 60-åriga Anna Nilsdotter. 

Kulturhistorikern Peter Burke menar att dynamiken och förändringen i 
historien ska sökas i mötet mellan olika kulturella eller subkulturella grup
per, för det är där som normer och värderingar definieras och omdefinieras. 
Därför utgör själva mötet i vid bemärkelse ett förnämligt studieobjekt för 
historiker.521 mötet mellan det giftaslystna paret från Närtuna och den kyrk
liga administrationen hände det alldeles uppenbart en hel del. Parterna 
kommunicerade och upptäckte att några av deras verklighetsdefinitioner 
kolliderade i relation till en konkret situation. De tvingades därför se över 
sina grundläggande argument och värderingar i frågan. Vid kollisionen 
artikulerades alltså normer och det var därigenom kategorier som manlig
het och kvinnlighet gavs form och innehåll. 

Konstruktionen av kön i historien är således en komplex process, som inte 

51 Se Liliequist (1999), s. 90. 
52 Burke (1997), s. 200ff. 
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låter sig hängas upp i stereotypernas galgar. Detta innebär inte att histori
kern aldrig kan göra generella tolkningar. Det är en viktig del av historikerns 
uppgift att analysera trender och mönster, men innan mönstren kan utkristal
liseras krävs en noggrann textkritisk utredning av de underliggande mediala 
nätverken - de kommunikationslänkar, genrer och institutionella ramar som 
konstituerar det utvalda undersökningsområdet. 
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"Man snärjer Örnens fot" 

En diskussion av begreppet makt med 
utgångspunkt från Hedvig Charlotta 
Nordenflychts dikt Fruentimrets Försvar 

Ann Öhrberg 

She loved him in theory. But how could she find a place for him in practice.1 

I feministisk och genusteoretisk forskning finns begreppet "makt" oftast 
med när konstruktionen av kön diskuteras - ibland som en underförstådd 
premiss, ibland öppet. Ordet "kvinna" implicerar många gånger om inte 
maktlöshet så åtminstone underordning, utdefxniering, marginalisering etc.2 

Men idag är det samtidigt närmast axiomatiskt att inte enbart se denna 
makt som hegemonisk eller på ett entydigt sätt kopplad till en (manligt 
definierad) dominerande struktur. 
Till en del bygger denna idag etablerade syn på den franske filosofen Michel 

Foucaults definitioner och diskussioner av makt ("pouvoir") som diskursivt 
producerat och sammankopplat med kunskap ("savoir").3 Hans teorier har 
anammats framför allt inom den poststrukturalistiskt influerade teori
bildningen, men har även setts som attraktiva alternativ för feminister mer 
generellt. Dessa tankar, kring distinktionen makt/kunskap, utvecklade 
Foucault framför allt i det relativt sena verket Histoire de la sexualité i. La 
volonté de savoir (1976) (i svensk översättning, Sexualitetens historia 1. Viljan 
att veta, 1980). Det inledande citatet ovan syftar just på Foucault. 

Många menar att hans tankar har bidragit till den teoretiska debatt som 
fått till följd att man inom det feministiska forskningsfältet alltmer kommit 
att röra sig från patriarkatsanalyser och undersökningar om kvinnlig under-

1 Citat efter Maureen McNeil, 1993, s. 145. 
2 Se exempelvis Nancy Hartsock, 1990, s. 157; Anita Göransson, 1998, s. 7. 
3 För diskussioner av Foucaults begrepp diskurs se exempelvis Janet Ransom, 1993; Göransson, 
1998, s. 23, not 8. 
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ordning tUl att accentuera kvinnors agerande på aktörsnivå. Foucault-uttolkaren 
Jana Sawicki anser exempelvis att man med hjälp av Foucault kan gå från att 
framhäva dominansförhållanden och synen på kvinnan som offer till att lyfta 
fram motstånd och mångtydighet.4 Andra har påpekat att den foucaultska 
synen på makt också har medfört problem, framför allt för att man genom 
analyser av maktens lokala, och kapillära, egenskaper förlorar makrostrukture-
rna ur sikte. 

En annan stötesten är att när man lägger tonvikten på maktens diskursiva 
karaktär - och anlägger ett radikalkonstruktivistiskt synsätt där allt förläggs 
inom språket - i värsta fall kan förlora den konkreta historien ur sikte.5 Med 
Anita Göranssons ord, en fråga som inte besvaras är: "hur knyts mening till 
materialitet"?6 Dessutom är också en given svårighet för feministiska fors
kare som vill använda Foucault att han aldrig problematiserar konstruktio
nen av kön. 

Min artikel kommer mot bakgrund av detta att diskutera hur begreppet 
"makt" kan definieras och användas i ett genusteoretiskt och historiskt sam
manhang. Detta exemplifieras utifrån en retorisk analys av 1700-tals-
författaren Hedvig Charlotta Nordenflychts kvinnopolitiska dikt Fruentimrets 
Försvar Emot J. J. Rousseau Medborgare I Geneve från 1761.7 Hedvig Char
lotta Nordenflycht var utan tvekan en av de mer framgångsrika författarna 
under den svenska frihetstiden (1720-1772), även jämfört med manliga 
kollegor. Det här gav henne en unik plattform från vilken hon kunde föra ut 
sina åsikter - och med sin diktning ställde hon ofta långtgående krav å "Kö
nets" det vill säga kvinnans vägnar, något som gör det extra intressant att 
använda just en av hennes dikter som exempel. 

Makt i teori och praktik 

Inom feminismen omvandlas ständigt olika teoribyggen på grund av att de 

4 Jana Sawicki, 1991, s. 13. 
5 Se exempelvis Edward Said, 1986; Linda Alcoff, 1990; Nancy Hartsock, 1990; Sawicki, 1991; 
Up Against Foucault. Explorations of some tensions between Foucault andfeminism, 1993. Gayatri 
Spivak talar om en dekonstruktionens kris där en klyfta finns mellan teori och praktik, diskurs 
och exempel. Se Spivak, 1993, s. 28. 
6 Göransson, 1998, s. 7. 
7 Analysen baseras på ett avsnitt ur min kommande doktorsavhandling i litteraturvetenskap, 
vilken behandlar de kvinnliga författare som gick i tryck under den svenska frihetstiden (1720-
1772). 
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är könskodade, inte så sällan sker detta fritt och eklektiskt. Detta är både en 
styrka och en svaghet: en styrka därför att den feministiska forskningen ofta 
bidragit till att problematisera och nyansera olika tankesystem och en svag
het därför att det ibland innebär att man tvingas plocka, ibland disparata, 
teorier från olika håll. Här kan risken för svävningar eller krockar när det 
gäller begreppsanvändningen bli överhängande, särskilt när det gäller ett 
begrepp som "makt", vilket ofta tas för givet. 

Vad menar vi egentligen när vi talar om "makt"? Utifrån denna grund
fråga vill jag lyfta fram två aspekter. Den första aspekten gäller den seman
tiska betydelsen av begreppet. Den andra aspekten jag vill belysa är av mer 
övergripande principiell karaktär och rör operationaliseringen av begreppet. 
Jag hävdar att risken för anakronistiska tolkningar är överhängande om vi 
inte noggrant preciserar och konkretiserar vad vi menar med "makt" när vi 
applicerar det i historiska sammanhang. 

Man måste givetvis också ifrågasätta om det över huvud taget går att finna 
en allmängiltig transhistorisk definition. Vi är alla medvetna om att kön 
liksom makt är historiskt föränderliga begrepp, men likväl är den feministis
ka teoribildningen till allra största delen sprungen ur teorier om och analy
ser av det industrialiserade (moderna) samhället. Det här medför ofta pro
blem för forskare som (liksom jag) inte har "den borgerliga" kvinnan eller 
mannen som analysobjekt. Det andra, och mer svårlösta principiella, pro
blemet som uppstår vid min analys är hur och om Foucaults diskursiva makt
begrepp går att använda i förening med konkreta analyser, där tanken på 
strukturellt överordnande maktmekanismer tas som en utgångspunkt. 

Anita Göransson gör med hjälp av Sandra Harding en uppdelning mellan 
feministisk empirism respektive postmodern feminism, där feministisk em-
pirism betecknar "en kunskapsrealistisk hållning i upplysningsprojektets ef
terföljd".8 Jag finner uppdelningen belysande trots att skiljelinjen självklart 
inte kan göras skarp mellan dessa bägge inriktningar (dessutom används de 
ofta i praktiken parallellt av samma forskare). Går alltså dessa bägge per
spektiv - det "postmoderna" respektive det "empiriska" - att förena? Ett 
viktigt påpekande kan göras; avsikten med min artikel är i första hand att 
peka på problem och inkongruenser, inte att lösa dem. 

Vid analysen av Nordenflychts dikt kommer begreppet "makt" att defi
nieras och användas med utgångspunkt från historikern Merry Wiesners 

8 Göransson, 1998, s. 4. 
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distinktion mellan begreppen makt (power) och auktoritet (authority) till
sammans med de ytterligare begreppspreciseringar som gjorts av nordiska 
forskare (framför allt Kekke Stadin). Wiesner menar att man måste skilja ut 
förmåga att påverka, ("power"), från den legitimerade förmågan ("authority"), 
"power - the ability to shape political events - and authority - power which 
is formally recognised and legitimated [min kurs.]".9 

Kekke Stadin finner i artikeln "Hade de svenska kvinnorna en stormakts
tid?" Wiesners begrepp användbara, men vill precisera dem ytterligare, vil
ket görs med hjälp av nordisk forskning.10 Begreppet makt får då beteckna 
förmågan att vinna gehör för sina intressen, medan begreppet "authority" 
översätts med det svenska ordet auktoritet, vilket delas upp i legal auktoritet 
(den formellt sanktionerade auktoriteten) respektive socialt accepterad legi
tim auktoritet (den auktoritet som tillerkänns personer i praxis).11 Dessa de
finitioner är enligt min mening väl lämpade när man vill historisera och 
framför allt konkretisera maktförhållanden, men man kan framhålla att de 
närmast kan förbindas med det fält som Sandra Harding kallar det 
feministiskt empiriska. 

Samtidigt kommer jag att i artikeln utgå från Joan Wallach Scotts defini
tion av gender,12 vilken till en del bygger på Michel Foucaults begreppspar 
pouvoir/savoir (makt/kunskap). Scott menar, i Gender and the Politics ofHis-
tory (1988), att produktionen av hierarkier och maktstrukturer måste stude
ras utifrån ett perspektiv där man granskar processer snarare än enskilda 
orsaker. Hon lutar sig mot Michel Foucaults diskussioner av begreppsparet 
makt/kunskap {pouvoir/savoir), där kunskap är det som ytterst genererar makt, 
och ser gender som en kunskap om könstillhörighet.13 Makt, menar Scott, 
är diskursivt producerat och kan alltså inte enkelt kopplas till exempelvis 

9 Merry Wiesner, 1993, s. 239-255. Citat från s. 240. 
10 Kekke Stadin, 1997. En sammanfattande översikt hur maktbegreppet diskuterats inom det 
genushistoriska fältet finns hos Eva Österberg, 1997, s. 22-63. Se exempelvis även Gudrun 
Andersson, 1998, s. 39 £; Göransson, 1998; Inger Lövkrona, 1999, s. 139—153. 
11 Stadin, 1997, s. 196-197. 
12 Jag väljer här att inte översätta Scotts begrepp "gender" till det svenska ordet genus på grund 
av den skiftning av begreppet som då riskerar att uppstå, jfr Marika Andrass artikel i denna 
antologi. I min artikel kommer begreppet kön att användas. För en grundligare diskussion av 
begreppen kön respektive genus när det gäller historiska förhållanden hänvisar jag till min 
kommande doktorsavhandling. För en diskussion av Scotts modell, se även Sofia Lings artikel 
i denna antologi. 
13 Joan Wallach Scott, 1988, s. 2. 
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ekonomiska intressen eller behov av könsmässig dominans ("sexual 
dominance").14 

I Scotts förslag till definition av gender delas begreppet upp i två delar. 
För det första ses det som ett grundläggande element i alla sociala relationer 

och baserar sig på upplevda skillnader mellan könen och för det andra är 
alltså begreppet, genom sin karaktär, ett sätt att signalera maktrelationer. 
Hos den förstnämnda aspekten av gender urskiljer Scott också fyra sins
emellan interagerande delelement eller nivåer. Det första delelementet är den 
kulturella nivån, där kunskap om kön uttrycks på ett symboliskt plan genom 
olika (ofta motsägelsefulla) symboler - exempelvis myter, den kristna tradi
tionen beträffande Adam och Eva och den heliga jungfrun. På en normativ 
nivå menar Scott sedan att dessa symboler tolkas, exempelvis genom poli
tiska eller religiösa doktriner. Scott är dock noga med att framhålla att den 
dominerande positionen ofta ses som ett uttryck för konsensus, när den i 
själva verket är ett resultat av konflikt och motsägelser. Ett tredje delelement 
återfinns på en politisk och socialt organisatorisk nivå och slutligen uttrycks 
också gender som subjektiv identitet.15 

En för mig intressant fråga är vad som händer när man jämför Wiesners 
(och Stadins) begreppsdefinitioner med Scotts (och Foucaults) i genus-
teoretiska sammanhang flitigt använda, diskursiva maktbegrepp. Låter detta 
sig göras? Går de att förena? 

Innan jag går vidare till diskussionen av Nordenflychts dikt behöver också 
en kommentar göras beträffande Foucaults maktbegrepp. Hos Foucault ses 
makt som skapat utifrån ett ständigt rörligt system, ett växelspel. Makt är 
inte hegemonisk - den kan inte härledas till en individ eller en stat - och 
den skapas och omskapas oupphörligen och genomsyrar dessutom allt; makt 
är inte en struktur utan finns immanent i strukturerna (i pluralis). Den kan
ske viktigaste tanken hos Foucault rör maktens relationella karaktär, vilket 
kommer som en naturlig följd av att han ser makten som diskursivt produ
cerad. Alltså följer också att makt alltid föder motstånd, men ett motstånd 
som även det är fragmentariserat, lokalt och icke-hegemoniskt.16 

Det som inte heller får glömmas bort är att Foucault kopplar pouvoir till 

14 Scott, 1988, s. 2. Gender kan enligt Scott inte heller ses som en stabil kategori utan konstruk
tionen av kön varierar i olika situationer och över tid, den måste alltså undersökas utifrån 
konkreta historiska betingelser. 
15 Ibid., s. 42 f. 
16 Michel Foucault, 1976, s. 121 ff.; i svensk översättning Foucault, 1980 (1976), s. 177 ff. Även 
Foucault, 1986. 
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kunskap, savoir. Hos Foucault ses makt som intimt förenat med den kun
skap vi har, och en förändring när det gäller kunskap ger också förändring i 
maktförhållanden. I svenska översättningar av Foucault har man valt att 
översätta/oz/wfr med ordet "makt", på engelska översätts ordet till "power". 
Både makt och power har som första betydelse förmåga, bägge orden har 
också en andra betydelse, nämligen makt (power) i betydelsen makt över, 
herravälde över någon/några. Dessa ord har följaktligen samma betydelse
glidning som återfinns i det franska ordet pouvoir. 

När Foucault kopplar pouvoir till savoir stoppas däremot betydelse
glidningen delvis upp, och makt kan då inte längre läsas enbart som fysisk 
makt över någon, eller beskrivning av en stats eller regents makt över under
såtar etc. Spivak menar att begreppet pouvoir, "power", är svåröversättbart 
(åtminstone till engelskan) och hon påpekar dessutom att begreppsparet 
pouvoir/savoir måste läsas och förstås tillsammans. 

It is a pity that there is no word in English corresponding to pouvoir as there is "knowing" 
for savoir. Pouvoir is of course "power". But there is also a sense of "can-do"-ness in 
"pouvoir", if only because, in its various conjugations, it is the commonest way of saying 
"can" in the French language. If power/knowledge is seen as the only translation of 
"pourvoir [sic!] I savoir" it monumentalizes Foucault unnecessarily. [...] Pouvoir-savoir — 
being able to do something - only as you are able to make sense of it. This everday sense 
of that doublet seems to me indispensable to a crucial aspect of Foucaults work. 

Power as productive rather than merely repressive resolves itself in a certain way if 
you don't forget the ordinary sense of pouvoir/savoir}1 

Hedvig Charlotta Nordenflycht 
- en aktör i upplysningstidens Europa 

Det kan nu vara dags att gå över till läsningen av Fruentimrets Försvar. Re
sonemangen baseras på en retorisk textanalys av Nordenflychts dikt. Den 
klassiska retoriken, läran om vältaligheten, satte ramarna för all litteratur 
under Nordenflychts tid och utgör därför en dåtida gemensam kulturell 
tolkningsram. Retoriska analyser avslöjar följaktligen inte bara de retoriska 
strategier som en författare använder sig av för att i mesta möjliga mån 
övertyga sina läsare, utan kan också ge fingervisningar om hur dåtida läsare 
uppfattade en text. 

17 Spivak, 1993, s. 34-35. 
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Frågor som ställs i anslutning till diskussionen av Nordenflychts text är: 
Vilka retoriska strategier använder hon för att få gehör för sina åsikter? Ställer 
hon verkligen krav å hela kvinnokönets vägnar, eller talar hon enbart för en 
begränsad grupp kvinnor ur en social elit? Vilket mandat begär hon å sitt 
köns vägnar? Vilka krav på inflytande (makt) ställer hon? Hur ställer hon 
sina krav? Och inte minst, hur (om)skapas kunskap om kön i Nordenflychts 
dikt? 

Till att börja med kan man konstatera att Hedvig Charlotta Nordenflycht 
var frihetstidens mest remarkabla kvinnliga författare. Som tidigare påpe
kats var hon dessutom en av de mest inflytelserika och betydande förfat
tarna i sin samtid. Nordenflychts framgångar och skickliga förmåga att få 
olika mecenater att stödja henne gjorde också att hon kunde försörja sig på 
sin penna.18 Går man till hennes samlade litterära produktion visar det sig 
att den är omfattande; Nordenflycht skrev allt från tillfällesdikter (som grav
dikter, bröllopsdikter etc.) till religiösa verk och kärleksdikter. Hon är för 
övrigt också en av de få kvinnliga 1700-talsförfattarna som tagits med i 
litteraturhistorieskrivningen och den svenska litterära kanon. Det är alltså 
inte förvånande att Nordenflycht kom att bli invald som medlem i och ord
förande för frihetstidens mest tongivande litterära sällskap "Tankebyggar-
orden", ett sällskap som ägande sig åt att förmedla nya litterära impulser och 
tankar från kontinenten.19 

I många av de verk Nordenflycht skrev är influenserna från den europe
iska upplysningsdebatten påtagliga. Nordenflycht var en viktig aktör när 
det gällde att initiera en svensk upplysningsdebatt: genom det hon skrev, 
genom sin översättningsverksamhet och sitt arbete iTankebyggarorden. Hon 
var också till en del tankemässigt inspirerad av upplysningsmän som 
Helvétius, Voltaire och inte minst Jean-Jacques Rousseau — vars verk hon 
kan ses som en av de tidigaste introduktörerna av. Jag menar också att 
Nordenflycht inte bara okritiskt anammade dessa manliga tänkares idéer 
utan att hon dessutom satte sin egen prägel på dem genom att söka inklu
dera "kvinnan" i deras resonemang. 

Nordenflycht är den mest radikala emancipatoriska svenska kvinnliga för
fattare Sverige har under hela 1700-talet.20 Under hela sitt diktarliv slogs 

18 Tryggve Byström, 1980, s. 63-80; Magnus von Plåten, 1985, s. 162 ff. 
19 Beträffande Tankebyggarordens verksamhet, se Torkel Stålmarck, 1986. 
20 Emancipatorisk används här för att beteckna den person eller text som på olika sätt försöker 
ifrågasätta kvinnans underordning, termen har den fördelen att den används redan under 1700-
talet, se Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien, spalt E 493. 
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hon för kvinnans rättigheter. När hon blev ordförande i Tankebyggarorden 
I753 föreslog hon exempelvis att man skulle initiera en litterär pristävling 
och ett av uppsatsämnena var "Om skilje-vahl på snillen bör sträcka sig till 
könet, och om således fruentimmer som har böjelse till studjer, bör studera 
eller ej". Detta var ett försök att även få med flickorna i den debatt om 
pojkars utbildning som då pågick (den så kallade "skilje-valsdebatten").21 

Läser man de kvinnopolitiska dikter hon skrev ser man hur hon oförtrutet 
pläderar för att kvinnor har lika stor intellektuell förmåga som män och att 
kvinnor också bör få en chans att utveckla sitt förstånd. 

"Je suis tres piquée contre Rousseau" (Jag är mycket förargad på Rousseau) 
skriver Nordenflycht den 19 juli 1759 till sin goda vän, utlandssvensken Johan 
Arckenholtz.22 Det som utlöst denna upprördhet var att Nordenflycht hade 
läst Rousseaus misogyna skrift Lettre ä dAlembert sur les spectacles (1758), i 
vilken Rousseau hävdar att kvinnor varken kan göra betydelsefulla insatser 
på det konstnärliga och intellektuella området eller älska - de saknar den 
gudomliga gnistan, "feu céleste".23 Nordenflycht blev djupt besviken på sin 
forna idol och beslöt omedelbart att agera. Argumenten mot Rousseau sam
lades i en omfattande lärodikt, Fruentimrets Försvar Emot J. J. Rousseau Med
borgare I Geneve, som publicerades i separattryck år 1761; året därefter stod 
den som första dikt i andra delen av tankebyggarnas publikation Witterhets 
Arbeten. 

Redan i diktens titel kommer dock signalen om att texten inte bara vänder 
sig till en svensk publik, utan att den också direkt vill appellera till en konti
nental läsekrets. Uttrycket medborgare i Geneve (citoyens de Geneve) var 
Rousseaus nom deguerre och signalerade hans radikalism.24 Att Nordenflycht 
tar med detta i sin titel visar att hon medvetet söker blinka åt en läsekrets 

21 Ann Öhrberg, 1998, s. 49. 
22 Brev till Johan Arckenholtz, RA, E 5765. 
23 J. J. Rousseau, 1758, s. 193. Rousseaus hätskaste utfall återfinns i en fotnot, men trots detta 
väckte den en storm av indignation och startade en intensiv debatt, se ex. Joan Ländes, 1988, s. 
71-78; Sven G. Hansson, 1991, s. 91 f. 
24 Originalutgåvan av Lettre ä d'Alembert har en titel som inleds med orden "J. J. Rousseau 
Citoyen de Geneve, A Mr. DAlembert..." (se litteraturförteckningen). Robert Darnton menar 
att Rousseau genom att underteckna sina verk "medborgare av Genéve" ville markera ett av
stånd dels till samhällets styrande och den "Gamla regimen", dels till upplysningsfilosoferna, 
les philosophes, som han såg som korrumperade av en urban och mondän adligt dominerad 
kultur. Förutom detta, menar Darnton, så inbjuder Rousseau, genom att använda sitt förnamn 
Jean-Jacques till en förtrolig kommunikation med läsaren, något som i sig signalerar att en ny 
författarroll håller på att etableras. Se Robert Darnton, 1987 (1984), s. 266 f, samt not 32, s. 326. 
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som var förtrogen med den kontinentala debatten. Intressant är också att 
Nordenflycht försökte få dikten översatt till franska, och även till de lärda 
Europas språk latin, för att sedan sprida den i övriga Europa.25 Tyvärr have
rerade det här projektet på grund av hennes sviktande hälsa; hon dog två år 
efter det att dikten publicerats. 

"Och Quinnan liksom Man fullkomlig menskja är" 

Fruentimrets Försvar består av två delar: ett företal på prosa och själva dik
ten. I samtiden ansåg man att verket var ett av hennes förnämsta,26 efter
världens dom har varit hårdare och dikten har nedvärderats framför allt på 
grund av det längre parti där olika berömda kvinnor ur historien visas fram.27 

Fruentimrets Försvar innehåller nämligen ett versifierat gyneceum, en kvinno
katalog, där Nordenflycht exemplifierar hur olika kvinnor har deltagit i his
torien och förändrat den; drottningar, författare med flera passerar revy.28 

Tekniken var inte ovanlig för den som ville hävda kvinnans intellektuella 
förmåga och kan förbindas med den klassiska retorikens sätt att skapa beröm
värda förebilder, så kallade exempla.29 Fruentimrets Försvar är även utrustad 
med en relativt omfattande notapparat, vilket var det gängse i en lärodikt. 
Man kan konstatera att Nordenflycht försöker skriva in sig i en lärd tradi
tion. 

När man börjar läsa denna digra dikt ser man snart att den är utformad 
som ett anklagelsetal, en genre som inom den klassiska retoriken kallas ge
nus judiciale — och den anklagade är givetvis Rousseau. Vid läsningen mär
ker man också omedelbart att den stilistiskt sett är skriven i den höga stilen, 
vilket bland annat innebär att den innehåller mängder av språkliga 
utsmyckningar. Aven genom versmåttet alexandrinerna, vilket användes i 
mer högtidliga sammanhang, signaleras textens ambitioner. Nordenflycht 

25 När det gällde den franska översättningen fick Nordenflycht till och med hjälp av drott
ningen, Lovisa Ulrika, som engagerade sig i projektet. Se Hansson, 1991, s. 103. Nordenflycht 
skrev för övrigt själv franska, och kunde dessutom läsa latin hjälp ligt, men här kände hon 
kanske att hennes kapacitet inte var tillräcklig. 
26 John Kruse, 1895, s. 250-260; Hansson, 1991, s. 102. 
27 Jfr Hansson, 1991, s. 125. 
28 För gyneceum-traditionen, se t.ex. Marianne Alenius, 1993, s. 217-232. 
29 Hur gyneceum kunde underbygga en plädering för kvinnans rättigheter, se även Ohrberg, 

1999, s. 21 ff. 
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ställer höga anspråk i dikten, inte bara genom vad som sägs, utan också 
genom hur det sägs. 

Jag har, på grund av diktens längd (den består totalt av 648 rader) valt ut 
ett kortare parti ur diktens början som utgångspunkt för min läsning (ra
derna 63-91). I koncentrat innehåller dock dessa rader några av de mer ut
märkande dragen när det gäller Nordenflychts poetiska teknik och idéer, 
och partiet belyser också till en del hennes argumentation. 

Hur då en Manlig arm, som Lag med svärdet skref, 

Det Kjön som rådde minst i tvång och träldom dref. 
65 Från denna mörka tid ha alla missbruk stammat. 

Et foster, födt af våld, blef sen af lättja ammat: 
Et Kjön som all sin vinst af andras sällhet drog, 
Har sett, til detta mål, sin skjönhet vara nog. 
Det blef i mörker qvar, och älskar nu sin dvala, 

70 Til myckenhetens lof, kan man ej mycket tala; 
De mästa qvinnors vett i dårskap föda tar, 
Och deras dygd sin grund på blotta vanor har. 
Ty quinnan är förment at någon sanning fatta, 
Man vil det nöje ha, at åt dess dumhet skratta; 

75 Men när, af dumhets frö, blir lasters fruckt til slut, 
Då giutes ömnogt [ymmigt] gift och mycket tadel ut. 
Då gäller ej det skäl, at hennes vett förquäfves, 
Hon är då svaghets kärl och quinna ej förgäfves. 
Naturen får då skuld, och blod och hjerta del 

80 I det, som blott har grund i fostrings-sättets fel. 
Man täpper ådran til uti en Springe-källa, 
Och undrar se'n derpå at ådran ej vil quälla [rinna]. 
Man snärjer Örnens fot, dess vingar sönderslår, 
Förviter honom se'n at han ej Solen når. 

85 Så bindes Kjönets [kvinnornas] drift af fostrings-sätt och vana, 
At kämpas med hvaran på dumhets trånga bana 
Och som en prydnad dra okunnighetens ok, 
Ty det är quinnans skymf at vara lärd och klok. 
Ach! grymma tyranni, mån det vår Verld förbättrar, 

90 At halfva släcktet stängs i dumhets trånga fiättrar, 
När brist på hjernor röjs i sysslor och i värf?30 

När Nordenflycht skall argumentera mot Rousseau kan man konstatera att 

30 Hedvig Charlotta Nordenflycht, Samlade skrifter, utg. av Hilma Borelius o. Theodor Hjelmqvist, 
del 3:1, Stockholm, 1929, s. 54-55. För samtliga citat ur Fruentimrets Försvar hänvisas till denna 
volym. 
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hon nagelfar och söker vända hans egna argument emot honom. Tänker 
man sig dikten som ett tal inför en domstol måste Nordenflycht för det 
första rentvå den av Rousseau anklagade, nämligen kvinnan, för att sedan 
rikta anklagelserna i rekyl mot honom själv. Här görs detta genom att 
Nordenflycht visserligen går med på att kvinnan kan verka svag, okunnig 
och oambitiös, men, menar Nordenflycht, detta har sin grund i historiska 
förhållanden. Mannen har sedan en fjärran barbarisk urtid undertryckt kvin
nan på grund av sin fysiska styrka (ej intellektuellt överlägsna förmåga). 

Den här förklaringsmodellen beträffande kvinnans underordnade ställ
ning var inte ovanlig utan kan ses även hos manliga författare som 
Montesquieu eller Voltaire (två av de författare som Nordenflycht läst grund
ligt), men hos dem ligger betoningen på kvinnans positiva känslomässiga 
kvaliteter - inte intellektuella. Kvinnan utmålas där som den milda bevara-
ren och mannen som den brutala krigaren.31 Något som dock inte görs i 
Fruentimrets Försvar. Varför har då kvinnan valt att stanna kvar i träldom? 
Helt enkelt på grund av vana och lättja men framför allt okunskap anser 
Nordenflycht. Hon medger alltså delvis kvinnans delansvarighet för saker
nas tillstånd, men lägger samtidigt den yttersta skulden på mannen. 

Det är emellertid viktigt att framhålla att mannens skuld modifieras längre 
fram i dikten, genom att Nordenflycht hyllar manliga filosofer och förfat
tare som varit förespråkare för kvinnan. En av dem som nämns är exempel
vis den danske författaren Ludvig Holberg, vars emancipatoriska dikt Zille 
Hans Dotters Gynaicologia eller Forsvars Skrift for Qvinde-Kionnet (1722) är 
en viktig förebild till Fruentimrets Försvar.32 Det kan dock påpekas att 
Holberg inte är lika radikal som Nordenflycht. Framför allt kan det poäng
teras att även Rousseau avtvättas sin skuld, vilket sker som en elegant turne
ring i diktens allra sista rader (med hjälp av Platon). Det är nämligen egent
ligen inte Rousseau själv som gått till angrepp mot kvinnorna utan hans 
skugga (r. 647-648, s. 80). 

Nordenflychts tankar om vad som egentligen formar vår könstillhörighet 
blir naturligtvis viktiga i sammanhanget - och här är hon förvånansvärt ra-

31 Dena Goodman, 1994, s. 6 f. Denna syn, som härstammar från 1600-talet, kan förbindas med 
självförståelsen hos en aristokratisk kultur, vars etablering baserade sig inte på ett militärt 
styrkeideal utan sociala och polerade salongsmässiga dygder. 
32 Hansson, 1991, s. 129 £ 
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dikal och 'modern'. Kvinnans underlägsna ställning kan inte knytas till krop
pen eller "naturen" utan beror på uppfostran och vana. "Naturen får då skuld, 
och blod och hjertas del/1 det, som blott har grund i fostrings-sättets fel." 
(r. 79-80) Man ser här att Nordenflycht utgår från upplysningens naturrätts
liga tankar i vilka hon inkluderar en diskussion om kvinnan.33 

Varifrån kan då hennes emancipatoriska idéer ha hämtats? Här kan man 
peka på en tidigare emancipatorisk europeisk tradition till vilken 
Nordenflycht ger tydliga hänvisningar (bland annat i diktens noter). I 
Fruentimrets Försvar kan man även spåra indirekta referenser till samma 
tradition, exempelvis till Anna Maria von Schurmanns berömda verk Opuscula 
(1648), i vilket det hävdas att kvinnan bör få rättigheter att studera utifrån ett 
av emancipatoriska tänkare flitigt nyttjat argument; är kvinnan svag må hon 
stärkas.34 

Andra viktiga föregångare var 1600-talets franska emancipatoriska debat
törer, av vilka en del var kända av Nordenflycht. I den franska debatten om 
kvinnan som fortsatte att rasa under 1600-talet, la querelle des femmes, an
vände de sentensen Våme napoint de sexe, anden har inget kön. Vad man tog 
fasta på var att kroppen - könet - lämnas bakom människan i mötet med 
Gud. Inför Gud är vi enbart själ, inte kön.351 Fruentimrets Försvar märks ett 
avstamp i detta synsätt. Detta kristet-religiösa argument kunde också paras 
med antik filosofi. Platon är den filosof som ständigt åberopades av dem 
som ville plädera för kvinnans likställighet med mannen, så även av 
Nordenflycht: "Han [Platon] delar, Heder, Värf, emellan bägge Kjön." (r. 
327, s. 66) Det Nordenflycht alluderar på här är de välbekanta passagerna ur 
Staten, vari Platon menar att kvinnor kunde styra staten, sköta dess försvar 
och till och med vara filosofer.36 

33 Jfr Hansson, 1991, s. 126. 
34 Opuscula ingick i Nordenflychts bibliotek, se Kruse, 1895, Bilaga 3, "Auktions-katalogen öfver 
fru Nordenflychts böcker och estamper", s. 383 ff. Om Schurmanns verk, se Ruth Nilsson, 1973, 

s- 39 £ 
35 För en utredning av argumentets historia och en beskrivning av hur det inkorporeras i det 
svenska 1600-talets diskussion av kvinnan, se Bo Lindberg, 1997. 

36 Platon, Staten, 1984, femte och sjätte boken; Nilsson, 1973, s. 11 ff.; Lindberg, 1997, s. 23 £ I 
Nordenflychts ägo fanns utdrag ur Platons skrifter (på franska), se Kruse, 1895, "Några nya 
Nordenflychtiana", s. 33. 
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En kvinnligt definierad metafysik 

Som tidigare påpekats är dikten skriven i den höga stilen, vilket gör att den 
innehåller en hög frekvens av troper och figurer. Det första man kan lägga 
märke till i partiet ovan är textens antitetiska konstruktion; ljus ställs mot 
mörker, vett mot dårskap, okunnighet mot kunskap, styrka mot svaghet. De 
kanske djärvaste, och enligt min mening viktigaste, troperna i detta parti är 
metaforerna springekällan och framför allt örnen som söker flyga mot solen. 
Bägge kan på olika sätt sägas beteckna det kvinnliga intellektet och skapar-
förmågan. Springkällan är med sin anknytning till "Naturen", varifrån kvin
nans tankar "rinner opp" (r. 29-40, s. 53), intressant på sitt sätt, men här tänkte 
jag koncentrera mig på bilden av örnen. 

Bilden av örnen som flyger mot solen, vilken även återfinns som emblem, 
var känd i upplysningskretsar och stod då som beteckning för intellektet, 
skaparkraften eller anden i generell bemärkelse. En av upplysningens främ
sta tänkare och föregångare, den tyska filosofen och matematikern Leibniz, 
var så förtjust i detta emblem att han till och med begärde att få den på sin 
kista när han begravdes.37 Leibniz är också mycket riktigt en av dem som 
hyllas i Fruentimrets Försvar. "En Leibnitz vaknar opp, och på en kämpe 
rår", (r. 227, s. 61) (Denna kämpe är Aristoteles, vars texter användes flitigt av 
de som ville plädera mot kvinnans rättigheter och förmåga.)38 

Hur skall då bilden av den fjättrade örnen tolkas?39 Vad symboliserar so-

37 Uppgiften återfinns i Louis de Jaucourts "Vie de M. Leibnitz", som tryckts som inledning till 
Leibniz, Essai de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de Vhomme et 1'origin du mal, Amster
dam, 1743. Emblemet åtföljdes av orden "haurit de lumine lumen" (den öser ljus av ljuset), a.a., 
s. 235. De Jaucourts "Vie de M. Leibnitz" innehåller dels en fyllig beskrivning av Leibniz liv, 
dels en relativt grundlig genomgång av hans verk och tankar. Man vet att Nordenflycht ägde en 
Amsterdam-tryckt utgåva av Leibniz Theodicée, se Kruse, 1895, "Några nya Nordenflychtiana", 

s. 33. 
38 Aristoteles användes ofta av emancipationsmotståndare. De tog då bland annat fasta på hans 
analogiresonemang i Politiken, där människan jämförs med andra djur, vilka ingår i en hierarki; 
kvinnan ses som underordnad mannen enligt samma hierarkiska princip, se Lindberg, 1997, s. 
14; Nilsson, 1973, s. 14 £ 
39 Örnen som metafor återkommer längre fram i Fruentimrets Försvar, då är det skalden Pindaros 
skaldeförmåga som liknas vid örnens. Men här är Nordenflycht också noga med att lyfta fram 
hans kvinnliga samtida skaldekollega Corinna; Nordenflycht påpekar stolt att Corinna steg 
högre. (r. 277-280, s. 64) Pindaros oden ansågs representera höjden av sublimitet under klassi
cismen och imiterades flitigt, så även av Nordenflycht, se Stålmarck, 1986, s. 140. 
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len?40 Leibniz utvecklade i sin så kallade monadlära tanken på att allt i till
varon består av monader, en slags kraftatomer, som alla rör sig mot största 
harmoniska enhet. Människan består av urmonader, emanerande från Gud, 
den fullkomliga monaden, och kan därför nå ett högsta harmoniskt sta
dium. Alla dessa monader är visserligen på ett plan åtskilda från varandra, 
men strävar ändå att röra sig i riktning mot ett harmoniskt högsta tillstånd, 
vilket Gud satt som skapelsens mål. Hos Leibniz kan örnen ses som en 
symbol för urmonaden som flyger mot sitt högsta stadium solen, det vill 
säga Gud.41 

Läser man Fruentimrets Försvar mot bakgrund av detta ser man hur 
metaforen av örnen får en vidgad betydelse. På ett första betydelseplan an
vänder Nordenflycht bilden för att beteckna kvinnlig intellektuell förmåga, 
och genom att använda en av upplysningens kända metaforer söker hon 
definiera in detta kvinnliga intellekt i upplysningsdiskursen. 

Men andra aspekter måste också framhållas. För vi in Leibniz filosofiska 
tänkande ser vi hur texten visar den enda möjliga vägen till harmoni på ett 
metafysiskt plan; Fruentimrets Försvar kan enligt min mening läsas som en 
avancerad filosofisk text. Kvinnan är även hon människa och har samma 
själsliga beskaffenhet som mannen framhåller Nordenflycht i diktens bör
jan (r. 18-20, s. 53), att ge henne möjlighet att utveckla sitt intellekt får följ
aktligen en djupare betydelse. Om inte kvinnan tillåts fullkomnas kan inte 
Guds ursprungliga plan för harmoni fullbordas. Här faller också diktens 
antitetiska konstruktion slutligen på plats; med den frammanas och under
stryks den dissonans som råder när kvinnan förtrycks, samma dissonans som 
frammanas med bilden av den fjättrade och misshandlade örnen. Det finns 
helt enkelt inget val, om kvinnan förnekas möjligheter till utveckling, om 
man sönderslår örnens vingar, så kommer Guds mening med skapelsen att 
gå om intet 

En viktig notering bör också göras beträffande hur Nordenflycht under
bygger sin plädering. För att den skall bli maximalt effektiv måste hon visa 
att hon själv som kvinnlig författare besitter vad Rousseau kallar "den gu-

40 Ljusmetaforiken är över huvud taget vanlig hos Nordenflycht och kan delvis knytas till 
upplysningsdiskursen, men man måste också framhålla att ljuset i Nordenflychts poetiska pro
duktion måste läsas i en kristet-religiös kontext. Hon är som diktare långtifrån sekulariserad' 
och en stor del av hennes produktion var s k. andliga dikter. 
41 Jaucourt, 1743, s. 159 f£; Filosofin genom tiderna, 1976, s. 120 ff. samt s. 156-171. 
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domliga gnistan". Därför behöver Nordenflycht slåss från olika positioner, 
det räcker inte enbart med den öppna argumentationen - att hon talar för 
kvinnor, visar upp olika positiva kvinnliga exempla etc. Nordenflycht bör 
också genom diktens utformning själv visa att hon är kapabel, annars faller 
denna argumentation ihop som ett illa byggt korthus. 

Nordenflycht måste alltså etablera sig i texten som ett positivt kvinnligt 
exemplum, vilket framför allt sker genom diktens avancerade stilistiska ut
formning och dialogen med en lärd, filosofisk diskurs. Det kan framhållas 
att denna retoriska strategi, där kvinnliga författare genom en text visar upp 
hur kvinnan är kapabel i praktiken, är vanlig hos kvinnliga författare som 
argumenterar för kvinnans rättigheter. Mönstret kan iakttas både hos svenska 
och europeiska kvinnliga 1600- och 1700-talsförfattare.42 

Makt och kunskap om kön i Fruentimrets Försvar 

Hur kan då Fruentimrets Försvar tolkas om man anlägger ett maktperspektiv? 
Vad händer om man applicerar den wiesnerska/stadinska synen? Helt klart 
är att Nordenflycht hävdar kvinnans förmåga och möjligheter, kvinnan är 
inte maktlös. Aningen mer problematiskt är det när vi kommer till den auk
toritet som krävs; visserligen pläderas för socialt legitimerad auktoritet, men 
hur är det med den legala? I Fruentimrets Försvar finner vi inga enkla eller 
tydliga konkreta förslag på hur kvinnans ställning borde förbättras. De rät
tigheter som begärs är att även kvinnan tillerkänns möjligheter till intellek
tuell utveckling, alltså utbildning, och någon form av "högre sysslor", men 
vad detta sedan medför i praktiken blir svårare att säga. Skall exempelvis 
kvinnor i gemen kunna yrkesarbeta, inneha ämbete eller bestämma när det 
gäller statens affärer?43 Endast på ett fåtal ställen diskuteras öppet det fak
tum att kvinnan utestängs från yrkesarbete. I diktens inledande parti heter 
det: "At stänga det [kvinnokönet] från ljus och höga sysslor ut." (r. 28, s. 53) 

Det kanske tydligaste ställningstagandet kommer i diktens gyneceum. Som 
jag nämnde tidigare tar Nordenflycht där stöd hos Platon och hans tankar i 
Staten och lyfter sedan fram historiska exempla som demonstrerar hans gil
tighet. Här visas alltså kvinnor med legal auktoritet upp, men man kan no-

42 Reclaming Rhetorica. Women in the Rhetorical Tradition, 1995; Öhrberg, 1999, s. 19 och 23. 
43När det gäller Nordenflychts diskussion av kvinnors yrkesarbete, jfr Nilsson, 1973, s. 233-235. 
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tera att dessa är av hög social position. Nordenflycht talar knappast till eller 
ens för alla kvinnor. I diktens företal görs också en tydligt bodelning mellan 
"allmänna menniskiors omdömme" och de "uplysta och opartiska sinnen" 
till vilka Nordenflycht vänder sig. (s. 47) 

I princip kan man med Wiesner/Stadin röra sig på tre av de scottska nivå
erna, alla utom den symboliska, vilket ger en handfast möjlighet att disku
tera och belysa vad som exakt krävs i Nordenflychts dikt vad gäller politiskt 
inflytande, krav på utbildning för kvinnor och så vidare. Detta är väsentligt 
om man vill kontextualisera och förankra hennes text, och hennes själv som 
aktör, i en svensk samtid. Men det räcker inte för att till fullo förklara hur 
Nordenflycht skapar "kunskap" om kön. Vi kommer inte åt betydelsen av 
örnen. Det som tydligt sker i texten är en omdefiniering av kön, men med 
Wiesners/Stadins maktbegrepp kommer man inte åt den diskursiva och sym
boliska nivån, vilket gör att konstruktionen av kön till en stor del förloras ur 
sikte. 

För man däremot in Scotts resonemang kan analysen vidgas. I Fruentimrets 
Försvar sker för det första en omdefiniering av ett manligt laddat emblem, 
eller metafor, på ett sådant sätt att kvinnan inte bara ses som delaktig i upp
lysningen, utan örnmetaforen upphäver rentav på ett plan dikotomin man
ligt/kvinnligt. För det andra kan man också, om man kopplar detta till en 
normativ nivå, se hur Nordenflycht visserligen inte frångår det gängse sätt 
som en lärodikt i den högre stilen skulle skrivas på enligt den klassiska 
retoriken, men att denna strategi i sig medför att kunskap om kön om
skapas. 

Textens betydelse ligger på flera nivåer, där tolkningen av symboler och 
stil är avgörande för förståelsen av dikten som helhet. Omvänt måste man 
påpeka att Scotts modell behöver ett förtydligande och en konkretisering av 
maktbegreppet - man måste knyta mening till materialitet. Först genom en 
parallellanvändning av modellerna får man en nyanserad bild; man upp
täcker med hjälp av det wiesnerska/stadinska maktbegreppet Nordenflychts 
brist på konkretion och hennes sociala 'fördomar', men med hjälp av Scott 
kan man belysa diktens fulla befrielsepotential. 

När Nordenflycht skrev sitt svar till Rousseau hade en omdefiniering av 
kön börjat äga rum på diskursiv nivå — under det sena 1700-talet föds den 
borgerliga kvinnan. Rousseau lade i Lettre ä dAlembert fram den syn på 
kvinnan (och mannen) som skulle komma att utvecklas mer programma
tiskt i det fyra år senare verket Emile. I Lettre ä dAlembert finner man en 
brännmärkning av 'offentliga kvinnor', som salongernas intellektuella och 
självständiga kvinnor eller framför allt skådespelerskorna. Mot ett äldre aris-
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tokratiskt format kvinnoideal, där kvinnor kunde verka i olika offentlig
heter, ställer Rousseau ett annat: kvinnan är till sin natur ämnad för verk
samhet i det privata. Hennes kallelse rör hemmet och framför allt då moder-
skapet. Rousseaus skrifter kom att få stor betydelse för en förändrad syn på 
könen.44 

I Nordenflychts dikt finner vi ett svar till Rousseau där ett alternativt kvin
noideal skapas och hennes bemötande baseras på en tidigare emancipatorisk 
tradition, som sedan paras med upplysningens idéer. Mot den borgerliga 
kvinnan ställer hon den upplysta människan. 

44 Ländes, 1988, s. 66-89. 

214 



Källor och litteratur 

Otryckt 

Riksarkivet, Stockholm (RA), E 5765, Brev till Johan Arckenholtz. 

Tryckt 

Alcoff, Linda, 1990: "Feminist Politics and Foucault. The Limits to a Colla-
boration", i Crisis in ContinentalPhilosophy, ed. Arleen B. Dallery, Char
les E. Scott &c R Holley Roberts, New York. 

Alenius, Marianne, 1993: "Om alla slags berömvärda kvinnopersoner. Gyne-
ceum - en kvinnolitteraturhistoria", i Nordisk kvinnolitteraturhistoria, del 
1, I Guds namn 1000—1800, red. Eva Hsettner Aurelius & Anne-Marie 
Mai, Höganäs. 

Andersson, Gudrun, 1998: Tingets kvinnor och män. Genus som norm och stra

tegi under 1600- och 1700-tal, Studia historica Upsaliensia 187, diss., Upp
sala. 

Byström, Tryggve, 1980: Studier i Hedvig Charlotta Nordenflychts biografi, 
u. o. 

Darnton, Robert, 1987 (1984): Stora kattmassakern och andra kulturhistoriska 
bilderfrån fransk upplysningstid, Stockholm. 

Filosofin genom tiderna. Strömningar och problemställningar genom filosofins 
historia i tänkarnas egna texter, 1600-talet 1700-talet, utg. Konrad Marc-
Wogau, ny uppl. 1976 (1967), Stockholm. 

Foucault, Michel, 1976: Histoire de la sexualité 1. La volonté de savoir, Paris. 
—1980 (1976): Sexualitetens historia 1. Viljan att veta, Stockholm. 
—1986: Power/Knowledge. SelectedInterviews and Other Writings 1972—1977, 

ed. Colin Gordon, Brighton. 
Goodman, Dena, 1994: The Republic of Letters. A Cultural History ofthe French 

Enlightenment, Ithaca &c London. 
Göransson, Anita, 1998: "Mening, makt och materialitet. Ett försök att för

ena realistiska och poststrukturalistiska positioner", i Häften för kritiska 
studier, nr 4. 

Hansson, Sven G., 1991: Satir och kvinnokamp i Hedvig Charlotta Norden
flychts diktning. Några konflikter, motståndare och anhängare, Stockholm. 

Hartsock, Nancy, 1990: "Foucault on Power. A theory for Women?", i Femi
nism/Postmodernism, ed. Linda J. Nicholson, New York & London. 

215 



Jaucourt, Louis de, 1743: "Vie de M. Leibnitz", i G. W. Leibniz, Essai de 
theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de Vhomme et Vorigin du mal, 
Amsterdam. 

Kruse, John, 1895: Hedvig Charlotta Nordenflycht. Ett skaldinneporträtt från 
Sveriges rococotid, diss., Lund. 

Ländes, Joan, 1988: Women and the Public Sphere in the Age of the French Re
volution, Ithaca & London. 

Leibniz, G. W., 1743: Essai de theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de Vhomme 
et Vorigin du mal, Amsterdam. 

Lindberg, Bo, 1997: "'Anden saknar kön'. Ett argument för jämlikhet mellan 
könen", i Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria. 

Lövkrona, Inger, 1999: An n ika Larsdotter,; barnamörderska. Kön, makt och sexua
litet i ijoo-talets Sverige, Lund. 

McNeil, Maureen, 1993: "Dancing with Foucault. Feminism and power-know-
ledge", i Up against Foucault. Explorations of some tensions between Foucault 
andfeminism, ed. Caroline Ramazanoglu, London & New York. 

Nilsson, Ruth, 1973: Kvinnosyn i Sverige. Från drottning Kristina till Anna 
Maria Lenngren, diss., Lund. 

Nordenflycht, Hedvig Charlotta, 1929: Samlade skrifter, utg. av Hilma Borelius 
o. Theodor Hjelmqvist, del 3:1, Svenska författare utgivna av Svenska 
Vitterhetssamfundet XI, Stockholm. 

Ordbok över svenska språket. Utgiven av Svenska Akademien, Band 7 B. 
Plåten, Magnus von, 1985: Yrkesskalder - fanns dom? Om tillfällespoeternas 

försörjningsfråga I, Stockholm. 
Platon, 1984: Staten, Platon skrifter i svensk tolkning av Claes Lindskog, del 

3, Lund. 
Ransom, Janet, 1999: "Feminism, difference and discourse, the limits of discur-

sive analysis for feminism", i Up against Foucault. Explorations of some ten
sions between Foucault andfeminism, ed. Caroline Ramazanoglu, London 
& New York. 

ReclamingRhetorica. Women in the RhetoricalTradition, ed. Andrea A. Lunsford, 
I995, Pittsburgh &c London. 

Rousseau,Jean-Jacques, 1758:J. J. Rousseau Citoyen de Geneve, AMr. DAlembert 
[...] Sur son Article Geneve Dans le Vllme Volume de VEncyclopédie, et parti-
culierement sur leprojet d'etablir un Théatre de Comédie en cette Ville, Am
sterdam. 

Said, Edward, 1986: "Foucault and the Imagination of Power", i Foucault. A 
Critical Reader, ed. David Couzens Hoy, Oxford. 

216 



Sawicki, Jana, 1991: Disciplining Foucault. Feminism, Power and the Body. 
London. 

Scott, Joan Wallach, 1988: Gender and the Politics ofHistory, New York. 
Spivak, Gayatri, 1993: "More on Power/Knowledge", i förf:s Outside in the 

Teaching Machine, New York & London. 
Stadin, Kekke, 1997: "Hade de svenska kvinnorna en stormaktstid? Stor

maktstidens svenska stat och konstruktionen av genus", i Scandia, nr 2. 
Stålmarck, Torkel, 1986: Tankebyggare 1753-1762. Miljö- och genrestudier, Acta 

Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History of Litera
ture 29, Stockholm. 

JJp Against Foucault. Explorations ofsome tensions between Foucault and feminism, 
ed. Caroline Ramazanoglu, 1993, London & New York. 

Wiesner, Merry, 1993: Women and Gender in Early Modern Europé, Cambridge. 
Ohrberg, Ann, 1998: '"Uphof af förtjenst, tacksamhet och wänskap'. Kvinn

liga tillfällesförfattare under frihetstiden - författarroll och retorik", opub
licerad licentiatavhandling, Litteraturvetenskapliga institutionen, Upp
sala universitet. 

—1999: '"Kommen nu, I Swea Inbyggare!' Kvinnliga författare och politisk 
retorik under frihetstiden", i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2. 

Österberg, Eva, 1997: "Makt, stat och kön - begreppens tyranni, ambiva
lenta tolkningar och kvinnorna på 1600-talet", i Kj0nn, makt, samfunn i 
Norden i et historiskt perspektiv, Bd 1, Nordiske kvinnehistorikermote 5 
1996 Klaekken, red. Berit Gullikstad og Kari Heitmann, Dragvoll. 

217 



F örfattarpresentationer 
Gudrun Andersson, £ 1962, fil. dr i historia vid Uppsala universitet, dispute
rade 1998 på avhandlingen Tingets kvinnor och män. Genus som norm och stra
tegi under 1600- och 1700-tal. Har skrivit flera artiklar om genuskonstruktion 
i äldre tid och arbetar för närvarande som forskare i projektet "Elitens sym
boliska kapital. Maktens ackumulering och reproduktion på lokal och na
tionell nivå, 1650-1770" (finansierat av Stiftelsen Riksbankens Jubileums
fond). 

Rosemarie Andersson, f. 1959, fil. kand., doktorand vid Historiska institu
tionen, Uppsala universitet. Avhandlingen, som skrivs inom ramen för pro
jektet "Små beslut och stora konsekvenser. Genusnormer och hushålls
strategier tiden 1550 till 1850 i Sverige" (finansierat av Humanistisk-sam-
hällsvetenskapliga forskningsrådet), behandlar genusarbetsdelning och 
hushållsstrategier perioden 1750-1850 i Bjuråkers socken i norra Hälsing
land. 

Marika Andras, f. 1964, fil. lic., doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala 
universitet. Har studerat psykologi, sociologi, pedagogik och svenska och 
arbetar nu på en litteratursociologisk och könsteoretisk avhandling om för
laget B. Wahlströms ungdomsböcker under perioden 1914-1944. 

Birgitta Hellmark Lindgren, f. 1965, fil. mag., doktorand vid Institutionen 
för kulturantropologi och etnologi, Uppsala. Hennes avhandlingsprojekt 
"Den gravida kvinnokroppen som arena för sociala sanningar och motstri
diga perspektiv" (finansierat av Socialvetenskapliga forskningsrådet) behand
lar reproduktiv kultur i en svensk kontext. 

Karin Jansson, f. 1966, fil. mag., doktorand på Historiska institutionen vid 
Uppsala universitet och arbetar på avhandlingen "Kvinnofrid i tidigmodern 
tid. Synen på våldtäkt och konstruktionen av genus, ca 1600-1800". 

Maja Larsson, f. 1970, fil. mag., doktorand i idé- och lärdomshistoria vid 
Uppsala universitet. Hennes avhandlingsprojekt har arbetsnamnet "Könens 
ordning. Råd om äktenskap, kropp och moral i 1800-talets Sverige" och 
finansieras av Forskningsrådsnämnden. 

218 



Björn Lindgren, f. 1963, fil. lic., doktorand vid Institutionen för kulturantro
pologi och etnologi, Uppsala, har studerat politik, medier, etnicitet, och ge
nus i Zimbabwe sedan 1993, och arbetar nu på en doktorsavhandling om det 
politiska användandet av etniska och andra identiteter i Zimbabwe. 

Sofia Ling, f. 1966, doktorand vid Historiska institutionen, Uppsala. Hen
nes pågående avhandlingsarbete behandlar kvacksalveriets villkor i Sverige, 
ca 1770-1870, och problematiserar attityder till olika utövare av läkekonst 
samt deras relation till varandra ur ett professionaliserings- och genus
perspektiv. 

Andreas Marklund, f. 1972, fil.mag.,doktorand i historia vid EUI (European 
University Institute) i Florens och skriver en avhandling om manlighet och 
äktenskapsideologier i svenska domstolar mellan 1770 och 1830-talet. 

Lena Milton, f. 1961, fil. kand., doktorand i historia vid Uppsala universitet. 
Arbetar på en avhandling om den svenska barnmorskekårens utveckling 
under mellan- och efterkrigstid, ur ett genus- och professionaliseringsper-
spektiv. Projektet har till stor del finansierats av Rådet för arbetslivsforskning. 

Ann Ohrberg, f. 1955, fil. lic., är doktorand i litteraturvetenskap vid Uppsala 
universitet. Hon arbetar med en litteratursociologiskt och feministiskt ba
serad avhandling om kvinnliga författare som gick i tryck under svensk 
frihetstid (1720-1772) med huvudfokus på retorik och författarroll. 

219 



Opuscula Historica Upsaliensia 

1. Thomas Lindkvist: Plundring, skatter och den feodala statens fram
växt. Organisatoriska tendenser i Sverige under övergången från 
vikingatiden till tidig medeltid. 3:e upplagan 1995 

2. Jan Lindegren: Varat, staten och diket. Tre historieteoretiska uppsat
ser. 1988 (Slutsåld) 

3. Sven A. Nilsson: På väg mot militärstaten. Krigsbefälets etablering i 
den äldre Vasatidens Sverige. 1989 

4. György Novåky: Sockersjudare och kompanihandel. Motsättningen 
mellan kapitalistisk produktion och feodal handel under 1600-talet. 
1989 (Slutsåld) 

5. Stellan Dahlgren &c Kekke Stadin: Från feodalism till kapitalism. Skatt
ernas roll i det svenska samhällets omvandling 1720-1910.1990 

6. Aleksander Kan: Nikolaj Bucharin och den skandinaviska arbetarrö

relsen. 1991 

7. Anders Florén: Genus och producentroll. Kvinnoarbete inom svensk 
bergshantering, exempletjäders bruk 1640-1840. 2:a reviderade uppla

gan 1995 

8. Att forska i det förflutna. Forskarskola i Historia 1991, Anders Florén 
& Peter Reinholdsson (red.). 1992 

9. Current Research at The Department of History Uppsala University. 
1992 (Slut) 

10. Ann-Sofie Ohlander: Det bortträngda barnet. Uppsatser om psyko
analys och historia. 1993 (Slutsåld) 

11. Kekke Stadin: Maktkamp på Arboga redd. Sjöfart inom skrå och ak

tiebolag. 1993 

12. Ironmaking in Sweden and Russia. A survey of the social organisation 
of iron production before 1900, Göran Rydén & Maria Ågren (eds). 

1993 
13. Hernån Hörna: Five Essays on Post Colonial Latin American His

tory. 1994 

14. Gudrun Andersson Lennström &, Marie Lennersand: Sprickor i mu
ren. Funktion och dysfunktion i det stormaktstida rättssystemet. 1994 

220 



15. Jaak Naber: Motsättningarnas Narva. Statlig svenskhetspolitik och 
tyskt lokalvälde i ett statsreglerat samhälle, 1581-1704.1995 

16. Per Olof Sjöstrand: Hur Finland vanns för Sverige. En historia för 
nationalstater. 1996 

17. Järnkvinnor. Bergslagens kvinnodagar 1995, Asa Karlsson (red.). 1996 
18. Vägen till Blåkulla. Nya perspektiv på de stora svenska häxprocesserna, 

Linda Oja (red.). 1997 
19. Främlingar - ett historiskt perspektiv, Anders Florén & Asa Karlsson 

(red.). 1998 
20. Anders Florén: Vallonskt järn. Industriell utveckling i de södra Neder

länderna före industrialiseringen. 1998 
21. I nationens intresse. Ett och annat om territorier, romaner, röda stu

gor och statistik, Lars Petterson (red.). 1999 
22. State Policy and Gender System in theTwo German States and Sweden 

1945-1989, RolfTorstendahl (ed.). 1999 
23. När studenten blev modern - Uppsalas studenter 1600-1850, Henrik 

Ågren (red.). 1999 
24. Bedrägliga begrepp. Kön och genus i humanistisk forskning, Gudrun 

Andersson (red.). 2000 

221 












	page00000.pdf
	page00001
	page00002
	page00003
	page00004
	page00005
	page00006
	page00007
	page00008
	page00009
	page00010
	page00011
	page00012
	page00013
	page00014
	page00015
	page00016
	page00017
	page00018
	page00019
	page00020
	page00021
	page00022
	page00023
	page00024
	page00025
	page00026
	page00027
	page00028
	page00029
	page00030
	page00031
	page00032
	page00033
	page00034
	page00035
	page00036
	page00037
	page00038
	page00039
	page00040
	page00041
	page00042
	page00043
	page00044
	page00045
	page00046
	page00047
	page00048
	page00049
	page00050
	page00051
	page00052
	page00053
	page00054
	page00055
	page00056
	page00057
	page00058
	page00059
	page00060
	page00061
	page00062
	page00063
	page00064
	page00065
	page00066
	page00067
	page00068
	page00069
	page00070
	page00071
	page00072
	page00073
	page00074
	page00075
	page00076
	page00077
	page00078
	page00079
	page00080
	page00081
	page00082
	page00083
	page00084
	page00085
	page00086
	page00087
	page00088
	page00089
	page00090
	page00091
	page00092
	page00093
	page00094
	page00095
	page00096
	page00097
	page00098
	page00099
	page00100
	page00101
	page00102
	page00103
	page00104
	page00105
	page00106
	page00107
	page00108
	page00109
	page00110
	page00111
	page00112
	page00113
	page00114
	page00115
	page00116
	page00117
	page00118
	page00119
	page00120
	page00121
	page00122
	page00123
	page00124
	page00125
	page00126
	page00127
	page00128
	page00129
	page00130
	page00131
	page00132
	page00133
	page00134
	page00135
	page00136
	page00137
	page00138
	page00139
	page00140
	page00141
	page00142
	page00143
	page00144
	page00145
	page00146
	page00147
	page00148
	page00149
	page00150
	page00151
	page00152
	page00153
	page00154
	page00155
	page00156
	page00157
	page00158
	page00159
	page00160
	page00161
	page00162
	page00163
	page00164
	page00165
	page00166
	page00167
	page00168
	page00169
	page00170
	page00171
	page00172
	page00173
	page00174
	page00175
	page00176
	page00177
	page00178
	page00179
	page00180
	page00181
	page00182
	page00183
	page00184
	page00185
	page00186
	page00187
	page00188
	page00189
	page00190
	page00191
	page00192
	page00193
	page00194
	page00195
	page00196
	page00197
	page00198
	page00199
	page00200
	page00201
	page00202
	page00203
	page00204
	page00205
	page00206
	page00207
	page00208
	page00209
	page00210
	page00211
	page00212
	page00213
	page00214
	page00215
	page00216
	page00217
	page00218
	page00219
	page00220
	page00221
	page00222
	page00223
	page00224
	page00225
	page00226
	page00227



