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Förord 
 
Forskningsinriktningen inom historieämnet vid Linköpings universitet har en bred 
profil. Social-, lokal- och kulturhistoria står i centrum. Kollektivens vardag studeras på 
en rad områden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller 
inom såväl agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- 
och individnivå, samt över tid som omspänner senmedeltid till det tidiga 2000-talets 
historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande 
inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, 
värderingar och mentaliteter. Betydelsen av genusrelationer och rättshistoriska 
förhållanden liksom handikapphistoria omfattas av samma forskningsintresse. Den 
historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhistoriska 
fältet. Studier av arbete och hälsa, sjuklighet, dödlighet, hälsopolitik liksom 
medicinhistoria ligger långt framme. Bredden av denna forskningsprofil motsvaras av 
en mångfald metodologiska inslag. Forskningsprofilens bredd kommer också 
grundutbildningen på olika sätt till del. 
  Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna samlade 
profil och vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första 
hand uppsatser skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander 
förekommer. 
  Detta nummer i skriftserien, nummer 25, innehåller två stycken uppsatser. 
Den ena uppsatsen är en C-uppsats skriven av Gustaf Johansson och den andra en D-
uppsats författad av Alexander Engström. Johansson undersöker vad som händer med 
konstruktionen av begreppet man vid arbetslöshet. Det gör han med hjälp av manliga 
och kvinnliga Norrköpingsarbetares levnadsberättelser. Engström intresserar sig för 
frågan om hur en svensk högadlig identitet skapades under stormaktstiden och hur det 
aristokratiska agerandet har beskrivits i populära och vetenskapliga översiktsverk. 
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Det försörjande könet - Arbetslöshet och 
maskulinitetskonstruktion hos arbetare i mellankrigstidens 
Norrköping 
 
 
Av Gustaf Johansson 
 
 
Inledning 
Hon var hemma. Hon hade ju barnen vet du. Jag ville inte att hon skulle jobba. Och 
det var ju vanligt då, mera vanligt. För då hade en ju när en kom hem ... Hade vi 
middag uppe, allting färdigt vet du. Nej, jag jobbade då, jag jobbade väldigt mycket, 
jag tjänade rätt så bra.1   
 
Mannen som berättar är textilarbetare, född 1905, och det han berättar säger oss inte 
bara något om hans syn på sig själv som man och hans förhållande till hustrun. Hans 
berättelse förmedlar även en bild av hur män och kvinnor förväntades vara under 
1900-talets första hälft, det vill säga, hur de idealtypiska genuskonstruktionerna såg ut. 
Mannen spelar här rollen som familjens tveklöse försörjare, som inte bara jobbar och 
ser till så att familjens hjul hålls i rullning, utan även är den som styr i hemmet. På 
hans hustrus lott ligger ansvaret för att ta hand om parets barn och stå för markservicen 
i form av mat på bordet och ett välskött hem, en roll som kan sammanfattas som 
hemmafrun. I detta kan man skönja två skilda sfärer, hemmet och arbetet, med skilda 
ansvarsområden och olika genuskodning. Arbetet är den manliga sfären i och med 
hans roll som försörjare, medan hemmet blir den kvinnliga, i linje med formuleringen 
av rollen som hemmafru. Det bärande elementet i denna konstruktion är arbetet, för 
om försörjaren genom sitt arbete inte kan tjäna sig en inkomst med vilken familjens 
överlevnad kan klaras, faller såväl den manliga som den kvinnliga konstruktionen. Här 
finns dock ett problem, arbete är på intet sätt något givet. Vad händer med 
genuskonstruktionerna om detta bärande element försvinner eller radikalt förändras? 
 
Bakgrund2 - Det hegemoniska idealet 
Formuleringen av det hegemoniska ideal som präglade mellankrigstidens 
genusrelationer kan spåras tillbaka till 1800-talets andra hälft och den då uppstigande 
borgarklassen. I korthet kan detta ideal beskrivas som en strikt uppdelning av 
samhället och dess beståndsdelar i manliga och kvinnliga sfärer. Denna uppdelning 
gjordes i mångt och mycket på biologiska och fysiologiska grunder, som sedan låg till 
grund för uppfattningarna om vad som var lämpligt för män och kvinnor att ägna sig 
åt. En av de tongivande utgångspunkterna för detta togs i socialdarwinismen och dess 
utvecklingslära. Kvinnan skulle enligt denna syn vara skör och därmed oförmögen att 

                                                           
1 Norrköpings stadsmuseum, AM 11, s. 8 (Detta citat, liksom alla övriga, har putsats till språkligt för att 
underlätta för läsaren.) De ursprungliga citaten är, på grund av att de transkriberats intervjuerna rakt av, talspråk 
i skriven form något som ibland kan vara svårt att förstå. Vad jag har gjort är helt enkelt att anpassa dem till 
skriftspråk.) 
2 Detta avsnitt bygger helt på kapitlet ”Kvinnors och mäns arbete under 1900-talet” i Susanna Hedenborg och 
Ulla Wikanders Makt och försörjning (Lund 2003). 
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ägna sig åt förvärvsarbete, något som gav att hennes naturliga plats var i hemmet som 
vårdare av detta och av barnen. Mannen skulle å sin sida ägna sig åt arbete utanför 
hemmet för att på så sätt försörja familjen och se till att de hade vad de behövde för att 
överleva.  
 Detta försörjar- och hemmafruideal levde kvar långt in på 1900-talet och 
på grund av borgarklassens ledande ställning i samhället kom det att upphöjas till 
norm för hur genus skulle konstrueras. Det kom alltså att ses som det idealiska 
konstruktionsmönstret även för män och kvinnor ur andra samhällsklasser, de 
borgerliga idealen blev med andra ord hegemoniska. I detta fanns emellertid en 
inbyggd problematik. Det var långt ifrån givet att det som en man ur arbetarklassen 
tjänade räckte till för att försörja hustru och barn. Dessutom bortsåg idealet helt från 
förekomsten av ensamstående mödrar som hade ett i allra högsta grad reellt 
försörjaransvar gentemot sina barn. Detta gällde inte minst under mellankrigstiden, då 
den utbredda arbetslösheten förde med sig att stora mängder män gick utan arbete och 
därmed saknade förmåga att försörja sina familjer. Arbetslösheten blev alltså ett hot 
mot konstruktionen av den hegemoniska idealmaskuliniteten, inte bara eftersom en 
man utan arbete knappast kunde leva upp till idealets förväntningar, utan även då 
kvinnligt förvärvsarbete blev alltmer vanligt och alltså kom att hota arbetets ställning 
som manlig sfär. Konstruktionen av mannen som det arbetande könet hotades alltså på 
flera plan. 
 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur arbetslöshet påverkade konstruktionen 
av maskulinitet hos arbetarklassen under mellankrigstiden. Ämnesvalet kan motiveras 
utifrån flera aspekter. För det första är tidsperioden i sig gynnsam för studier av 
manlighetskonstruktion då det fanns ett klart formulerat hegemonisk manlighetsideal, 
samtidigt som det rådande samhällsekonomiska läget var sådant att en stor mängd män 
saknade förutsättningar att förverkliga det. Lägger man, för det andra, till det allt mer 
förekommande kvinnliga förvärvsarbetet får man en dubbel hotbild mot 
konstruktionen av idealmannen. Det rör sig dessutom om frågor som än idag har stor 
relevans, nämligen hur genus och genusidentiteter konstrueras i enlighet med och i 
relation till ideal, samt hur detta påverkar självbilden.  
 
Undersökningen kommer att baseras på följande frågeställningar: 

- Hur såg män på arbetslöshet?  
- Hur såg deras omgivning på arbetslösa män och hur påverkades könsrollerna3? 
- Vad skedde med genuskonstruktionen efter en period av arbetslöshet? 

 
Tidigare forskning 
I antologin Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv skriver Inger Humlesjö 
om manlighetskonstruktion. Hon har undersökt hur typografernas olika fackliga 
sammanslutningar under 1800-tal och tidigt 1900-tal har konstruerat bilden av 
mannen som det försörjande och arbetande könet och utifrån detta kunnat skapa 
bilden av mannen som det politiska könet. Hennes teoretiska utgångspunkt tas i den 

                                                           
3 Jag vill här poängtera att jag när jag talar om ”könsroller”, menar arbetsuppgifters och ansvarsområdens 
genuskodning, det vill säga deras bekönande som manliga eller kvinnliga. 
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engelske historikern John Tosa teori om tre arenor för konstruktion av manlighet, 
nämligen arbete, föreningsliv samt hem och familj. Dessa sfärer är dock inte 
separata, utan istället är det i dynamiken mellan exempelvis familjeliv och arbetsliv 
som manligheten kan konstrueras. Målet är enligt Humlesjö att uppnå balans mellan 
dessa sfärer och därmed ta kontroll över vad hon betecknar som manlighetens 
basområden. Denna strävan kan dock i mångt och mycket ses som ofruktbar då de 
situationella förutsättningarna för de olika arenorna, exempelvis tillgång på arbete 
eller normen för könsbaserad arbetsfördelning i hemmet, dels befinner sig i nästan 
konstant förändring och dels styrs av faktorer som befinner sig utanför de enskilda 
individerna och kollektivens kontroll. Att uppnå fullständig kontroll över 
manlighetskonstruktionens arenor blir alltså en omöjlighet, något som Humlesjö 
menar speglas i manlighetens fokusering på åtskillnad och särhållning. Vid stora 
förändring på en eller flera av arenorna framträder en kris som tvingar fram en 
omdefinition av vad som är manligt. Detta görs ofta med det kvinnliga som motpol, 
det vill säga det manliga är det ej kvinnliga.4  
 Vidare lyfter Humlesjö fram arbetet som den centrala arenan för 
manlighetskonstruktion men visar även på hur hemlivet historiskt har knutits till 
arbetet genom idén om mannen som det försörjande könet. Familjelivet och hemmet 
kan sägas vara själva grunden för konstruktionen av manlighet då det var här som 
pojkar började socialiseras in i mansrollen och det försörjaransvar som följde med den. 
Detta försörjaransvar var ett av de bärande argumenten för att män skulle tjäna mer på 
sitt arbete än kvinnor.5 Arbetet var, menar Humlesjö, en självklart manlig sfär 
samtidigt som det utgjorde ett starkt fundament för den manliga könsmakten. Det var 
på grund av det inkomstbringande förvärvsarbetet som mannens ställning som 
familjeöverhuvud kunde motiveras. Mannen var alltså även det arbetande könet, och 
Humlesjö visar i sin undersökning hur typograferna använde fackföreningen för att 
bevara arbetets status som manligt genom att stänga kvinnor ute från organisationen. 
Därmed knöts kvinnan till en plats utanför det offentliga.6   
 När så kvinnor under slutet av 1800-talet i allt större utsträckning började ta 
sig in på arbetsmarknaden utgjorde alltså detta ett hot mot detta manlighetsfundament 
och tvingade följaktligen fram en omdefinition av det manliga. För att bevara bilden av 
mannen som det arbetande och det försörjande könet tog typograferna till olika 
strategier, exempelvis nedvärderades det kvinnliga arbetet och beskrevs exempelvis som 
okvalificerat och knöts till de minst tekniskt utvecklade delarna av produktionen.7 
Ytterligare en strategi för att försvara och bevara det manliga var, hur motsägelsefullt 
det än kan verka, att öppna upp fackförbundet för kvalificerade kvinnliga arbetare. 
Humlesjö visar på att detta gjordes genom att formulera ett kvinnligt ideal med 
tillhörande sfär, det vill säga hushållet, samtidigt som man formulerade ett tillåtet 
undantag från denna norm, det vill säga den yrkesarbetande kvinnan. Kvinnan var alltså 
en negativ motpol, en negation, som användes för att markera det manliga och så kunde 
även de yrkesarbetande kvinnorna användas.8 

                                                           
4 Inger Humlesjö, Manlighetskonstruktion i arbetarhistoria och fackföreningar, i antologin Manligt och omanligt 
i ett historiskt perspektiv, Anne Marie Berggren (red.) (Stockholm 1999) s. 243-244. 
5 Humlesjö s. 245. 
6 Humlesjö s. 248. 
7 Humlesjö s. 247. 
8 Humlesjö s. 250. 
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 I sin avhandling Försörjd av sin hustru skriver Leif Wegerman om 
arbetslöshetshjälpen under mellankrigstiden ur ett genusbaserat 
medborgarskapsperspektiv. Det rör sig alltså om en studie av den statliga praktiken 
vad gäller arbetslöshetshjälp, hur denna stod i relation till den folkliga praktiken samt 
hur vägen till ett könsneutralt medborgarskap gick över lika tillträde till 
arbetsmarknaden. Wegerman ställer sig kritisk till den traditionella bilden av kvinnligt 
förvärvsarbetet under mellankrigstiden, det vill säga att arbetslösheten bidrog till att 
gifta kvinnor stängdes ute från arbetsmarknaden med argumentet att män, i egenskap 
av familjeförsörjare, i första hand skulle ha tillgång till arbete. Man har därmed kunnat 
tala om perioden som ett bakslag för kvinnors rätt till förvärvsarbete.9 Vad Wegerman 
menar är att det tvärtom inte alls var så att det kvinnliga förvärvsarbetet minskade, 
utan man kan istället tala om en ökning, sprungen ur det behov som uppstod när mäns 
inkomster sjönk och kvinnor blev tvungna att ta på sig en del av försörjarrollen för att 
på så sätt hålla familjens samlade inkomst på en konstant nivå. Detta var främst 
förekommande i familjer där mannen redan från början hade en låg inkomst.10  
 Vad gäller arbetslöshetshjälpen visar Wegerman på att staten, i och med 
att man vid utformningen av hjälpen utgick från den så kallade familjeinkomsten (det 
vill säga makarnas samlade inkomst) i praktiken gav även kvinnor försörjaransvar då 
man såg hela familjen (alltså mannen, kvinnan och eventuella arbetande 
hemmavarande barn) som en försörjningsenhet.11 Den breda definition av begreppet 
familjeförsörjare som denna syn bidrog till var en utmaning mot de rådande idealen, 
där familjeförsörjaren per definition var man. Tillämpandet av en ersättningspolicy 
som gick ut på att understöd från det offentliga inte skulle vara ett alternativ till arbetet 
resulterade i att både hustrun och mannen blev försörjningsskyldiga gentemot 
varandra. Wegerman pekar till exempel på hur den ersättning som en arbetslös man 
kunde få stod i relation till hans hustrus eventuella inkomster, och att ersättningen till 
och med kunde utebli helt om hustruns inkomster var så stora att hon bedömdes kunna 
klara av att försörja familjen på egen hand.12 Detta menar författaren är ett tecken på 
att kvinnor gavs den primära rätten till arbete, det vill säga att deras krav på tillgång 
till arbetsmarknaden accepterades i den statliga praktiken.13 
 För mitt syfte har Wegermans studie relevans på eftersom den berör 
dynamiken mellan hem och arbetet, med andra ord, mellan två av de arenor på vilka 
manlighet konstrueras. Hans resultat och de slutsatser han drar av dem innebär en stor 
förändring av denna arena, något som också måste få konsekvenser för hur den kan 
användas för att konstruera manlighet. Om familjeförsörjande som sådant inte längre 
ska ses som något uttalat manligt, hur påverkas då konstruktionen av det manliga i 
förhållandet arbete-hushåll? Wegerman tar emellertid tyvärr inte upp frågan om 
manlighetskonstruktion, men hans slutsatser är ändå relevanta för min utgångspunkt då 
de breddar den grundläggande förförståelsen för hur balansen mellan arbete och 
försörjarnorm såg ut under tidsperioden.   

                                                           
9 Leif Wegerman, Försörjd av sin hustru – Genus, folklig praktik och medborgarskap 1921-1939 (Stockholm 
2008) s. 174-175. 
10 Wegerman s. 213. 
11 Wegerman s. 100-101. 
12 Wegerman s. 105. 
13 Wegerman s. 109. 
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 Wegerman presenterar dessutom en syn på den genuskodade 
arbetsmarknaden som skiljer sig från den traditionella beskrivningen. Exempelvis Ulla 
Wikander (i till exempel Makt och försörjning tillsammans med Susanna Hedenborg) 
har presenterat en syn på tidsperioden som en period då kvinnors delaktighet på 
arbetsmarknaden kraftigt minskade. Detta menar hon hade sin grund i det rådande 
försörjaridealet, det vill säga att det inom i första hand över- och medelklassen var 
mannen som skulle se till att familjen hade mat på bordet och sin försörjning 
tryggad.14 Denna idealbild gjorde lönearbete utanför hemmet till en tydligt manlig 
företeelse medan en riktig kvinna skulle ta hand om barn, hushåll och ägna sig åt det 
vårdande.15  
 Det manliga idealet från de övre samhällsskikten menar Wikander var 
något som även män från arbetarklassen strävade efter att uppnå. Detta kunde dock 
vara problematiskt på grund av att idealet sällan stämde överens med deras 
verkligenhet och ekonomiska förutsättningar. Resultatet av detta blev en obalans 
mellan ideal och verklighet, något som män i konstruktionen av manligheten blev 
tvungen att åtgärda för att undvika en devalvering av det manliga. Bland socialister 
och fackligt anslutna menar Wikander att man ofta gjorde detta genom att skylla på 
kapitalismen och mena att när socialismen kom skulle förhållandena bli bättre och 
männens löner skulle anpassas till rollen som familjeförsörjare. Arbetarmännens 
oförmåga att leva upp till det borgerliga idealet ledde vidare till att de förlorade 
stolthet över sin maskulinitet, något som i sin tur påverkade deras syn på kvinnligt 
arbete negativt. Ett resultat av detta var att kvinnligt arbete blev betraktat som något 
som helst inte skulle förekomma, och när det ändå av nöden blev tvunget var det något 
som doldes i hemmet genom till exempel hemarbete16, olika hushållsbaserade tjänster 
som städning och tvätt eller genom säsongsarbete. Det gemensamma för alla dessa 
former av arbete var usla löner, och de cementerade dessutom enligt Wikander 
genusarbetsdelningen och stärkte kvinnans underordning i såväl hemmet som 
samhället i stort.17  
 I avhandlingen Maskulinitet – representation, ideologi och retorik skriver 
Bo Nilsson bland annat om hur äldre ungkarlar, så kallade ”gammpojkar”, 
konstruerade sin maskulinitet under 1900-talets senare hälft. Denna undersökning har 
stor relevans för min egen eftersom det i båda fallen handlar om hur män, som av olika 
anledningar inte kunnat leva upp till det hegemoniska familjeförsörjaridealet, 
konstruerat maskulinitet. I hans fall handlar det om män som aldrig har bildat familj på 
det sätt som normen föreskrev och därför har levt ensamma eller tillsammans med sina 
åldrande föräldrar under större delen av livet. På grund av detta uppstod en obalans 
mellan ideal och levda erfarenheter, som de med hjälp av olika strategier försökte 
neutralisera. En sådan strategi som Nilsson beskriver är hur de använde sig av arbete 
som identitetsfundament, något som tar sig uttryck i att de lägger stor vikt vid att 
betona sin fysiska förmåga, att man kunde klara hårt arbete och ta hand om sig själv. 
Det handlar alltså inte om arbetsidentifikation i betydelsen identifikation med ett 
specifikt yrke, utan det är istället fråga om en identifikation med det fysiska 
                                                           
14 Susanna Hedenborg och Ulla Wikander, Makt och försörjning (Lund 2003) s. 97. 
15 Hedenborg och Wikander s. 95. 
16 Det vill säga arbete som exempelvis sömnad och dylikt som kunde utföras på uppdrag av en arbetsgivare i 
hemmet, utan at kvinnan behövde vara på fabriken. 
17 Hedenborg och Wikander s. 98-99. 
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kroppsarbetet i sig.18 Som författaren skriver: ”Hårt arbete och kroppsliga kvaliteter 
gör att gammpojkarna känner sig som fullvärdiga män, trots att de inte motsvarar 
kraven från kärnfamiljsidealet och en tvingande heterosexualitet.”19 
 I kombination med detta lyfter gammpojkarna även fram vad Bo Nilsson 
benämner som ett slags martyrskap. Eftersom de har tagit ansvaret för hemgården och 
föräldrarna på ålderns höst, och på så sätt gett sina syskon möjligheten att flytta 
hemifrån och bilda familj, kan de vända sitt eget misslyckade vad gäller familjebildning 
till en form av ansvarstagande. På så sätt blir det möjligt för dem att på sitt eget sätt 
använda försörjaridealet som ett redskap för att rättfärdiga sina livsval och försvara sig 
mot omgivningens kritik. De har ju dels gjort det möjligt för sina syskon att förverkliga 
kärnfamiljsidealet, samtidigt som de har sett till att föräldrarna och hemgården har haft 
sin försörjning och existens tryggad. Det handlar med andra ord om en bredare 
definition av försörjaransvaret som här kommer att innefatta även syskon och föräldrar, 
en omdefinition som innebär att de, trots avsaknaden av egen familj, ändå kan 
identifiera sig som försörjare.20 Formuleringen av martyrrollen ger dem även, menar 
Nilsson, en möjlighet att väga upp den obalans som uppstår mellan idealets roller och 
deras egen verklighet, och föra samman olika roller, som till exempel försörjaren och 
kroppsarbetaren, till en roll som de har möjlighet att leva upp till.21 
 Genom att på dessa sätt särskilt betona vissa valda aspekter av 
maskuliniteten, samtidigt som de formulerar om andra, kan gammpojkarna identifiera 
sig som män och konstruera sin maskulinitet, trots att de inte fullt ut kan leva upp till 
de krav och förväntningar som normerna förmedlar.22 Denna konstruktion sker genom 
en process som kombinerar sökandet efter godkända undantag från normerna med 
formuleringen av tydliga motbilder. För gammpojkarna handlar det bland annat om att 
markera sin heterosexualitet och sin duglighet som arbetare, och som motbilder för de 
därmed fram homosexuella och män med annan klassbakgrund, exempelvis 
skrivbordsarbetande tjänstemän.23  
 
Källor och källkritik 
Min undersökning bygger i huvudsak på de levnadsberättelser från arbetare som finns 
samlade på Norrköpings stadsmuseum. Dessa är transkriptioner av intervjuer som 
utfördes mellan 1986 och 1991 inom ramarna för Norrköpings kommuns projekt 
Arbetarminnen. Omfånget på intervjuerna är allt ifrån ett tjugotal sidor till upp emot 
över hundra i vissa fall. De intervjuade, födda mellan1893 och 1948, är i första hand 
textilarbetare, men även hamn-, metall- och pappersarbetare finns representerade i 
materialet. Fördelningen mellan kvinnliga och manliga informanter är något så när 
jämn, med en liten övervikt på kvinnliga intervjuade. Man har även bemödat sig om att 
se till att det även bland intervjuarna finns en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män. Vad gäller informanternas sociala position finns såväl grovarbetare som förmän 
bland de intervjuade. Med andra ord finns i materialet en stor bredd som väl visar på 
mångfalden i begreppet arbetare. Varje transkription inleds med ett 

                                                           
18 Bo Nilsson, Maskulinitet – Representation, ideologi och retorik (Umeå, 1999) s. 150. 
19 Nilsson, s. 158. 
20 Nilsson, s. 153-154. 
21 Nilsson, s. 160. 
22 Nilsson, s. 160. 
23 Nilsson, s. 158. 
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observationsprotokoll där intervjuaren närmare beskriver intervjuns förutsättning, 
informantens upplevda inställning till intervjun och stämningsläget som sådant. 
Informanterna är i alla de fall som jag granskat intervjuade i sina hem, ibland i närvaro 
av en anhörig eller granne, något som på grund av att de känner sig trygga i miljön bör 
ge de bästa möjliga förutsättningarna för en öppen intervju. 
 Intervjuerna har formen av livsberättelse, det vill säga att intervjuaren 
visserligen har ett antal förberedda, öppna frågor men att de så långt det är möjligt 
försöker få informanten att berätta fritt och associera sig från ämne till ämne. Detta är 
något som fungerar relativt bra i de intervjuer som jag tagit del av, även om man med 
en sådan metod blir än mer beroende av informantens vilja att berätta. Det kräver 
dessutom en intervjuare som kan ställa följdfrågor och styra intervjun vidare om 
informanten fastnar vid ett ämne.  
 Man måste även vara medveten om att det är en svår situation att få någon 
att berätta så mycket som möjligt samtidigt som man vill komma in under skinnet på 
personen i fråga. Detta syns tydligt i de fall då man har gjort flera intervjuer med 
samma person, något som förekommer relativt ofta i materialet. Den första intervjun är 
i dessa fall ofta mer tillknäppt och formell. Man kan sedan se en utveckling där 
informanten öppnar sig allt mer och ju fler intervjuer som görs, desto mer får man som 
läsare lära känna informanten och ta del av dennes tankar, även när det gäller ämnen 
som upplevs som känsliga. För mitt syfte, som berör just ett sådant potentiellt känsligt 
ämnesområde, blir dessa intervjuer särskilt intressanta. Det kan annars vara ett 
problem att jag är ute efter sådant som kan vara känsligt för informanterna, speciellt 
om det är en främmande människa som frågar, och dessutom något som man kanske 
inte uttrycker direkt. På så sätt kan livsberättelseformen vara gynnsam då det öppnar 
upp för en bred tolkning av exempelvis informantens syn på sin manlighet. Via 
informantens associationer kan komma in på ämnen som intervjuaren kanske inte tänkt 
på själv och alltså i slutändan få tillgång till information som exempelvis en intervju 
med ett klart uttalat fokus inte skulle täcka in. 
 Ett annat potentiellt problem kan vara att intervjuerna är väldigt spretiga 
till sitt innehåll. Detta kan dels bero på att de är utförda av flera olika intervjuare som 
väljer att lägga fokus på olika saker, samtidigt som metoden som sådan lämnar stort 
utrymme för informanten att styra intervjun dit han eller hon önskar. Detta kan ge att 
ett ämne som jag upplever som intressant och för undersökningen givande kan finnas i 
några intervjuer medan det saknas helt i andra. Det är emellertid givetvis något som 
kan vara ett naturligt resultat av att informanterna helt enkelt har levt olika liv och har 
olika erfarenheter samt att de helt enkelt inte vill berätta om vissa saker. Man måste 
även vara medveten om att materialet på intet sätt kan ses som en objektiv källa. Vad 
som sammanställts är ju tvärtom ett antal individers högst subjektiva uppfattningar om 
sina liv och erfarenheter. Detta är dock inte något problem i egentlig mening, dels 
eftersom jag är medveten om det och behandlar materialet därefter, och dels för att 
syftet med undersökningen är att undersöka subjektiva uppfattningar om identitet och 
maskulinitet. Med andra ord är materialets subjektiva natur något som jag värdesätter 
och som gör det extra användbart för syftet.24  

                                                           
24 Diskussionen om huruvida källor någonsin kan betraktas som objektiva lämnar jag därhän och nöjer mig med 
att konstatera att frågan, vad gäller det här specifika materialet, blir en icke-fråga då det inte torde råda några 
tvivel om dess subjektivitet.  
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Avgränsningar 
Materialet som jag har tagit del av är i många avseenden mycket omfattande och jag 
har därför varit tvungen att göra vissa begränsningar. Den tidsliga avgränsningen, det 
vill säga mellankrigstiden, är gjord eftersom arbetslöshet var ett stort återkommande 
problem under hela perioden. Dessutom var frågan om gifta kvinnors förvärvsarbete 
en het fråga under denna tidsperiod. Dessa två ger i förening vad man skulle kunna 
uppfatta som en dubbel hotbild mot det manliga idealet och reproduktionen av detta, 
alltså blir perioden intressant att undersöka ur ett sådant perspektiv. Eftersom jag har 
valt att inrikta mig på mellankrigstiden blir det nödvändigt att begränsa materialet så 
denna period hamnar i fokus. Detta har jag gjort genom att enbart studera intervjuer 
med personer födda mellan 1900 och 1920. Det finns dock tre undantag som jag har 
valt att ha med eftersom jag bedömer att deras intervjuer är värdefulla för mitt syfte. 
Det rör sig här om tre informanter födda 1898, 1899 samt 1921. Jag har valt att ha med 
både kvinnor och män, då detta ger en bred bild av manlighetskonstruktionen, såväl 
inifrån som utifrån. Avgränsningen i tid kan motiveras med att det med hjälp av den 
bli möjligt att se hur arbetslösheten och kriserna påverkade manlighetskonstruktionen, 
eftersom undersökningen sträcker sig över hela den krisdrabbade perioden. De som är 
född runt år 1900 börjar ta sig ut på arbetsmarknaden runt 1920, medan 
undersökningens sista årskull gör det samma i slutet av 1930-talet.  
 Förutom de avgränsningar jag beskrivit ovan har jag naturligtvis även 
varit tvungen att gallra i materialet och göra ett urval. Av de 338 intervjuerna som 
finns transkriberade har jag först valt ut först 85 stycken som jag granskade närmare, 
för att i slutändan använda mig av 37 stycken intervjuer för att genomföra 
undersökningen. Det rör sig här om en balansgång mellan å ena sidan faran med ett 
alltför omfattande material, som bland annat skulle vara svårt att skapa sig en 
överblick på inom uppsatsens ramar, och den uppenbara svårigheten med att ha ett för 
litet urval å den andra. Ett alltför nedbantat material skulle påverka den allmänna 
giltigheten av resultatet och göra det svårt att dra några egentliga slutsatser av det.  
 
Metod och teoretiska utgångspunkter 
Den syn på maskulinitet som jag kommer att tillämpa i analysen har sin utgångspunkt i 
att det inte finns endast en maskulinitet, utan att man snarare måste tala om olika 
maskuliniteter eller manligheter.25 Det vill säga, manlighet är inte något absolut och 
fast, det måste ses som något kontextuellt och relativt som konstrueras olika beroende 
på situation och kontext. Detta får till följd att det kommer att existera en mängd olika 
maskuliniteter sida vid sida, som dessutom är satta i ständig förändring. R. W. Connell 
formulerar i sin bok Maskuliniteter en teoretisk grund för samspelet mellan olika 
maskuliniteter utifrån fyra begrepp: Hegemoni, underordning, delaktighet och 
marginalisering. Den grundläggande idén med detta är att man på så sätt får en bild av 
                                                           
25 Jag kommer genomgående att använda dessa två begrepp synonymt. Anledningen till detta är att jag vill hävda 
att är omöjligt att begreppsligt skilja dem åt. Att manlighet skulle handla om kön medan maskulinitet berör 
genus ser jag som en minst sagt problematisk tolkning då den implicerar att det de facto går att gör en tydlig 
distinktion mellan dessa två begrepp och gör därmed kön till något som både kan och bör separeras från genus 
(det vill säga, gör en tydlig åtskillnad mellan natur och kultur). Detta legitimerar enligt mitt sätt att se bara den 
essensialistiska uppfattningen om kön som något fördiskursivt och konserverar därmed den binära 
könsuppfattningen. I mötet med den empiriska verkligheten, det vill säga som analytiskt verktyg, vill jag 
dessutom påstå att det är omöjligt att särskilja det ”manliga” från det ”maskulina” då de båda bildar grund för 
samma levda erfarenheter.  
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de situationsbundna praktiker som styr genusrelationerna mellan män och följaktligen 
samspelet mellan olika maskuliniteter.26 
 Hegemoni syftar på det sätt på vilken samhällets normaliserande och 
ledande grupp upprätthåller sin makt och utövar kulturellt inflyttande på övriga 
grupper. Detta är baserat på klass, etnicitet, kön, ålder och så vidare. I korthet handlar 
det om ovanifrån skapade normer som präglar hela det resterande samhället, helt 
enkelt de ideal som eliten formulerar och förmedlar. Connell menar att den 
hegemoniska maskuliniteten besitter den för närvarande mest accepterade tolkningen 
av vad manlighet är, det vill säga den härskande normen för hur en man förväntas 
vara, se ut och agera.27 Ett exempel på detta är det borgerliga familjeförsörjaridealet 
som var norm under tidigt 1900-tal. I relation till hegemoni formuleras vidare en 
underordnad maskulinitet, det vill säga en manlighet för de som inte kan eller inte vill 
konstruera sin manlighet som idealet dikterar. Connell exemplifierar detta med 
homosexuella mäns underordning i den manliga genushierarkin, men kan även dra 
paralleller till män som agerar på sätt som kan tolkas som feminint eller på andra sätt 
bryter mot normen.28 De innebär alltså en manifestation av normens motbild. 
 För att lösa problemet med att inte alla män kan leva upp till den 
hegemoniska normen, men trots det ändå kan dra fördel av den genom den patriarkala 
utdelningen29, formulerar Connell en maskulinitet runt begreppet delaktighet. I denna 
kan man enligt honom finna män som trots att de inte uppfyller den hegemoniska 
maskulinitetens ideal ändå identifierar sig med den och drar nytta av den.30 Här skulle 
man kunna tänka sig exempelvis arbetslösa män som försöker upprätthålla en 
familjeförsörjarnorm eller som accepterar att hustrun arbetar när han har svårt att få 
ihop försörjningen men ändå inte motsätter sig idealet att mannen generellt bör vara 
den primära försörjaren. Även om de inte uppfyller normen kan man alltså säga att de 
bidrar till att ge normens dess auktoritet. Marginaliserad maskulinitet är något av en 
motsats till den delaktiga. Detta begrepp används för att förklara hur den hegemoniska 
gruppen använder sig av män från underordnade grupper för att legitimera sina 
anspråk på just hegemoni. Den maskulinitet som normen föreskriver vinner kraft och 
giltighet genom att den skär genom sociala hierarkier och tillämpas av inte bara den 
grupp som formulerat den. Till skillnad från den delaktiga maskuliniteten handlar det 
här om enskilda individer ur en underordnad grupp som uppfyller det hegemoniska 
idealet och deras agerande i enlighet med normen påverkar inte gruppens 
underordning som sådan.31  
Connells teoretiska modell är dock inte utan problem. I den aktuella undersökningens 
kontext är dessa främst förknippade med hans inställning till hegemoni och den 
hegemoniska maktutövningen. Som vi såg ovan är den hegemoniska maskuliniteten 
kärnan i Connells modell. Alla andra former av maskulinitet som han definierar är med 
andra ord negationer, som urskiljs och skapas i kontrast till den hegemoniska. Det 
problematiska med detta är hur man ska förhålla sig till de maskuliniteter som man 

                                                           
26 Connell s. 114. 
27 Connell s. 115. 
28 Connell s. 116-117. 
29 Det vill säga de vinster som män som grupp och enskilda individer kan göra tack vare sin överordnade 
position. 
30 Connell s. 117. 
31 Connell s. 119. 
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med Connells ramverk kan urskilja som underordnade. Ska de betraktas som just det, 
som underordnade, eller ska de istället ses som hegemoniska i sin egen rätt, som i sin 
tur underordnar den maskulinitet som med Connells terminologi blir hegemonisk? I 
centrum för den här kritiken står alltså frågan om hegemoni bara ska förknippas med 
ett samhälles elit, som något institutionaliserat, eller om vi ska betrakta det som ett 
vidare begrepp, som mer handlar om kontextuell definitionsmakt än om 
institutionaliserad sådan. Denna problematik kommer att aktualiseras ytterligare i 
uppsatsens avslutning, då jag ämnar kontextualisera den med hjälp av mina empiriska 
resultat. För närvarande anser jag dock att Connells modell är användbar så till vida att 
jag ämnar undersöka maskulinitetskonstruktioner i förhållande till ett ideal som är 
hegemoniskt på det sätt som han avser. 
 Inger Humlesjös beskrivning av manlighetskonstruktion på olika arenor och 
strävan efter balans mellan hem och arbete (se ovan, avsnitt 1.2) har jag också 
inspirerats av och jag har försökt synliggöra dessa olika arenor och dynamiken mellan 
dem i mina frågeställningar. Därmed hoppas jag fånga in maskulinitetens kontextuella 
aspekt, det vill säga att man som man möter olika förväntningar beroende på var man 
befinner sig. I min analys tänker jag bygga på dessa fyra definitioner av maskulinitet då 
jag anser att de är relevanta när det gäller den aktuella tidsperioden. Det existerade ju ett 
i allra högsta grad påtagligt hegemoniskt manlighetsideal, samtidigt som en majoritet av 
männen levde under förhållande som begränsade deras möjligheter att uppnå det. 
Följaktligen existerade flera maskuliniteter sida vid sida och det är alltså rimligt att 
använda sig av en teori som behandlar relationerna mellan olika maskuliniteter samt 
visar på hur idealet ställs i relation till olika verkligheter och levda erfarenheter 
 
Disposition 
Jag kommer nedan att gå igenom mitt material tematiskt utifrån frågeställningarna. I 
undersökningens första del kommer jag försök ge en bild av hur arbetslöshet kunde 
fungera som en av manlighetskonstruktionens arenor, det vill säga försöka visa på hur 
arbetslösa män kunde använda arbetslöshet för att definiera sig som män och föra in 
den i sina befintliga identifikationsmönster, helt enkelt hur de såg på sin egen och 
andra mäns arbetslöshet. Den här delen rör den offentliga arenan, alltså maskulinitet 
som den konstrueras i sammanhang utanför hemmet, med fokus på arbetet. Del 
nummer två kommer att flytta fokus till männens omgivning, det vill säga deras 
familjer, och ambitionen är där att teckna en bild av hur periodens kvinnor såg på 
arbetslösa män och hur könsrollerna påverkades. Den primära arenan här är alltså 
hemmet. I den tredje och sista delen kommer jag att föra ihop dessa två grupper och 
undersöka hur arbetslöshetens påverkan på samspelet mellan könen såg ut i ett längre 
perspektiv, det vill säga hur exempelvis könsroller och fördelningen av 
försörjaransvaret kom att se ut efter arbetslösheten. Slutligen kommer jag att 
sammanfatta resultaten från delundersökningarna och diskutera kring dem. 
 
Undersökning 
Männen och arbetslösheten 
Arbetslöshet och det hot mot maskuliniteten som det kunde innebära är högst påtaglig 
i många intervjuer. Det genomgående sättet på vilket män i denna situation försökte 
hantera detta kan sägas vara att de försökte formulera om sin manlighet vid 
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arbetslöshet, och utifrån de förhållanden som de hade att verka under skapade de nya 
kriterier för hur en man skulle agera. Denna omformulering var i egentlig mening inte 
en fråga om att skapa helt nya ideal, utan istället en anpassning av de redan befintliga 
till en ny situation. Med andra ord är det alltså fråga om en förhandling mellan ideal 
och levda erfarenheter. Ett tydligt exempel på detta är frågan om till vilken grad de var 
beredda att ta emot hjälp utifrån. En textilarbetare, född 1906, berättar: 
Men jag var aldrig ute på AK-jobb32. Jag försökte att - att få tag i lite ändå [...] Och ibland var 
det lite påhugg, och så ibland så fick man går ner på morgonen och sen kunde det inte blir mer 
på hela dagen, det vart inget.33 
 Han valde alltså osäkerheten i att försöka klara sig på tillfälliga påhugg och 
dagsarbete istället för att ta de nödhjälpsarbeten som stod att finna. Denna vilja att 
klara sig själv är något som ofta återkommer hos informanterna34, och den verkar vara 
en betydelsefull del av deras självkänsla. Till exempel lägger en annan informant, när 
han beskriver ett original från sin uppväxt, stor vikt vid att mannen, trots sin psykiska 
sjukdom, ändå kunde arbeta.35 Samme man beskriver senare hur han skämdes för att 
gå till de sociala myndigheterna för att be om hjälp och menar på att ”en skulle väl 
klara sig så länge en kan utan till – be andra om hjälp.”36 Att detta ideal var något som 
de fick med sig hemifrån syns tydligt hos en av männen, född 1904, som talar om sin 
ilska över att han i skolan blev tilldelad en smörgås varje morgon eftersom familjen 
hade det fattigt. Han beskriver att ilskan berodde på att det skedde inför de andra 
barnen, som därmed såg att hans familj inte hade det så gott ställt.37 Med andra ord 
kan man anta att en man enligt idealet skulle klara sig själv och att detta var något som 
aktualiserades redan i barndomen.  
 Frågan om nödhjälpsarbete som arbetslöshetshjälp kan dock ses på flera olika 
sätt, vilket även framgår i materialet. Det rör sig visserligen om en hjälpinrättning som 
syftar till att erbjuda arbetslösa en möjlighet till försörjning, dock handlar det om 
någon form av självhjälp. Man får alltså skilja på dessa hjälpinsatser och den rena 
kontantersättningen, helt enkelt för att de av mottagarna med största sannolikhet sågs 
på olika sätt. Detta märks inte minst hos informanten som ovan uttryckte sitt missnöje 
med att han i skolan tilldelades mat inför sina kamrater. Han beskriver hur han 1931, 
då han gick arbetslös i sex månader, dels tog tillfälliga påhugg och dels tog ett 
nödhjälpsarbete.38 Vidare: 
 

Nä jag gjorde ingenting. Jag jobbade... Jag hjälpte till hemma. Min fru jobbade då. Så 
då gjorde jag ingenting för det fanns ju inga jobb.39  
 

                                                           
32 Det vill säga de nödhjälpsarbeten som Arbetskommisionen (föregångaren till AMS) organiserade för att ge 
arbetslösa en försörjning under kriserna på 1920- och 1930-talet och därmed mildra dessas verkningar. Dessa 
arbeten innebar ofta hårt slit med exempelvis vägbyggen och skogsarbete till låga löner, långt från arbetarnas 
hemorter. När det rör sig om nödhjälpsarbeten arrangerade av AK kommer jag, som ovan, använda beteckning 
AK-jobb för att skilja dessa från mer lokalt organiserade nödhjälpsarbeten. 
33 AM 46, s. 13 . 
34 Se till exempel AM 246, s. 6 och AM 17, s. 8-9. 
35 AM 137, s. 21. 
36 AM 137, s. 45. 
37 AM 272, s. 6-7. 
38 AM 272, s. 16. 
39AM 272, s. 16. 
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Han verkar inte ha sett det som ett problem att han själv inte hade något fast arbete 
samtidigt som frun hade det. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att mannen i 
fråga inte fäste sin manlighet vid att han var familjens primära försörjare, alltså blev 
inte hans arbetslöshet något som hotade hans manlighet. Vad som kan spela in här är 
givetvis att han hade dessa tillfälliga påhugg och nödhjälpsarbetet och dessutom att 
han inte var arbetslös mer än sex månader. Av betydelse är också som sagt att detta var 
en hjälpinrättning som krävde en motprestation. En informant berättar hur han och 
hans bror i fattigvårdens regi sågade upp och högg ved till stadens gamla i utbyte mot 
matlappar.40 Detta gick att förena med viljan att klara sig själv, även om informanten 
är noga med att betona att det dels rörde sig om en rejäl motprestation och att han dels 
var tvungen att ta detta arbete: 
 

[S]å fick vi matlappar. Med det fick man göra skäl för vet du. [...] Man var ju tvungen 
att ha något ... Annars hade man ju svultit ihjäl.41 
 

Så länge man inte var en passiv mottagare var hjälp från omgivningen inget hot mot 
manligheten, något som inte minst syns på det faktum att det var vanligt, inte minst 
under dåliga tider, att arbetstillfällen förmedlades via exempelvis en släkting eller vän 
som arbetade på arbetsplatsen i fråga.42 Hjälp från omgivningen var alltså inte ett 
problem i sig, så länge det rörde sig om hjälp grundad på den egna förmågan. 
 Det finns även exempel på att nödhjälpsarbeten och AK-jobb gick att 
kombinera med en försörjaridentifikation. En informant beskriver hur han, när han var 
på AK-jobb nere i Småland, fick en del av sin ersättning utbetalad till frun hemma i 
Norrköping. Hon var även med honom där nere ett tag för att sköta hushållningen och 
dylikt.43 Detta kan tolkas som ett försök att upprätthålla konstruktionen av 
försörjaridealet under förhållanden som skilde sig stort från det normala. Med 
Humlesjös ord rör det sig om en strävan efter att bevara balansen mellan hem och 
arbete, även när förutsättningarna för dessa radikalt förändrats. Men man kan även se 
hur de i det här fallet omdefinierade sina roller när de märkte att det inte gick att hålla 
fast vid dem som idealet föreskrev. Informantens fru åkte till exempel tillbaka till 
Norrköping och tog arbete som hemhjälp eftersom det han tjänade inte räckte till för 
deras försörjning. Att detta rörde sig om en tillfällig omdefinition märker man dock på 
hur hon glider undan frågan om inte henne maken kunde ha varit hemma när hon 
började arbeta och tjänade mer pengar än vad han gjorde på AK-jobben. Med andra 
ord verkar de ha sett det som en tillfällig lösning, en reaktion på en situation som inte 
hörde till vardagen och inte om någon djupare omfördelning av rollerna.44 Detta kan 
ses som ett exempel på en form av delaktig maskulinitet som Connell talar om, det vill 
säga som stödjer sig på det hegemoniska idealet även om möjligheten inte finns att 
fullt ut realisera det. 
 Att man, inom familjen och som individ, reagerade på omställningen genom att 
formulera variationer och godkända undantag från normen syns i en av intervjuerna 

                                                           
40 Det vill säga arbetsintyg som man bytte mot mat på vissa utvalda restauranger eller i andra fall byta mot 
basvaror i livsmedelsbutiker. 
41 AM 216, s. 11-12. 
42 Se till exempel AM 46, s. 7-8, AM 216, s. 1-2; 17. 
43 AM 128, s. 8-9, 11-12. 
44 AM 128, s. 12-14. 
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med en metallarbetare född 1901. När han talar om de avskedningar av gifta kvinnor 
som var vanliga under perioder av utbredd arbetslöshet märker man att han definierar 
arbetslösa som män: 
 

  Det tyckte jag var det renhårigaste, där avskedade de alla gifta fruntimmer när det vart 
dåligt ... Det där har jag gått in för jämt att, när de jobbade och så blev det arbetslöshet då [...] 
ska de avskeda ena parten så att, de som är arbetslösa får jobb först och främst.45 

 
Genom en sådan omdefinition kunde man även som arbetslös fortsätta att hävda sin 
manlighet genom att ställa det i konstrast till det kvinnliga.   
 Det går även att se en generell pragmatism hos informanterna. Deras 
inställning är i mångt och mycket att man gjorde vad man behövde för att överleva. På 
så sätt kunde män acceptera tillfälliga svårigheter med att uppfylla försörjaridealet, 
utan att de för den sakens skull betraktade sig som minde maskulina. Genomgående 
verkar man dock ha tolkat detta som mannen ovan, som ett undantagstillstånd, och 
försörjaridealet sattes på ett sätt tillfälligt i karantän för att sedan kunna plockas fram 
igen när det blev möjligt att förverkliga. Mannen som citerades ovan lyfter fram en 
sådan pragmatisk inställning till sin hustrus arbete, trots att den strider mot den 
uppfattning som lyfts fram i citatet. Han menar att det var okej att hans hustru fortsatte 
jobba i arbetslöshetstider, eftersom de då kunde betala tillbaka ett lån som de tagit i 
samband med att de flyttade ihop.46 Det rör sig alltså om en delaktig 
maskulinitetskonstruktion som förhandlas fram i mötet mellan idealet och 
verkligheten. 
 De som är födda i undersökningsperiodens senare hälft tenderar att vara 
mindre benägna att tala om arbetslöshet, åtminstone märks det av mindre i 
intervjuerna.47 Anledningen till detta förhållande kan vara att tiderna var bättre när de 
gav sig ut i arbetslivet eller att de var så pass unga att de inte hade familjer att försörja 
och därmed inte drabbades så hårt. Det torde också sannolikt ha varit mer accepterat 
att en yngre man tog diverse ströjobb och följaktligen levde mer osäkert än vad det 
skulle ha varit om en familjeförsörjare gjorde samma sak.48 Jag har dock inte funnit 
något som tyder på några generella skillnader i hur männen förhåller sig till det 
manliga idealet eller arbetslösheten i sin maskulinitetskonstruktion mellan dem födda i 
periodens början och de som föddes i dess slut. 
 Informanterna betonar alltså även fortsatt vikten av att kunna klara sig själv och 
den negativa synen på socialhjälp och bidrag är tydligt framträdande. Passivitet var 
något som inte stod högt i kurs. Informanterna ger överlag fortsatt uttryck för en 
manlighet byggd på att vara aktiv och är noga med att lyfta fram att de minsann aldrig 
behövt vända sig till de sociala myndigheterna för hjälp. En av informanterna, född 
1911, gör jämförelser med dagens49 samhälle och menar att de som går arbetslösa nu 
får ersättning för lättvindigt: 
 

                                                           
45 AM 253, s. 35-36. 
46 AM, 253 s. 35. Se även till exempel AM 272, s. 16 och  AM 276, s. 53. 
47 Se även sid. 22. 
48 Se t.ex. AM 237, s. 6. 
49 Med andra ord, samhället i slutet av 1980-talet. 
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[J]a de får ju arbetslösunderstöd också. Och på det viset så, så, så trubbas man 
naturligtvis, den där lusten att kämpa sig till någonting den trubbas av.50 

 
Det var alltså viktigt att man som man hade förmåga att vara sin egen lyckas smed. 
Detta är något som går igen hos snart sagt samtliga informanter.  
 Samme man som citeras ovan talar i en annan intervju om att socialhjälp är att 
jämföra med tiggeri och att han själv aldrig skulle gå och be om pengar om han var i 
den situationen.51 Detta är ett synsätt som även andra uttrycker. En informant 
beskriver exempelvis, med vad man kan tolka som stolthet, att han bara varit arbetslös 
i fem veckor under hela sitt yrkesverksamma liv.52 Detta knyter han till att han alltid 
har varit på hugget och tagit de tillfällen till jobb som uppenbarat sig. Han menar att så 
länge man hugger i, arbetar väl och sköter sig behöver man inte oroa sig för 
arbetslöshet.53 Här kan man se hur de formulerar en tydlig motbild som används som 
konstrast till dem själva, och som därmed innebär ett försvar den maskulinitet som de 
konstruerar. De kanske inte kan leva upp till alla aspekter av det hegemoniska idealet, 
men med hjälp av motbilden av en passiv, handlingsförlamad man kan de peka på män 
som i ännu högre utsträckning än dem själva är oförmögna att förverkliga idealet och 
på så sätt avleda omgivningens tänkta eller verkliga kritik. Detta agerande syns även i 
Bo Nilssons undersökning av gammpojkarnas maskulinitetskonstruktion.54 
Formuleringen av motbilder av det här slaget kan förstås som en del i 
konstruktionsprocessen då detta skapar legitimitet och auktoritet för den maskulina 
identitet informanterna vill skapa, genom att tydligt definiera hur en man inte ska vara 
och därmed marginalisera och skilja ut män som inte kan leva upp till idealet.55  I 
denna mening kan man tala om att även en delaktig maskulinitet kan vara hegemonisk 
i sin bestämda kontext, så till vida att den förmedlar det för sitt sammanhang mest 
accepterade svaret på frågan hur en man ska vara.56 
 Även om de givetvis inte alltid hade livet i sina egna händer, verkar 
informanterna uppfatta det som viktigt att uppträda som om de hade det. Detta ideal 
skulle kunna uttryckas med den engelska termen self-made man och som 
förhållningssätt blir det tydligt i följande citat, där en informant svarar på fråga hur det 
kändes att gå arbetslös:  
 
 

Jag gick ju på, andra jobb medan jag sökte det där ser du... Jag gick och gjorde vad 
som helst så där.57  
 

Han väljer alltså att betona att han var någon som gjorde rätt för sig och inte stod 
lamslagen när han saknade arbete. Genom att som arbetslös bete sig som om man själv 
kunde styra över exempelvis tillgången på arbete gick det att lindra det hot som 
                                                           
50 AM 200, s. 39-40. 
51 AM 248, s. 50-51. 
52 AM 242, s. 25. 
53 AM 242, s. 7. 
54 Nilsson, s. 158 . 
55 Se även Nilssons resonemang om motbilders betydelse för konstruktionen av scoutrörelsens maskulina ideal 
(t.ex. Nilsson, s. 55, 67 och 80.)  
56 Jfr. Connell, s. 119. 
57 AM 238, s. 4. 
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arbetslöshet utgjorde mot manlighetskonstruktionen. På så sätt var det möjligt att föra 
vidare konstruktionen av mannen som det arbetande könet, även under perioder av 
arbetslöshet, genom att fortsätta betona de aktiva dragen i dess konstruktion. Som man 
skulle man agera och ta kommandot över situationen, något som inte skulle vara 
möjligt om man exempelvis slog sig till ro och levde på sin omgivning, i den 
utsträckning det nu var möjligt. Tillfälliga påhugg, nödhjälpsarbeten och dylikt blev 
alltså värdefulla så till vida att de erbjöd en väg förbi det hot som förlusten av arbetet 
och misslyckandet att uppfylla försörjarrollen innebar. Mannen fortsatte med andra ord 
att identifieras som det aktiva, arbetande könet även när han var arbetslös. 
 I ljuset av detta kan informanternas positiva inställning till AK-jobben förstås. 
Denna positiva inställning kan skönjas redan hos dem som föddes tidigt i 
undersökningsperioden och den lever kvar, och till och med förstärks, för dem som 
föddes mot senare del. De talar exempelvis om hur de till och med kunde få pengar 
över efter AK-jobb, något som kan tolkas som en strävan efter att höja dem till något 
mer än en sista utväg för att klara sin försörjning. En av informanterna berättar: 
 

Fan en tjänade ju bra om en orkade sitta kvar nere här... Ja det var inte så jädra dåligt... 
det var inte bättre att vara bonde, det tror jag inte.58 
 

Här kan man alltså se hur informanten ser på AK-jobbet ungefär som på vilket annat 
jobb som helst, med andra ord bör hans självbild och hans uppfattning om sig själv 
som man inte ha påverkats negativt av just denna del av arbetslösheten. Det blir istället 
frågan om att betrakta situationen som naturlig, och till viss del oproblematisk, för att 
på så sätt kunna hålla kvar vid sin gamla självbild. Det går alltså att tala om en form av 
delaktig maskulinitet, där idealet fanns kvar hos informanten men i förändrad form och 
han anpassade exempelvis hur han såg på nödhjälpsarbeten så att det skulle passa in i 
modellen. Märk också hur han betonar vikten av fysisk styrka och kapacitet, att ”en 
tjänade ju bra”59 så länge man orkade. Detta kan ses som ett led i strävan att visa på att 
han minsann inte var någon vek karl bara för att han tvingades ta ett AK-jobb. Den 
fysiska styrkans betydelse för denna mans manlighetskonstruktion syns alltså tydligt, 
något som kan tolkas som en strävan efter att flytta tyngdpunkten för konstruktionen 
från försörjaransvaret till något som han kan enklare kan förverkliga.  
 En av informanterna berättar dock om hur han inte kunde få AK-jobb eller 
understöd överhuvudtaget då han var ungkarl och dessutom bodde hos sina föräldrar. 
Han kunde alltså inte klara sin försörjning på egen hand, och kunde alltså inte heller 
leva upp till idealet om den självständige mannen. Det märks tydligt under intervjun 
att detta tog honom hårt: 

Ja, vi som bodde hos föräldrar vi kunde inte få något AKO-jobb.60 Och inget 
understöd kunde vi få, bara för att föräldrarna skulle klara oss. Försörja oss. Så dant 
var det på den tiden. [...] Det var svåra tider då.61 

 
Han fick istället gå med arbetslöshetsunderstöd och tvingades slutligen ta ett jobb 
under svåra förhållanden för att inte bli av med det. I intervjun uppehåller han sig 
                                                           
58 AM 248, s. 16. 
59 AM 248, s. 16. 
60 Detsamma som AK-jobb. 
61 AM 77, s. 5. 
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särskilt vid arbetsplatsens dåliga arbetsmiljö och hur han drabbades av den.62 Man får 
med andra ord en klar bild av hur svårt det var att vara arbetslös, samtidigt som man 
kan se hur han värderar sin egen kapacitet. Trots att han menar att ”det är farligt när 
det är så där dåligt på jobben”63, så märker man ändå att han är stolt över att ha klarat 
av det. Han förstärker alltså de kämpande aspekterna av maskulinitetskonstruktionen. 
En riktig man skulle inte klaga utan göra det som krävdes. 
 Detta är något som gör att männen födda i periodens senare del skiljer sig något 
från de som föddes i dess början. Dessa verkar i större utsträckning vara benägna att 
tala om hur svårt de hade det. Givetvis var även informanterna som föddes tidigare 
medvetna om detta men där går det att se en generell ovilja att tala om det, eller 
snarare, de tenderade att släta över det svåra och peka på att det bara var att göra det 
bästa av situationen. Här är de istället mer benägna att tala om det som just svårt, något 
som man kan tolka som en strävan efter att ytterligare förstärka maskulinitetens 
kämpande aspekter eller helt enkelt som att de, tack vare att de i större utsträckning 
växt upp under dåliga tider och därmed var mer vana, hade lättare att prata om det.64 
En av informanterna beskriver till exempel tiden som den ”värsta jävla tiden att 
komma ut i [arbetslivet].”65 
 Vad det gäller synen på arbetslösa har jag inte hittat något som direkt tyder på 
att informanterna skulle ha sett ner på arbetslösa eller sett dem som mindre manliga. 
Så länge man kämpade och kunde klara sig på sin egen kapacitet kunde arbetslöshet 
tämligen oproblematiskt inkluderas i manlighetskonstruktionen. En bidragande orsak 
till att de inte generellt såg ner på arbetslösa var antagligen att det rörde sig om något 
så vardagligt att det kunde drabba i stort sett vem som helst. Detta gäller för hela 
perioden. Det går dock att se tecken på två olika typer av manlighet i detta. En 
informant i den andra gruppen uttrycker exempelvis betydelsen av tur när det gäller att 
undvika arbetslöshet och drar paralleller mellan sig själv och sin bror: 
 

Och han hade ju svårt att få jobb, han gick arbetslös i sju år fanns ju inga jobb att få 
för han var yngre [...] Jag var inte arbetslös något, jag hade rätt tur att få, jag fick ju det 
här nere på Thulins då...66 

Han betonar alltså slumpen som avgörande för hans möjlighet att få ett arbete, och 
ställer det i kontrast till sin bror, som inte hade samma tur. Värt att ta i beaktande är 
även att mannen bakom citatet inte var mer än 16 år vid tillfället, och alltså saknade 
yrkeserfarenhet.67 Hans värdering av turen är intressant och står i skarp kontrast till en 
annan man, som istället har följande att säga när han får frågan om han oroade sig för 
att bli arbetslös: 
 

                                                           
62 Arbetet som mannen tvingades ta var på cellullosafabriken och innebar bland annat att han skulle hälla salt i 
ett där man hade någon form av plastmassa som användes för tillverkning av plastpåsar. Ångorna från detta och 
den totala avsaknaden av skyddsglasögon gjorde så att hans hornhinnor frättes bort, något som kurerades genom 
att ligga i ett helt mörkt rum i tre dagar, då de växt ut igen. Mannen blev inte långvarig på det här arbetet, utan 
slutade efter fem månaders arbete. (AM 77, s. 5-12). 
63 AM 77, s. 5. 
64 Se till exempel AM 77 s. 5 och AM 200 s. 28 .  
65 AM 248, s. 13. 
66 AM 258, s. 11 (Thulins var ett verkstadsindustriföretag). 
67 AM 258, s. 12-13. 
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Aldrig ... [J]ag vet inte om jag vart känd eller, inte för att jag vet om det eller om de 
pratade sig emellan. För jag kunde gå upp till en fabrik och fråga om plats. Då sa jag 
vad jag var. Ja, det var ingen tvekan, bara att börja när du vill. Och jag, jag gjorde 
mycket...68  
 

Det går alltså att se en markant skillnad jämfört med den föregående informanten. 
Istället för att betona att han hade tur som fick arbete, väljer han istället att lyfta fram 
sin egen skicklighet som arbetare. Detta kan tolkas som uttryck för två olika sätt att 
formulera maskulinitet. Den undre mannen företräder det, som sett ovan, så vanliga 
self-made man idealet, det vill säga han lägger fokus på sin egen förmåga att ta hand 
om sig själv oavsett situation, medan det övre citatet utgör en avvikelse från detta. Det 
blir här tydligt att alla män inte är maskulina på samma sätt, utan att det finns en stor 
spridning inom gruppen. Det blir i och med detta möjligt att tala om en hegemonisk 
maskulinitet även bland män som i en samhällskontext tillhör en delaktig eller 
underordnad maskulinitet. De hierarkiska könsstrukturerna finns alltså överallt och en 
maskulinitet som betraktas som tongivande och befinner sig i hierarkins topp i en 
kontext, kan ses helt annorlunda i en annan.69  
 Vad man sammanfattningsvis kan se vad gäller mäns syn på arbetslöshet 
är att de på olika sätt försökte föra in den i redan befintliga strukturer för manlighet. 
Vad jag har kunnat se var det vanligast att de anammade en syn på arbetslöshet som 
innebar att de såg den som en naturlig del av konstruktionen av det arbetande könet, 
något som blev möjligt genom att de fokuserade på aktivitet, handlingskraft och 
förmåga att ta hand om sig själv. Detta var aspekter som gick att kombinera såväl med 
arbete som med arbetslöshet och de blev därför en betydelsefull del av försvaret mot 
den potentiella devalvering av manligheten som kunde bli följden av långvariga 
perioder utan inkomst. Överlag har de män som jag undersökt agerat på detta sätt, och 
man kan säga att de därmed har upplevt kriterierna för en delaktig maskulinitet, som 
stödjer på den hegemoniska men inte uppfyller alla dess beståndsdelar.70   
 Det går med andra ord att peka på ett samband mellan manlig arbetslöshet 
och mindre strikt genusarbetsdelning så till vida att man, i familjer där mannen varit 
arbetslös och därmed beroende av sin frus förvärvsarbete, torde ha varit mindre 
benägen att sträva efter ett ensidigt förverkligande av försörjaridealet. Man kan 
emellertid anta att dessa män kompenserade detta genom att istället betona andra delar 
av det maskulina idealet som lyftes fram som mer viktiga i konstruktionen. Det rör sig 
alltså om en kontinuerlig konstruktionsprocess där män utifrån sin verklighet och i 
relation till rådande ideal väljer att betona vissa delar av konstruktionen och lyfta fram 
dem som särskilt viktiga. När idealet föreskriver något som de inte kan eller vill leva 
upp till, kan de för att bevara sin maskulinitet på olika sätt försvara sig genom att 
omtolka det eller överbetona andra delar av idealet. Detta kan man även se i Bo 
Nilssons studie av manlighetskonstruktionen hos gammpojkarna. För dem rörde det 
sig om en oförmåga att leva upp till idealet om kärnfamiljen och mannen som dess 
försörjare, och de behöver därför formulera, för dem själva och omgivningen, 
godkända undantag från denna norm. Detta gör de genom att skapa en identitet byggd i 
                                                           
68 AM 11, s. 12. 
69 Se även t.ex. AM 272, s. 16 (Diskuterades även på s. 2 ovan.) Se dessutom s. 5 för vidare diskussion om 
delaktighet, hegemoni och kontext. 
70 Connell s. 117-118. 
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första hand på sin duglighet som arbetare och fysisk styrka. De använder sig även av 
försörjarrollen och talar om hur de offrade sig och sina egna anspråk på 
familjebildning för att istället ta hand om hemgården och föräldrarna när dessa började 
bli till åren. Denna roll kallar Nilsson för ”martyren” och han menar att den används 
för att balansera omgivningens krav på kärnfamiljebildande och idealet om den 
manliga kroppsarbetaren. De må visserligen inte ha bildat familj på det sätt som 
normen föreskrev men i och med att de ändå har axlat manteln som föräldrarnas 
försörjare på ålderns höst och dessutom tagit ansvar för föräldrahemmet, kan de ändå 
formulera en manlighet som bygger på idealets olika beståndsdelar även om de inte 
uppfylls fullt ut.71  
 Likheterna mellan dessa åldrande ungkarlar och de arbetslösa männen i 
mitt material är påtagliga. I båda fallen handlar det om oförmåga att leva upp till 
familjeförsörjaridealet och därmed förverkliga den hegemoniska maskulinitetens 
kärnområde. På grund av detta har både gammpojkarna och de arbetslösa männen 
hamnat i en försvarsposition där de behöver omformulera idealet och presentera 
godkända undantag från det för att kunna bevara sin identitet som män. De arbetslösa 
männen gör detta, som man kan se ovan, genom att tolka arbetslösheten som något av 
ett normaltillstånd, det vill säga, de ser den som en naturlig del av konstruktionen av 
det arbetande könet. Detta syns tydligt då de väljer att betona hur de aldrig har stått 
lamslagna inför en period utan arbete eller hur de vill förmedla känslan av att de alltid 
har haft sitt liv i sina egna händer. Detta self-made man ideal fungerar för dem som ett 
försvar mot att de inte kunnat uppfylla familjeförsörjaridealet och innebär en ständig 
betoning av aktivitet och handling. Genom denna aktivitetsbetoning kan de uppfylla 
konstruktionen av det arbetande könet även vid arbetslöshet och en period utan arbete 
behövde därmed alltså inte innebära en identitetskris, så länge det gick att fortsätta 
uppfylla vissa grundläggande aspekter av konstruktionen. 
 
 
Kvinnor, försörjning och könsroller 
Om avsnittet ovan behandlade manlighetens konstruktion på den offentliga arenan, 
såsom arbetsplatser och dylikt, ligger för denna del på en annan mycket betydande del 
av konstruktionen, nämligen hemmet, det handlar alltså här om hur omgivningen såg 
på arbetslösa män samt hur könsrollerna i hemmet påverkades. I första hand bygger 
det här avsnittet på kvinnliga informanters berättelser, som talar om sina upplevelser 
av makars, fäders och bröders arbetslöshet. Denna avgränsning vad gäller material är i 
första hand gjord för att gör det möjligt att se hur dessa kvinnors upplevelser av 
arbetslösa män i deras närhet skiljer sig från männens egna upplevelser. För att 
återknyta till tidigare forskning kan man här tala om en frågeställning som berör hur 
kvinnor såg på försörjning och den roll som de själva hade att spela vad gäller denna. 
Wegerman menade att det går att tala om perioden som en period av framsteg vad 
gäller gifta kvinnors förvärvsarbete och, som sett ovan, att de, åtminstone vad gäller 
hans undersökningsområde Stockholm, i stor utsträckning tog på sig rollen som 
familjeförsörjare när deras makar inte kunde spela den fullt ut.72 
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  I mitt material har jag hittat en rad bevis för att så kunde vara fallet även i 
Norrköping och det verkar har varit något naturligt att kvinnornas delaktighet i 
familjens försörjning ökade när männens bidrag till den samma minskade. Detta verkar 
stämma i första hand för den senare delen av undersökningsperioden, och inte i lika 
stor utsträckning för den första, då det verkar ha varit mer tabubelagt med kvinnligt 
försörjaransvar. Att detta kunde uppfattas som ett problem, inte bara ur ett ekonomiskt 
perspektiv, framträder ofta. Ett exempel på detta finns hos en informant, en 
textilarbeterska född 1903: 
 

[M]in man var ju så, ja det gör detsamma att tala om honom precis men, han hade 
inte arbete jämt. Och då hade jag ju varit hemma ett tag för vi hade ju väldigt dåligt 
ställt. Men då tänkte jag när jag började jobba, för pojken var ju liten, att oh nu, jaa, 
ja det var år som var svåra. Men i alla fall, det var ju tvunget att gå. En fick sätta sig i 
skuld [...] men, min man levde.73 
 

Här framgår det tydligt att hon ansåg sig ha det största ansvaret för familjens 
försörjning.74 Dessutom kan man även ana att det finns en viss bitterhet inför detta att 
hennes make inte kunde bidra till den i någon större utsträckning. Längre fram i 
intervjun framkommer det att en anledning till mannens arbetslöshet var hans 
alkoholproblem. Han misskötte helt enkelt de anställningar som han fick och därför 
tvingades hustrun ta den största delen av försörjningsbördan.75 Med andra ord klarade 
han alltså inte av att leva upp till det ideal, gällande hur en man skulle agera under 
arbetslöshet, som framträdde i avsnittet ovan. Försörjarbördan blev alltså tvingad på 
henne. Det finns även saker som tyder på att hon, kanske som del i ett försök att parera 
det hot mot maskuliniteten som arbetslöshet utgjorde, var hemma trots att han inte 
hade arbete. Detta framgår i citatet ovan när hon talar om att hon hade ”varit hemma 
ett tag för vi hade ju väldigt dåligt ställt.”76 Ett sådant agerande för att leva upp till 
idealet och bevara könsrollerna kan ses även i andra intervjuer.  
 En kvinna talar till exempel om hur hon först arbetade utanför hemmet, men 
sedan när maken blev arbetslös i början av 1920-talet och gick utan arbete i ett och ett 
halvt år, slutade hon arbeta. Hon säger att hon ”kunde ju ha jobbat men, jag tyckte jag 
behövde det inte för vi klarade oss då”77 Detta är besynnerligt, särskilt som det 
framgår längre fram att hon trivdes bra med arbetslivet.78 Det skulle visserligen vara 
möjligt att anta att hon valde att sluta arbeta på grund av att paret födde en dotter vid 
den här tiden, men detta verkar inte ha varit den mest tongivande orsaken. Hon talar 
visserligen om hur hon var hemma när dottern var liten, men när hon beskriver hur hon 
återupptog sitt förvärvsarbete säger hon ingenting om att det exempelvis skulle bero på 
att dottern blivit stor nog eller att de funnit lämplig barnpassning, utan hon väljer 
istället att lyfta fram att maken hade fått arbete. Att dottern inte var det huvudsakliga 
skälet till att hon valde att vara hemma visar sig också i det faktum att hon, när hon 
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började arbeta igen, valde att ha dottern på barnkrubban Fröbeln.79 Detta var något 
som, vad jag har kunnat avgöra, i de allra flesta fall inte var förenligt med en 
uppfattning om att kvinnan borde vara hemma med sina barn, och alltså kan man anta 
att det inte var på grund av dottern som hon var hemma.80  
 Samma mönster upprepade sig i början av 1930-talet då maken återigen gick 
utan arbete en längre period. Hon var då återigen hemma och berättar följande: 
 

[O]ch sen gick han i ett och ett halvt år arbetslös. Och då skulle de på julen ha 
utdelning ifrån [...] något kommunalt vet du. Ja, och det skulle de komma hem och se 
hur vi hade det ... när de kommer hem så står jag med bakbordet på borde och gjorde 
korv ... så vi fick ingenting vet du ... Så jag förstår inte att vi drog oss fram i alla 
fall.81 
 

Anledningen till att de trots allt klarade sig var att de kunde köpa potatis och dylikt av 
hennes föräldrar, som hade ett litet jordbruk, och på så sätt få det lite billigare.82 Det är 
alltså intressant att se hur hon gång på gång väljer att stanna hemma när hennes make 
inte har arbete. Det går att tolka detta som att mannen, för att behålla balansen mellan 
manlighetskonstruktionens olika arenor, inte vill att hon skulle ha arbete när han inte 
hade det. Detta skulle ju vara oförenligt med konstruktionen av mannen som det 
arbetande, aktiva könet och även störa balansen mellan de manliga och kvinnliga 
sfärerna, det vill säga offentligheten och hemmet.  
 Det finns emellertid exempel på det omvända, det vill säga att kvinnan 
arbetade och mannen skötte hemmet, något som av de inblandade verkar ha setts som 
oproblematiskt. En av de kvinnliga informanterna, i det här fallet är hon född 1911, 
berättar om hur hon under 1930-talet arbetade medan maken, som var arbetslös, skötte 
hem och barn under tiden:   
 

[D]å var ju han arbetslös då var ju han hemma hos dem och då lagade han mat [...] 
Han gick in till grannen som bodde mittemot och frågade om det var något som han 
inte visste [...]  Så då lagade han ju lite mat och gjorde i ordning och skötte.83 
 

Maken hade först försökt försörja familjen via nödhjälpsarbeten, bland annat huggit 
ved i fattigvårdens regi, och på så sätt fått lite understöd. När de märkte att detta inte 
var nog för att klara familjens överlevnad började hon söka arbete.84 Detta verkar inte 
ha fått honom, i sina egna eller hustruns ögon, att framstå som mindre manlig eller 
som en misslyckad försörjare. När det blev bättre tider, närmare bestämt 1936 började 
även han arbeta på samma arbetsplats och de arbetade då båda två utanför hemmet.85 
Det här kan tolkas som en omdefiniering av idealet och de aktiva dragen i 
manlighetskonstruktionen verkar i det här fallet ha genomgått en förflyttning, från att 
ursprungligen ha varit baserade i den offentliga arenan fick de nu sin bas i hemmet. 
Han kunde tack vare detta fortsätta vara den man som idealet föreskrev även om 
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arbetet skedde i den traditionellt kvinnliga sfären. Med Connells ord går det här att tala 
om en maskulinitet som i jämförelse med den hegemoniska betraktades som 
underordnad, eftersom den frångick dennas grundläggande konstruktionsmönster och 
rollformulering.86 Mannen blev ju i det här fallet försörjd av sin hustru samtidigt som 
han tog hand om de traditionellt kvinnliga arbetsuppgifterna i hemmet, allt medan 
idealet förskrev det omvända. 
 Liknande exempel på att man tillsammans i familjen formulerar om 
idealen, och därmed rollerna, är något som även går att finna i en rad andra intervjuer. 
I en av dessa berättar en kvinna om hur hon och maken delade på barnpassningen. De 
arbetade båda två och tog motsatta skift, så att exempelvis när hon jobbade på 
förmiddagen var maken hemma och så byttes de av på eftermiddagen.87 Vidare 
berättar hon att hennes make tog stort ansvar vad gäller skötsel av hemmet och barnens 
uppfostran.88 En annan kvinna beskriver det som en överenskommelse mellan henne 
och hennes man att de skulle dela på hushållssysslorna för att båda skulle kunna 
jobba.89 Med andra ord verkar det i många familjer och för många kvinnor och män ha 
varit en fråga som handlade mindre om manligt och omanligt och mer om att man 
skulle göra det nöden krävde. Idealet må säga en sak, men detta var på intet sätt lag 
och för många gick det att kringgå det utan alltför stora problem.  
 Könsrollerna var alltså i många fall på intet sätt statiska och de kunde 
omformuleras vid behov. Det är här möjligt att se en tydlig obalans mellan å ena sidan 
vad Wegerman definierade som den folkliga praktiken, det vill säga hur människor 
verkligen agerar i vardagen, och de hegemoniska ideal som formulerades av 
samhällets ledande skikt. Ett tydligt exempel på detta förhållande är hur kvinnor med 
försörjaransvar togs emot av arbetsgivarna. I många kvinnors berättelser framkommer 
det hur de i tider av arbetslöshet blev uppsagda av den enkla anledningen att de var 
gifta och därför hade en make som borde försörja dem. En kvinna berättar till exempel 
om hennes svägerska blev uppsagd när hon gifte sig eftersom hennes make hade ett 
relativt välbetalt arbete på margarinfabrik. Hon kände själv av pressen från kollegorna 
och arbetsgivaren när hon gifte sig och ändå fortsatt att arbeta: 
 

[D]et var väl likaså, då [i] början på trettiotalet ... om de gifte sig och det inte var 
så gott om arbetet, den som hade gift sig, eller som var gift. Den tyckte de först 
och främst skulle gå [...] Det kunde vara på en del företag som det kunde vara 
så, så att de tyckte att hon har ju gift sig nu och ... då kan hon vara hemma, då 
behöver hon inte gå här och jobba [...] då kände jag mig lite besvärad.90 

Hon berättar vidare att familjen var beroende av hennes inkomst och att det därför inte 
var att tänka på att hon skulle sluta arbeta. Hennes make hade alltså inget emot att hon 
arbetade.91 En annan kvinna berättar hur hon blev uppsagd från sitt arbete som 
tyglagerska eftersom hennes make hade arbete och dessutom tjänade mer än vad som 
var brukligt inom textilindustrin.92 Uppsägningen skedde mot kvinnans vilja och hon 
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var bara hemmafru i två år innan hon skaffade sig ett nytt arbete.93 Det verkar alltså 
inte som att maken ville att hon skulle vara hemma. I dessa både fall kan man med 
andra ord se hur samhällets ideal och normer kolliderade med män och kvinnors egna 
överenskommelser och syn på genusarbetsdelningen, ett exempel så gott som något på 
att ideal och praktik ofta var två skilda saker.94 Detta visar på hur genus konstruerades 
i dynamiken mellan olika arenor, i det här fallet arbetslivet och hemmet.95 
 Även om de könsroller och den arbetsdelning som formulerades i 
hemmen alltså ofta kunde skilja sig från det dominerande idealet, finns det exempel på 
motsatsen, det vill säga en syn på manligt och kvinnligt som låg i linje med den 
hegemoniska. En av männen delar med sig av sin syn på kvinnligt förvärvsarbete och 
försörjning: 
 

Hon var hemma. Hon hade ju barnen vet du. Jag ville inte att hon skulle jobba. 
Och det var ju vanligt då, mera vanligt. För då hade en ju när en kom hem ... 
Hade vi middag uppe, allting färdigt vet du. Nej, jag jobbade då, jag jobbade 
väldigt mycket, jag tjänade rätt så bra.96   

 
Trots detta berättar informanten vidare att han hjälpte till med städning och dylikt.97 
Att detta rör sig om en man som inte drabbades av arbetslöshet blir alltså i det här 
fallet viktigt, då det därmed går att använda denna intervju för att belysa den 
pragmatism som var förknippad med könsroller och arbetsfördelning. De fall som 
ovan har belysts har ofta visat på hur rollerna anpassades, i första hand inte efter 
idealet utan efter de faktiska förhållandena som man levde under. Något som stärker 
detta antagande är just intervjun som citeras ovan och andra där informanterna talar 
om, som i en intervju, att ”om en hade råd i alla fall så en försökte ju”.98 Det vill säga, 
just hemmafruidealet, och därmed även myntets andra sida, familjeförsörjaridealet, var 
något som män och kvinnor försökte uppnå när det var möjligt men som de var snabba 
att rationalisera bort när dess förverkligande inte var möjligt. 
 Kvinnornas bild av arbetslösa män torde alltså med andra ord bli en 
pragmatisk sådan. Det viktiga var inte om mannen levde upp till försörjaridealet eller 
ej, utan det rörde sig istället om huruvida familjens försörjning kunde tryggas på annat 
sätt. Om så var fallet utgjorde manlig oförmåga att leva upp till försörjaridealet inte ett 
problem för dem. Precis som fallet var för männen ovan, verkar kvinnorna ha betraktat 
arbetslöshet som något som kunde drabba ungefär vem som helst och därför sett på 
arbetslösa utifrån deras agerande. Ett exempel på detta går att finna en intervju med en 
kvinna som berättar om hur hennes arbetslöse far låg hemma om dagarna och sov, utan 
att engagera sig på något sätt i hushållsarbetet och på så sätt underlätta för sin fru som 
försörjde honom. Hon berättar vidare om hur hon och omgivningen såg på detta: 
Och då tyckte vi allihop att det där var ju förskräckligt, han kunde väl gått upp och eldat och 
satt fart på spisen ... mamma fick för det mesta stå där och hugga ved också. [...] För det vet 
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jag att vi tyckte, när han var arbetslös och var hemma, då kunde han väl ha gått upp och eldat, 
så det var lite varmt när hon kom hem.99 
 Det var alltså här inte faders arbetslöshet i sig som var problemet, utan att 
han inte drog sitt strå till stacken. Hon berättar vidare i en annan intervju om hur 
familjen upplevde det som en skam när de tvingades leva på hans matlappar för att 
klara försörjningen. Den betoning av vikten av att klara sig på egen hand som gick att 
se i avsnittet ovan går alltså igen även här, något som blir tydligt när hon längre fram i 
intervjun talar om hur familjen fick handla på kredit i utbyte mot att fadern, som var 
duktig på att måla, hjälpte till att renovera lägenheter. Detta ansåg de vara mindre 
problematiskt.100 Försörjaransvaret kunde alltså vid arbetslöshet omvandlas till ett 
ansvar för mannen att bidra med det han kunde. Detta kunde vara ett sätt att bevara 
den manliga självkänslan. Visserligen drog han inte längre in pengarna som höll 
familjens hjul i rullning men han hade ändå en viktig roll att spela för familjens totala 
försörjning, i vilken hushållsarbete var en nog så viktig del.  
 
Efter arbetslösheten 
I de två avsnitten ovan har fokus legat på att undersöka hur ideal och normer på två 
arenor för maskulinitetskonstruktion, arbetet och hemmet, påverkades av arbetslöshet. 
Den fråga som jag nu ämnar söka svar på kommer att lämna arbetslöshetens 
omedelbara närhet och istället flytta fokus framåt i tiden. Vad hände med de 
förändringar som arbetslösheten förde med sig? Gjorde de några bestående avtryck på 
konstruktionen av det manliga och formuleringen av könsrollerna? Tidsligt befinner vi 
oss här på 1940- och 1950-talet.  
 En viktig aspekt av denna frågeställning är givetvis försörjaransvaret. 
Som sett ovan medförde arbetslöshet ofta en breddning av ansvarsfördelningen vad 
gällde familjens försörjning. Kvinnor tvingades eller valde att ta en större del av 
ansvaret för att hålla familjens försörjningsnivå på en likvärdig nivå och på så sätt 
minimera arbetslöshetens skadeverkningar. Detta ligger i linje med de resultat som 
Leif Wegerman presenterar i Försörjd av sin hustru, men för att det som han ska vara 
möjligt tala om perioden i termer av en framgångsperiod för kvinnors rätt till arbete 
krävs att dessa resultat på något sätt går att påvisa i ett längre perspektiv. Det blir alltså 
nödvändigt att se om de förändringar som arbetslösheten framtvingade stod sig när 
tillgången på arbete ökade igen, eller, med andra ord, huruvida dessa förändringar var 
djupgående eller endast en tillfällig anpassning till en extraordinär situation. 
 I mitt material kan man få en del fingervisningar om att det kanske i första 
hand rörde sig om just en sådan tillfällig omformulering, och att informanterna så fort 
det var möjligt ville försöka återgå till de idealtypiska rollformuleringarna. Detta 
märks exempelvis i hur man såg på kvinnliga löner. Dessa låg fortsatt lägre än de 
manliga, något som tyder på att kvinnor i allmänhet inte förknippades med ett lika 
stort försörjaransvar som män, det vill säga, försörjarrollen var fortsatt ett klart manlig 
ideal, trots förekomsten av kvinnor som helt eller delvis var familjeförsörjare under 
mellankrigstiden. En informant berättar exempelvis att de manliga vävarna på 
textilfabriken där hon arbetade skötte tre vävstolar medan de kvinnliga bara skötte två, 
något som givetvis medförde att männen tjänade mer då arbetet skedde på ackord. De 
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högre manliga lönerna framstår i hennes berättelse som något som de kvinnliga 
arbetarna helt enkelt fick lov att acceptera, det bara var så, även om det kändes 
orättvist. Att kvinnors löner visserligen ökade märks också, speciellt då de fick lova att 
börja sköta två vävstolar istället för en, men eftersom männen samtidigt började sköta 
tre så ledde detta inte till någon utjämning vad gäller lön.101 Denna ojämlikhet vad 
gäller löner, även efter mellankrigstiden, är något som går igen i flera intervjuer.102 
Detta kan tolkas som att idealet om den manlige familjeförsörjaren i den hegemoniska 
formuleringen av könsrollerna fortlevde även efter mellankrigstiden. 
 Något som ytterligare stärker detta är att flera kvinnor talar om hur de som 
ensamstående inte betraktades som familjeförsörjare och därför inte var kvalificerade 
för högre löner. Till exempel märks detta i en intervju med en kvinna som med stor 
indignation ger följande svar på frågan om kvinnor blev behandlade annorlunda än 
män vad gäller löner: 
 

Ja. O ja. Vilken skillnad. Vilken skillnad. Som på Drags [...] där var en manlig 
och en kvinnlig som skar ... jag kunde mer än den manlige men jag hade mindre 
betalt. Jag kunde mera, var mera insatt än den manlige. Men han hade mer betalt 
tack vare att han var karl.103 

 
Hon berättar vidare hur hon tog upp detta på ett fackföreningsmöte: 
 

[J]ag vart ju nerklubbad för all del för jag skulle ju tiga, jag hade så bra betalt, 
jag tjänade så bra, så där, och jag hade ingen att försörja ... Men den där karlen 
han hade, han hade sin fru, han hade bil, han hade sommarställe tror jag. Och det 
var han tvungen att ha pengar till. Och då så sa jag en gång, ja men ”du”, sa jag, 
”din fru är väl varken sämre eller bättre än hon kan jobba.” Nej hon skulle inte 
behöva jobba. ”Och bilen”, sa jag, ”den är en lyxvara, den behöver du inte ha. 
Men jag är tvungen att ha mat för dagen” sa jag. Nähä, det gick inte. Och det 
gick inte.104 
 

Med familjeförsörjarrollen som motivering upplevde hon alltså sig som motarbetad av 
facket vad gäller anspråken på lika löner. Facket stöddes i detta av det manliga 
arbetarkollektivet.105 Detta utgjorde inte någon skillnad jämfört med mellankrigstiden, 
då gifta kvinnor, som sett ovan, avskedades eller permitterades när det blev ont om 
arbete. Att det var svårt för kvinnor att bli erkända som familjeförsörjare gällde inte 
bara på arbetsplatserna. En kvinna berättar om hur hon först inte fick hyra en lägenhet 
eftersom hon inte hade någon man. Av hennes berättelse framgår det tydligt att 
hyresvärden inte godkände henne som familjeförsörjare, trots att hon ensam arbetade 
och försörjde sina barn. Det var inte förrän hennes arbetsgivare gick in och garanterade 
hyran som hon till slut fick hyra lägenheten. Att hon själv identifierar sig som 
familjeförsörjare och därför borde ha samma rätt som en man till en lön som det gick 
att försörja en familj på märks dock tydligt. 106  
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 Samma kvinna talar vidare i en annan intervju om vikten av att lönerna 
ska ligga på sådana nivåer att det ska vara möjligt för en familjeförsörjare att försörja 
sin familj på dem och hon verkar här inte uteslutande definiera försörjande som något 
manligt. Istället menar hon att såväl män som kvinnor ska kunna arbeta om de vill.107 
Det intressanta här är hur hon talar om att det ska skapas möjlighet för en 
familjeförsörjare, istället för att betona ett delat ansvar där båda parter bidrar till 
försörjningen. Hon gör alltså en omtolkning av familjeförsörjarrollen som frångår den 
traditionella formuleringen så till vida att rollen till viss del blir könsneutral. Den 
tolkning man kan göra av detta är att hon menar att såväl en man som en kvinna kan 
vara familjens försörjare, men att det fortfarande är viktigt att en av makarna har hand 
om markservicen, det vill säga hem och familj.  
 En sådan omtolkning av försörjarrollen kan ses i flera intervjuer, även om 
det verkar ha varit vanligare att informanterna betonade båda makarnas ansvar, det vill 
säga att de delade på försörjaransvaret och hemarbetet och därmed skapade 
möjligheter för båda makarna att förvärvsarbeta.108 I många fall där hustrun börjat 
förvärvsarbeta på grund av makens arbetslöshet går det att se hur denna tingens 
ordning, att kvinnan deltog på arbetsmarknaden, fortlevde även sedan maken börjat 
arbeta igen och att det med andra ord skulle kunnat handla om en mer varaktig och 
djupgående förändring av rollerna, eller åtminstone en mindre strikt syn på 
genusarbetsdelningen. En av informanterna berättar exempelvis hur hon försörjde 
maken under hans arbetslöshet, och sedan fortsatte arbeta även sedan han börjat på 
samma arbetsplats.109 I en annan intervju berättar en annan kvinna en liknande historia 
om hur hon först försörjde sin make och sedan arbetade de båda två för att försöka få 
det bättre.110  
 Dock kan man fråga sig om detta verkligen rörde sig om någon djupare 
förändring av idealen eller rollerna. Det hegemoniska idealet, med mannen som 
familjeförsörjare och kvinnan som hemmets vårdare, verkar åtminstone ha varit 
relativt oförändrat, inte minst vad gäller synen på kvinnliga löner som diskuterades 
ovan, Detta syns även i hur informanterna talar om arbetsfördelningen i hemmet och 
vilka roller de uppger att de hade som man och kvinna.111 Det verkar ha varit vanligt 
med en ansvarsfördelning som utgick från att kvinnan hade det största ansvaret för 
hemmet, oavsett om hon förvärvsarbetade utanför det eller ej. Detta framkommer i en 
rad intervjuer.112 En man talar exempelvis om hur han och hans fru såg på skötseln av 
deras barn under uppväxtperioden och menar på att det för dem båda var självklart att 
de skulle sköta det själva och inte lämna bort barnen till någon barnkrubba eller dylikt. 
Dock var det för dem minst lika självklart att detta ansvar skulle axlas av frun: 
 

Ja, jag har jämt tyckte om att frun ska vara hemma när de har barn, det tyckte 
min fru med. Vi hade samma inställning i det fallet, hon skulle vara hemma, 
sköta barnen och se dem växa, ja vara med dem på vägen [...]  men sen var det 

                                                           
107 AM 34, s. 25. 
108 Se till exempel AM 40 s. 5, AM 102, s. 28, AM 115, s. 26 . 
109 AM 39, s. 23. 
110 AM 98, s. 18, 33. 
111 Se även t.ex. AM 93, s. 2-6 där en kvinna berättar om hur hon slutat arbeta så fort maken gått utan arbete. (Se 
även sid. 11-12 ovan). 
112 Se till exempel AM 125, s. 34-35, AM 146, s. 12, AM 32, s. 32, AM 93, s. 16 . 
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ju människor som inte kunde det på grund av, av ja sämre ekonomiska 
[förhållanden]...113 

 
Frun hade tidigare arbetat utanför hemmet, men i och med att barnen föddes stannade 
hon hemma, och blev hemmavarande från 1952 till 1970.114 Intressant är att i denna 
passage presenterar han inte bara en syn på de manliga och kvinnliga sfärerna som 
ligger nära, för att inte säga helt överensstämmer med idealet, utan han formulerar 
även vad man skulle kunna kalla ett godkänt undantag från denna idealtypiska 
uppdelning. Han menar alltså att det visserligen är bäst om ansvarsfördelningen görs 
på detta sätt, men att det ändå går att göra undantag från idealet om nöden krävde det.  
Det är alltså möjligt att se att det pågår ett ständigt förhandlande mellan ideal och 
verklighet. I detta ständigt pågående sökande efter godtagbara undantag från normerna 
skapas, som man kunnat se i avsnitten ovan, vad Connell kallar en delaktig, eller 
förhandlad, maskulinitet. Precis som Humlesjö påpekar handlar det om en strävan efter 
balans mellan de olika arenor på vilka maskuliniteten skapas. Om män misslyckas med 
att uppfylla den idealtypiska rollen på ett plan, försöker de istället lägga mer fokus på 
en annan del av konstruktionen.115 Så kan man förstå en informant som delat 
försörjarrollen med sin fru och dessutom blivit försörjd av henne först under 
arbetslösheten i början av 1930-talet och sedan igen när han strejkade 1945.116 När han 
lägger ut texten om sin tålighet vad gäller alkohol,117 sina erövringar som 
kvinnokarl,118 samt är noga med att påpeka att han på sin arbetsplats inte hade några 
problem med sätt sig upp mot ledningen,119 går det att tolka detta som en strävan efter 
att, i skapandet av identiteten, lyfta fram andra maskulina aspekter för att väga upp den 
obalans som det delade försörjaransvaret skapar. Här går det att se en kontinuitet. Det 
spelar ingen roll huruvida det är kristider och arbetslöshet eller högkonjunktur och gott 
om arbete, processen är den samma även om de ramar och kontexter som den pågår 
inom förändras. 
 

                                                           
113 AM 123, s. 27. 
114 AM 123, s. 27. 
115 Jfr. Humlesjö, s. 244. 
116 AM 276, s. 18, 52-53. 
117 AM 276, s. 77-78. 
118 AM 276, t.ex. s. 68 eller s. 73-74. 
119 AM 276, t.ex. s. 32 eller AM 272, s. 26. 
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Avslutning och sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur arbetslöshet 
påverkade synen på och konstruktionen av manlighet hos arbetarklassen under 
mellankrigstiden. För att kunna granska detta mer ingående valde jag att anamma en 
syn på maskulinitet som något som skapas i en strävan efter balans mellan olika 
arenor, en utgångspunkt tagen från Inger Humlesjö, som sedan kom att ligga till grund 
för mina frågeställningar och därmed också för den ingång jag väljer att ta, nämligen 
hur hemmet och offentligheten (i det här fallet förstådd som arbetslivet) och samspelet 
mellan dem påverkades av arbetslöshet. I kombination med detta har jag tillämpat 
R.W. Connells syn på maskulinitetskonstruktion, som innebär att det förstås som en 
ständigt pågående konstruktionsprocess där utgångspunkten tas i en hegemonisk 
idealbild, som formuleras av samhällets ledande skikt och som sedan alla övriga skikt 
har att förhålla sig till i konstruktionen av sin maskulinitet. Detta ger följaktligen 
upphov till en mängd olika maskuliniteter som existerar sida vid sida och som är 
inordnade i en allmän manlighetshierarki, där maskuliniteter förstås och bedöms i 
ljuset av deras position till den hegemoniska. Dessa två i kombination har jag bedömt 
som användbara för mitt syfte eftersom de tydliggör dels var maskuliniteter 
konstrueras och dels hur detta sker i förhållande till de hierarkiska strukturerna. Bilden 
av maskulinitetskonstruktion blir alltså bred så till vida att man kan se mångfalden av 
konstruktioner samt även att skillnaderna mellan olika former av konstruktioner kan 
vara stora även om samtliga har sitt ursprung i samma samhällsklass. 
 För den första frågeställningen, hur män förhöll sig till och såg på 
arbetslöshet, går det att se ett tydligt förhållningssätt. Arbetslösheten betraktades 
definitivt som ett hot, men det gick att försvara sig mot det om man tillämpade en form 
av omformuleringsstrategi. Även om man fick gå arbetslös, och kanske till och med 
lita på sin hustrus försörjningsförmåga, behövde detta inte betyda att ens maskulinitet 
var i fara. En vanlig form av omformulering torde ha varit att man helt enkelt 
betraktade arbetslöshet som ett normalt inslag i arbetslivet. Möjligheterna för detta 
ökade givetvis i och med att arbetslöshet, under den period jag har valt att undersöka, 
var mycket vanligt förekommande. En sådan strategi kunde tillämpas på så sätt att man 
byggde vidare på konstruktionen av mannen som det aktiva könet, en konstruktion 
som vanligtvis byggde på förvärvsarbete utanför hemmet och att man genom detta 
kunde försörja sin familj. Vid arbetslöshet kunde man i stor utsträckning bygga vidare 
på detta genom att förbli aktiv och ta de möjligheter till exempelvis tillfälligt arbete 
som uppenbarade sig. På så sätt kunde även rena hjälpinrättningar så som AK-jobb och 
nödhjälpsarbeten införlivas som naturliga delar i konstruktionen av det arbetande 
könet. Eftersom de allra flesta män, vad jag har kunnat se, även vid arbetslöshet uttalar 
stöd för det hegemoniska idealet, med mannen som försörjare och kvinnan som 
vårdare, bör det vara rimligt att här tala om konstruktionen av en maskulinitet som 
med Connells definitioner torde betraktas som delaktig eller förhandlad.  
 Detta speglar väl den process som innebar att man hela tiden förde 
förhandlingar mellan, å ena sidan, vad idealet föreskrev och, å den andra, vad som var 
realistiskt att förverkliga. På så sätt kunde man bemöta det hot mot 
maskulinitetskonstruktionen som arbetslöshet innebar genom att formulera godkända 
undantag från normen. Ett vanligt sådant undantag har jag valt att kalla self-made man 
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idealet, ett ideal som ständigt verkar återkomma hos de arbetslösa männen och som 
innebär en stark betoning av aktivitet och handlingskraft. Detta syns tydligt inte minst 
genom den avsky som ett flertal informanter uttrycker gentemot bidragsberoende samt 
hur man noga betonar hur viktigt det är att man kämpar för att komma ur arbetslöshet. 
Det finns med andra ord en tydligt identifierad motbild som markerar vilka beteenden 
och egenskaper som inte ses som accepterade. Denna utrycks såväl direkt, genom att 
informanterna klart uttrycker vilka egenskaper och handlingar de anser som negativa, 
som indirekt, genom beskrivningar av hur man bör agera vid arbetslöshet.  
 Hjälp från omgivningen var alltså inte något som stod högt i kurs hos 
informanterna, så länge den inte innefattade en rejäl motprestation, som till exempel 
tungt arbete eller dylikt. Detta kunde alltså vara en strategi för att komma runt det hot 
som arbetslöshet utgjorde mot maskulinitetskonstruktionen på den offentliga arenan 
och med hjälp av omdefinitioner som denna gick det att, i sina egna och andra mäns 
ögon, fortsätta vara man även när man gick arbetslös. Det spelade i sådana fall ingen 
roll huruvida hustrun stod för familjens huvudsakliga försörjning eller ej, även om det 
verkar ha varit vanligt att man, framför allt i början av en arbetslöshetsperiod, i större 
utsträckning försökte leva upp till idealet. Man torde med andra ord först ha försökt 
fortsätta som vanligt med de mer idealtypiska rollerna, eller med andra ord inte 
avancerat så långt från dem i jakten på godkända undantag, men sedan blivit alltmer 
benägen att frångå idealet ju längre arbetslösheten varade, i takt med att man märkte 
att det krävdes mer än bara mannens i många fall högst tillfälliga inkomst för att klara 
familjens försörjning.  
 Frågeställning nummer två riktar fokus på en annan av 
manlighetskonstruktionens arenor, nämligen hemmet, då den berör hur kvinnor såg på 
arbetslösa män och hur könsrollerna påverkades av arbetslöshet. Vad gäller den första 
delen av frågan, kan man säga att den innefattade ett stort mått av pragmatism. Det var 
inte arbetslösheten i sig som var det viktiga, utan istället berodde synen på arbetslösa 
män i mångt och mycket på hur de betedde sig. Om de agerade enligt det self-made man 
ideal som man kunde se ovan, verkar de inte ha setts som mindre manliga eller som en 
belastning, men om de istället intog en hållning av passivitet och exempelvis varken 
bidrog till familjens försörjning på de sätt de kunde eller började missbruka alkohol, 
bemöttes de på ett annat sätt. Detta är något kan anses ge stöd åt resultatet ovan, 
inställningen att en arbetslös man skulle förbli aktiv går alltså med andra ord igen även 
här. Detta syns inte minst vad gäller synen på socialhjälp då man verkar ha värderat 
självhjälp, som exempelvis tillfälliga anställningar och nödhjälpsarbeten, högre och som 
mer i linje med manlighetsidealet än mer passiv hjälp, som till exempel matlappar.  
 Man kan vidare se att denna pragmatism, alltså att idealet sågs som 
underordnat situationen, går igen vad gäller könsrollerna och arbetsdelningen. 
Förhållandet att kvinnan fick ta det största ansvaret för familjens försörjning behövde 
inte automatiskt betyda en nedvärdering av mannen eller manligheten i kvinnans ögon, 
så länge mannen bidrog med vad han kunde till familjens gagn. Om detta betydde att 
mannen tog hand om hemmet och skötte barnen medan kvinnan förvärvsarbetade, det 
vill säga en omkullkastning av de idealtypiska rollerna, hade, vad jag har kunnat se, 
ingen betydelse för hur han uppfattades som man. I linje med Wegermans tes om att 
mellankrigstiden innebar ett ökat kvinnligt förvärvsarbete kan man även i mitt material 
se att det kvinnliga försörjningsansvaret ökade när mannens möjlighet att stå för det 
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minskade, även om, som sett ovan, det ofta krävdes någon form av övergångsperiod då 
man försökte klara sig på den inkomst som mannen kunde få ihop genom tillfälliga 
arbeten eller nödhjälpsarbeten. Detta kan tolkas som ett första försök att hantera den 
obalans som arbetslösheten skapade mellan hemmet och arbetet som arenor för 
manlighetskonstruktion. När detta inte fungerade verkar man överlag ha varit snabb att 
omformulera rollerna så att de passade för den situation som man befann sig. Det blir 
med andra ord tydligt att konstruktionen av genus, och inte minst de roller som 
förknippades med dem, skedde i en ständig dialog mellan omgivningens och idealens 
krav och egna förväntningar och den egna livssituationens behov. 
 Den tredje och sista frågeställningen har försökt beröra kontinuiteten, det 
vill säga hur könsrollerna och balansgången mellan arenorna såg ut efter 
arbetslösheten. Som man kunnat se ovan innebar arbetslöshet helt klart en förändring 
av balansen mellan hemmet och offentligheten, i det här fallet representerad av arbetet, 
och ambitionen har varit att försöka se huruvida denna kan följas i en mer långtgående 
förändring av rollerna, eller om det endast var fråga om en tillfällig anpassning till det 
yttre hot som arbetslösheten utgjorde. Vad jag har kunnat se i mitt material rörde det 
sig snarare om det sistnämnda. Även om man var relativt snabb att omformulera roller 
och frångå idealtypiska formuleringar, så har jag inte funnit något som tyder på att 
dessa omformuleringar senare låg till grund för någon dramatisk förändring av 
konstruktionsprocesserna när tillgången på arbete blev bättre. De manliga och 
kvinnliga sfärerna var även fortsättningsvis formulerade efter det hegemoniska idealet, 
som ej heller det genomgick någon dramatisk förändring. Vad man emellertid kan se 
är att i familjer där kvinnan helt eller delvis tvingats ta på sig försörjaransvaret 
fortlevde denna delaktighet även sedan mannen återgått i arbete. I dessa familjer går 
det alltså till viss del att tala om ett resultat i linje med Wegermans tes. Om man på 
grundval av detta kan se perioden som ett steg framåt för den kvinnliga arbetsrätten är 
mer tveksamt då kvinnor fortfarande hade det svårt att bli erkända som 
familjeförsörjare av omgivningen och de kvinnliga lönerna, som ett resultat av detta, 
även fortsättningsvis kom att ligga betydligt lägre än de manliga. Dessutom innebar 
kvinnans del i försörjningsansvaret i dessa familjer inte automatiskt att mannen tog på 
sig ett motsvarande ansvar vad gäller skötseln av hem och barn. Dessa fortsatte snarare 
att vara kvinnans huvudsakliga ansvar, oavsett om hon arbetade utanför hemmet eller 
ej. Givetvis fanns det även undantag från detta och det finns exempel på en 
arbetsdelning där man delade på hemarbetet för att göra det möjligt för båda parter att 
förvärvsarbeta, något som visar på att skillnaderna från fall till fall är stora och det är 
på grund av detta är svårt att generalisera i någon vidare bemärkelse. Detta ligger i 
linje med den pragmatiska inställning till könsroller och ansvarsfördelning som man 
kunde skönja i de två ovanstående delarna av undersökningen. 
 För att återknyta till uppsatsens huvudsakliga syfte kan man fråga sig vad 
detta egentligen säger om arbetslöshetens påverkan på konstruktionen av maskulinitet. 
Hur påverkades egentligen maskulinitetskonstruktionen av arbetslöshet? För det första 
kan man dra den slutsatsen att arbetslöshet helt klart stod för ett hot mot den idealtypiska 
konstruktionen av mannen som det arbetande könet, där förmågan att försörja hustru och 
barn lyftes fram som en central del. I denna konstruktion hade, som Humlesjö visar, 
arbetet som sådant en viktig roll att spela, då det inte bara skapade förutsättningarna för 
konstruktionen av den idealtypiske mannen, utan även för kvinnoidealets konstruktion 
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och, inte minst, samspelet mellan dem. Det var genom arbetet som de komplementära 
könsrollerna och mannens ledande position gentemot kvinnan kunde rättfärdigas och en 
förlust av denna bärande del av genuskonstruktionerna skapade med andra ord ett 
tillstånd av obalans som det blev nödvändigt att på alla upptänkliga sätt försöka 
motverka. En strategi för att göra detta, som tillämpades ovanifrån, var att avskeda gifta 
kvinnor under perioder av utbredd arbetslöshet. På så sätt kunde man minimera riskerna 
för att man hamnade i en sådan situation att kvinnan stod som hushållets huvudsakliga 
försörjare, något som skulle innebära att balansen mellan arenorna rubbades och att det 
föregivet manliga nedvärderades.  
 På individnivå var strategierna mer subtila. Ett misslyckande på 
individnivå torde ha varit mer kostsamt så till vida att, som Bo Nilsson visar, normer 
och normerande föreställningar måste finns som grund för att man ska kunna skapa 
genusidentiteter.120 Med andra ord var man på individnivå beroende av de 
internaliserade bilder av mannen som man växt upp med och konstruerat i samklang 
med de normer och ideal som rådde i samhället. Att misslyckas med att leva upp till 
dessa skulle alltså innebära en väsentlig identitetskris. Lösningen på problemet blev att 
man, med normerna och idealen som grund, börjar söka efter godtagbara undantag från 
dessa. Ett sådant som jag har funnit i mitt material är den konstruktion som jag ovan 
har valt att sammanfatta som self-made man idealet. Detta kan förstås som en 
vidareutveckling av konstruktionen av mannen som det arbetande könet och innebär 
att handling, aktivitet och förmåga att klara sig själv lyfts fram som de bärande delarna 
av konstruktionen. På så sätt kan man, även när förmågan att försörja är nedsatt eller 
icke-existerande, skapa en maskulin identitet som i de väsentligaste delarna uppfyller 
de krav som det normerande idealet förmedlar.  
 När den hegemoniska konstruktionen av mannen som familjeförsörjare 
hotas av arbetslöshet och det därmed ökade kvinnliga försörjaransvaret, kan man som 
man tack var ett sådant godkänt undantag glida undan de problem som detta skapar för 
identitetsskapandet, helt enkelt genom lyfta fram och betona andra aspekter av idealet 
som mer betydelsefulla. Man kanske visserligen inte försörjer familjen, men man sitter 
i alla fall inte likt en fågelunge och väntar med öppen mun. Genom att betona 
handlingskraft och kamp, exempelvis genom att noga poängtera hur slitsamma 
nödhjälpsarbetena var eller hur man tog de möjligheter till arbete som stod till buds, 
kan informanterna teckna en skrap linje mellan att inte försörja och att bli försörjd. 
Denna åtskillnad blir viktig så till vida att den kan används som ett försvar för 
konstruktionen av det arbetande könet och dess strikt manliga anknytning, då den 
innebär en tillfällig könsneutral definition av familjeförsörjarrollen. Därmed kan 
kvinnligt försörjaransvar tillfälligt accepteras som ett godkänt undantag från normen, 
utan att det för den sakens skull innebär en devalvering av det manliga, och, hur 
motsägelsefullt det än kan verka, i kombination med konstruktionen av mannen som 
det arbetande könet. Det är som ett uttryck för ett sådant sökande efter godkända 
undantag som den generella pragmatismen vad gäller könsroller och dylikt kan förstås. 
Det godkända undantag från normerna som self-made man idealet innebär kan alltså 
sägas representera formuleringen av en delaktig, eller snarare, en förhandlad 
maskulinitet. I sina bärande element bygger den vidare på det hegemoniska 
mansidealet och den innebär därför ingen radikal förändring av synen på kvinnligt 
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arbete eller genusarbetsdelningen i stort. Den är kort sagt vad den heter, förhandlad 
eller delaktig, eftersom den i första hand förmedlar ett eller flera undantag från den 
hegemoniska idealformuleringen som kan accepteras tillfälligt, samtidigt som den 
övergripande ambitionen är att, så fort som det är praktiskt genomförbart, återgå till att 
försöka uppfylla den hegemoniska formuleringen fullt ut. De godkända undantagens 
roll blir därför att ge stöd åt denna ambition genom att ge individen möjlighet att för en 
tid lägga förverkligandet av det hegemoniska idealet på is när normer och levd 
verklighet inte är förenliga. 
 I den identitetsskapande processen används dessa undantag i kombination 
med tydliga motbilder. Dessa motbilder utgörs i det här fallet av män som sitter 
passiva och handlingsförlamade, och därmed blir beroende av andra för sin försörjning 
utan att försöka kämpa och bidra med vad de kan. En tydlig motbildsidentifikation 
tillsammans med godkända undantag blir fundamentet i skapande av den delaktiga 
maskuliniteten eftersom det är minst lika viktigt i den identitetsskapande processen att 
veta vad man inte är eller inte vill vara som vad man är eller vill vara. De godkända 
undantagen representerar alltså de strategier som man kan utnyttja utan att bli 
identifierad med de egenskaper och beteenden som knyts till motbilderna. Här kan 
man med andra ord se en rad likheter mellan de arbetslösa männen i mitt material och 
gammpojkarna i Bo Nilssons undersökning vad gäller deras agerande i konstruktionen 
av sin manliga identitet utanför det hegemoniska idealet. 
 Formuleringen av en delaktig maskulinitet verkar ha varit den vanligaste 
formen av strategi för att motverka arbetslöshetens potentiella identitetskris, detta 
antagande styrks inte minst av resultatet av den tredje delundersökningen, men det 
finns även undantag. Det finns exempel som visar på hur man har bytt roller vid 
arbetslöshet, det vill säga att kvinnan har stått för försörjandet medan mannen skötte 
hemmet. I förhållande till den hegemoniska betraktas sådana konstruktioner som 
underordnade eftersom de representerar en helt annan syn på vad som är manliga 
egenskaper och vad som gör en man. Detta behöver inte per definition betyda en 
mindre strikt uppdelning i manligt och kvinnligt, utan det rör sig snarare om helt andra 
definitioner av vad som är manligt och kvinnligt. Sådana omdefinitioner kan givetvis 
ofta gå stick i stäv med de som idealet förespråkar, något som gör att dessa sätt att 
konstruera maskulinitet därför blir underordnade i det hegemoniskas ögon, inte minst 
eftersom ett centralt tema i den hegemoniska idealformuleringen är att hålla isär 
manligt och kvinnligt och ge dem separata sfärer. Givetvis kan även konstruktionen av 
en delaktig maskulinitet innebära en förändring av könsroller eller en omformulering 
av de manliga och kvinnliga sfärerna, men det torde i så fall röra sig om en förändring 
som är mer tillfällig till sin karaktär.  
 Här kan man emellertid ställa sig frågan vad det egentligen är som vi 
identifierar när vi pratar om delaktiga/förhandlade och underordnade maskuliniteter. I 
identifikationen av dem utgår Connell, och även jag i min föregående undersökning, 
från ett institutionaliserat, hegemoniskt ideal. Den normerande makten som sådan, det 
vill säga förmågan att formulera och förmedla normer, förläggs alltså till samhällets 
övre skikt. Detta är givetvis ingen feltolkning i sig, det är snarare ett extremt fruktbart 
perspektiv så till vida att alla medborgare i ett samhälle är tvungna att förhålla sig till 
dessa institutionaliserade normer på ett eller annat sätt. De blir därför i någon mening 
till kriterier för medborgarskap, för vad som förväntas av medborgaren som typ. Jag 
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menar dock att man bör vara medveten om att detta inte torde vara den enda nivå på 
vilken normer och idealtyper, om till exempel genus, formuleras. Det self-made man-
ideal som jag identifierat ovan skulle exempelvis kunna tolkas som ett kontextuellt 
hegemoniskt ideal, som visserligen har mycket gemensamt med det borgerliga men 
ändå skiljer sig på vissa punkter. Den avgörande skillnaden i det här fallet skulle i så 
fall röra synen på försörjandet som manligt identitetsfundament.  
 Vad som i ljuset av den institutionella hegemonin framstår som en 
delaktig, framförhandla maskulinitet kan alltså fortfarande betraktas som en sådan, 
men komplexiteten torde öka avsevärt om denna förhandling förstås som något som 
även sker utifrån kontextuellt förankrade normer och hegemoniska ideal, och alltså 
inte enbart är en produkt av påverkan ovanifrån. De godtagbara undantagen från den 
hegemoniska maskuliniteten kan alltså, med detta synsätt, även tolkas som uttryck för 
en kontextuell norm eller förväntan på hur en man ska agera. För mina föresatser, som 
utgått från arbetarmännens förhållande till det hegemoniska familjeförsörjaridealet, har 
detta först aktualiserats som en följd av de empiriska resultaten och de slutsatser jag 
dragit av dem. Detta får alltså i någon mening anses som pekandes framåt, mot andra 
undersökningar och nya frågeställningar.  
 Det har varit tydligt att dynamiken mellan hemmet och offentligheten, 
bland annat arbetslivet, är av stor vikt i den process som maskulinitetskonstruktion 
innebär. Dessa två arenor kan i det här fallet även förstås i termer av manligt och 
kvinnligt och sökandet efter godtagbara undantag blir på så sätt även en fråga om i 
vilken utsträckning man som man kan ge sig in i den kvinnliga sfären utan att göra 
avkall på sin maskulinitet. De män som formulerat vad som i relation till det 
hegemoniska idealet framstår som en underordnad maskulinitet kan med andra ord ha 
ansetts sig kunna formulera om sfärerna, och därmed förändra rollerna, djupare och i 
en vidare bemärkelse än de som konstruerat vad man kan se som en delaktig 
maskulinitet. Kort sagt handlar det om hur långt man är beredd att gå för att förändra 
de olika arenornas genusanknytning. 
 En intressant aspekt av detta är att de exempel på män som uttryckt en 
underordnad maskulinitet som jag har funnit i mitt material i de allra flesta fall finns i 
kvinnliga informanters berättelser. Det är mycket sällan som jag har funnit män som 
själva har gett uttryck för en maskulinitet som skulle kunna betraktas som 
underordnad. Detta kan tolkas på olika sätt, men man kan anta att den bild som 
framkommer i intervjuerna i många fall är en form av efterhandskonstruktion där man 
vill framstå som man i enlighet med de ideal som man internaliserat och att man därför 
utelämnar de delar som inte stämmer överens med detta. Eftersom man kan anta att 
kvinnorna inte har denna strävan att bevara idealmaskuliniteten blir det därför naturligt 
att de blir mer benägna att tala om sådant som strider mot denna konstruktion.  Till sist 
kan man, för att än en gång återknyta till syftet, säga att det som torde ha styrt vilken 
påverkan arbetslöshet hade på maskulinitetskonstruktionen i första hand berodde på 
individens förhållande till de normerande idealen och i vilken utsträckning han var 
beredd att formulera om könsroller och definiera nya stödjepunkter för konstruktionen. 
Det blir därför svårt att tala om en generell strategi för att undvika den identitetskris 
som arbetslöshet kunde innebära men man kan i alla fall säga att sökandet efter 
godkända undantag i kombination med motbildsformulering i de allra flesta fall verkar 
ha utgjort försvarsstrategins viktigaste del. 
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Från koja till slott - En identitetsstudie av en barockaristokrati 
under Stormaktstidens Sverige 
 
 
Av Alexander Engström 
 
 
Inledning 
Ingress 
Stormaktstidens Sverige. En på fler än ett sätt barock period i vårt lands historia. En 
historia som bland annat innefattar palatsbyggande, extravaganta baler, lika 
extravaganta som vackra dräkter samt herrar som huserar på Sveriges och kontinentens 
slagfält. 1600-talet i Sverige kan på många sätt betraktas som ett högadelns 
århundrade. Högadeln var en samhällsgrupp som under detta århundrade reste sig både 
ekonomiskt och politiskt, men som under samma århundrade miste sina vinster genom 
enväldets seger. Denna upp- och nedgång för denna i början alltmer privilegierade 
samhällsgrupp resulterade i intressanta omställningar för den högadliga aristokratins 
identitet. Genom ökade monetära tillgångar, modeyttringar, inre och yttre tävlan om 
statussymboler samt kamp om makt och inflytande är den svenska högadeln en 
intressant grupp att analysera ur just ett identitetsperspektiv. Det som är målet för 
denna analys är att på ett konkret sätt ge perspektiv på hur den svenska högadeln under 
det på många sätt stormiga 1600-talet använde sig av olika identitetsstrategier för att 
hävda sig individuellt och kollektivt, och hur dessa samverkade för att förstärka 
varandra.  
 
Syfte och frågeställningar 
Fokus i detta vetenskapliga arbete kommer ligga på det aristokratiska 
identitetsskapandet och syftet är att visa hur den svenska högadelsmannen och 
högadeln genom individuella och kollektiva strategier fann och skapade sin identitet. 
Som en del i detta syfte kommer populärhistoriska och historievetenskapliga 
översiktsverk att användas, för att testa om denna litteratur kan användas dels i ett 
historiografiskt perspektiv på högadelns konsumtion, dels som källa som tillsammans 
med sociologiska teorier kan gestalta interaktion mellan individer inom det adliga 
kollektivet och interaktionen mellan kollektiven. 
 De frågeställningar som kommer användas för att underlätta analysen av 
identitetssyftet är följande:   
 

• Hur skapades en aristokratisk gruppidentitet?   
• Hur skedde interaktionen mellan individer och kollektiv utifrån en aristokratisk 

kontext? 
 
Metod 
För att kunna analysera de populärhistoriska och historievetenskapliga översiktverken, 
med vilkas hjälp jag skall besvara syfte och frågeställningar, kommer den kvalitativa 
textanalysen att vara ett av de främsta verktygen. Genom att det är historiska 
översiktsverk om Sveriges historia som ligger till grund för analysen är den kvalitativa 
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textanalysen ypperlig, då det endast är en fyrtioårsperiod i Sveriges historia och en 
särskild samhällsgrupp som är relevant för arbetets analys. 
 Det material som utvinns genom textanalysen kommer att analyseras 
genom en identitetsteori, som redovisas nedan. Med hjälp av detta redovisas därefter 
svar på angivna frågeställningar om aristokratins identitetsstrategier.  
    De fakta som utvinns ur textanalysen av dessa översiktsverk, varav det 
första verket tillkom under 1850-talet, ger analysen ett historiografiskt perspektiv av 
hur historiker under de senaste etthundrafemtio åren betraktat den svenska aristokratin 
på 1600-talet.  
    Den metod som kommer att användas i detta arbete löper i stort parallellt 
med den hermeneutiska kvalitativa textanalys som Knut Kjeldstadli förespråkar. Enligt 
denna går forskaren på djupet i några utvalda fall för att tolka texter och att se hur 
dessa texter i sin tur har tolkat till exempel en händelse eller person.1  
 
Teori 
Detta arbete kommer att använda sig av en kombination av två teorier, dels Richard 
Jenkins som beskriver samspelet mellan kollektiv och individ, dels Bourdieus kapital-, 
habitus- och fältteori. Genom denna kombination blir det möjligt att både analysera 
högadelns inre och yttre identitetsstrategier och hur individ och kollektiv påverkade 
varandras identiteter. Jenkins teori kommer vara den överordnade teorin i detta arbete, 
medan Bourdieu används för att förstärka vissa av Jenkins begrepp ytterligare, så att 
teorin blir mer konkret och relevant för detta arbetes syfte.  
    Bourdieus arbete har i mångt och mycket använts för att analysera det 
franska samhället under 1960-talet och detta är viktigt att komma ihåg när hans teorier 
används. Dock kan det argumenteras att Bourdieus teorier om kapital, habitus och fält 
är mer allmänna än hans teorier om smak och klass som han avhandlar i boken La 
Distinction. 
   Liksom ovan nämnda teorier av Bourdieu är Jenkins teorier om 
individuell och kollektiv identitet av mer allmän art att de går att kombinera till en 
teori till analyserandet av den svenska stormaktsadeln. 
 
Jenkins identitetsteori 
Jenkins har i sin teori gått på djupet med att analysera den interaktion som sker mellan 
individens och kollektivets identitetsbekräftande och hur både individen och 
kollektivet använder sig av varandra för att förstärka och definiera sin egen identitet 
liksom identifiera de individer och kollektiv som finns utanför den egna 
identitetssfären.2  
   Eftersom en individ identifierar sig själv genom att kategorisera andra 
individer, kommer det unika hos den egna individen att framhävas gentemot andra 
individer, samtidigt som individen dels får lättare att veta hur denna skall bete sig 
gentemot andra, dels vad denna kan förvänta sig av andra individer. De andra 
individerna får det lättare att veta hur de skall bete sig mot individen genom att denna 

                                                           
1 Knut Kjelstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var, (Lund 1998) s. 176. 
2 Informationen till teorikapitlet som behandlar Jenkins teori är hämtat från Richard Jenkins Social 
Identity (Oxon 2004).  
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via sin identifikation skapar vissa förväntningsmoment. En liknande process går att se 
hos kollektivet. Vad som bör understrykas är att individen i sitt identitetssökande 
trycker på det unika medan kollektivet trycker på likheter hos medlemmarna. Genom 
att kollektivet använder sig av många individer med delade likheter, som genom 
internalisation (accepterande av kollektiva eller individuella normer och ideologier) får 
individens och kollektivets identiteter en ny omfattning. Genom att normer och 
ideologier sätts upp för kollektivet blir det lättare för individen att identifiera sig själv 
genom likheterna hos dess medlemmar, liksom genom kategorisering av andra 
kollektiv som inte delar samma normer. När en individ uppgår i ett kollektiv får denna 
helt nya brickor att använda sig av, för att tala om för andra individer och kollektiv att 
den spelar ett mer kollektivanpassat spel än ett individuellt.  
    Genom den kollektiva kategoriseringen skapas en känsla och 
sammanhållning ur vetskapen om att saker och ting görs annorlunda inom detta 
kollektiv. Genom denna sammanhållning och solidaritet skapas ett skydd för individen 
och organisationen i och med att de gentemot andra individer och kollektiv kan visa ett 
enat ansikte utåt. Sålunda lyfts det unika hos det egna kollektivet gentemot andra 
kollektiv fram. Det individuella och det kollektiva identitetsskapandet liknar varandra 
mycket till sättet, och kollektivet kan liksom individen trycka på att vissa saker måste 
uppfyllas för att kunna tillhöra en viss identitet, och genom dessa attribut klart 
signalera vilka som är medlemmar och vilka som inte är det. Genom offentliga 
symboler såsom kläder, boende, föreningshus etc. kan en högre grad av kollektivt 
medlemskap och exklusivitet åberopas. Oavsett om identifikationen är individuell eller 
kollektiv så är den alltid symboliskt konstruerad. Eftersom det symboliskt 
konstruerade medlemskapet har en så stark anknytning hos individerna som utgör 
kollektivet, upplevs medlemskapet inte som konstruerat utan snarare som reellt.  
    En speciell typ av kollektiv i Jenkins teori är organisationer. 
Organisationer är enkelt uttryckt ett kollektiv som är organiserade kring ett mål och 
som är inrättade som ett nätverk av medlemskap med olika tyngd, tilldelas 
medlemmarna individuella identiteter som de förväntas uppfylla. Organisationer utgör 
ett kollektiv där liksom andra kollektiv skillnaden mellan medlemmar och icke-
medlemmar betonas, men skillnaden är att det i organisationer finns en inre distinktion 
mellan olika medlemmar och deras position.  
 Organisationer har en egen rekrytering av sina medlemmar som enligt 
Jenkins kan indelas i två kategorier. Den första är givna attribut hos individen som 
beskriver vem hon är utifrån kollektiva attribut såsom härkomst, ålder, livssituation, 
kön etc.  Den andra bygger mer på individens personliga och egenförvärvade 
egenskaper, dvs. en mer meritokratisk kategorisering. 
    Det Jenkins syftar på när han beskriver organisationskollektiv är 
onekligen främst orienterat mot organisationer av typen företag och föreningar. Men 
flera av de attribut som en organisation enligt Jenkins äger går med fördel att applicera 
på den svenska 1600-tals adeln då denna betraktas som en organisation. 
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Bourdieus teori 
 

1. Kapital 
Den sorts kapital som Bourdieu intresserant sig mest för är det symboliska kapitalet.3 

Symboliskt kapital avser kollektiva trosföreställningar om att vissa människor eller 
titlar besitter förtroende, aktning och erkänns som hedervärda, aktningsvärda och 
överlägsna, varigenom dessa erkänns som särskilt värdefulla med ett eget värde. För 
att detta symboliska kapital skall anses som aktningsvärt och värdefullt krävs det att 
det finns en marknad för det, det vill säga att det finns individer och kollektiv som 
erkänner en viss typ av symboliskt kapital.  
    Symboliskt kapital kan omvandlas till ett högre stående kulturellt kapital, 
genom att de symboliska kapitalformerna av majoriteten av samhällets kollektiv, 
särskilt de dominerande kollektiven, erkänns överlägsna andra typer av symboliskt 
kapital.  
    Socialt kapital är knutet till de band som förenar individer inom ett 
kollektiv. Individerna inom kollektivet ökar genom sina respektive sysselsättningar de 
ekonomiska och kulturella kapitalen, som tillsammans med ökningen av sociala 
kontakter utgör det sociala kapitalet. Detta är ett kapital som kollektivets alla 
medlemmar kan dra nytta av genom kapitalkonvertering, dvs. att konvertera det 
sociala kapitalet till en mer modern/accepterad kapitalart, samtidigt som den 
ursprungliga kapitalarten fortfarande finns kvar. Det handlar sålunda om ett 
ackumulerande av olika kapitalarter där en eller flera har en högre status än den 
ursprungliga. Kapitalkonvertering är dock mycket resurskrävande vilket kommer att 
redovisas nedan. Socialt kapital kan sålunda sammanfattas som de tillgångar som ett 
anrikt släktnamn eller ett gott kontaktnät utgör, samt vilka tjänster man kan utnyttja ur 
dessa. I och med den makt som socialt kapital utgör, utvecklar olika individer och 
kollektiv strategier för att bevara och förstärka värdet av sina egna tillgångar och 
positioner. Samtidigt försöker i denna process individ och kollektiv lägga hinder för 
andras kapitalstrategier. Därför är värdet av olika kapitalarter och reglerna för 
kapitalkonvertering ständigt föremål för strider i ett nollsummespel för de som vill öka 
sin egen status och samtidigt sänka andras. 
   
 

2. Habitus 
Habitus innebär att individen eller kollektivet erfarenhetsmässigt har ett system av 
dispositioner, eller handlingsregler, som tillåter dem utifrån vissa regler att uppfatta, 
agera och värdera sin omgivning utifrån en kontext som krävs i bestämda sociala 
sammanhang. Dispositionssystemet är ett resultat av sociala erfarenheter, kollektiva 
minnen, normer för tänkande och handlande etc. Genom att individ och kollektiv 
agerar utifrån habitus så reproducerar den sociala världen sig eller, om habitus inte 
överensstämmer med den sociala världen, förändras denna så att den överensstämmer 
med habitus.  
                                                           
3  Informationen till teorikapitlet som behandlar Bourdieus teori är hämtat från Broady Sociologi och 
epistemologi: Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (Stockholm 1990) 
kapitel III.  
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    Habitus räknas även till en av kapitalformerna. Vissa habitus värderas 
högre än andra, eftersom det är som med andra kapitalformer marknaden som avgör 
vilka komponenter i ett habitus som kan räknas som kapital. Habitus är delvis format 
av kapitalarternas fördelning och individens eller kollektivets erfarenheter av dessa. 
Skillnader i habitus kan spåras till sammansättningen av individers och kollektivs 
nedärvda eller förvärvade kapital. Habitus styr även hur hanteringen av kapital, 
investering, ackumulering och konvertering får ske.   
    Teorin kan till viss del verka deterministisk men Bourdieu trycker på att 
ett och samma beteende kan ha olika betydelse i olika sociala sammanhang, liksom att 
ett och samma habitus kan resultera i olika beteenden beroende på den sociala 
omgivningen. 
    Genom olika strategier kan habitus omvandla de sociala grunderna så att 
dessa överensstämmer med habitus, men om de sociala grunderna är starkare så måste 
innehavaren av habitus förflytta sig till en kontext där dennes habitus fungerar, eller 
också måste habitus förändras så att den överensstämmer med den aktuella sociala 
kontexten.  
 

3. Fält 
Ett fält uppstår där skilda individer eller skilda kollektiv strider om symboliska eller 
materiella tillgångar som är gemensamma för dem och enbart dem, till exempel om en 
särskild sorts kulturellt kapital anammas av en annan individ eller kollektiv som en 
annan individ eller kollektiv ägt och haft tillträde till.  
    Genom kapitalkonvertering kan individer och kollektiv skaffa sig tillträde 
till olika fält, dock måste dessa insatser sanktioneras av agenter och institutioner inom 
fältet. Ett fält kräver specialister, institutioner och värdehierarkier som gör upp den 
agenda som dels försvarar fältet, dels sanktionerar individers eller kollektivs 
kapitalkonvertering.   
    Genom en kombination av Jenkins identitetsteori, som rör sig mellan 
individen och kollektivet samt dessas interaktion och förstärkande av varandras 
identiteter, och Bourdieus kapital-, habitus- och fältteori, kan en beskrivning av hur 
högadeln i Sverige under perioden 1644-1680 skapade sin högadliga identitet. Genom 
denna sammansmältning av teorier framträder en teori som kan visa hur en identitet 
skapas hos individ och kollektiv samt hur olika strategier och förutsättningar som 
individen och kollektivet använder för att behålla och utveckla sin ställning inom 
grupp och samhälle. I detta arbetes fall kan en analys ske i syfte att tydliggöra hur 
högadelns identitet förstärktes och förändrades genom olika strategier för hur adeln 
skulle lyckas behålla sin höga position i samhällshierarkin. Med denna kombination av 
två teorier kommer individens och gruppens roll i den högadliga kontexten 
tydliggöras, liksom hur olika kapital och kampen om dessa förstärkte och påverkade 
identiteten hos högadeln. 
    I analysen skall Margareta Reveras historiegrafiska teori om synen på den 
svenska högadelsmannen att användas, dock enbart som ett verktyg för att kategorisera 
litteraturen som används. Genom att använda Reveras teori kommer analysen, som en 
bonus, att svara på om den i sig är hållbar, det vill säga om det går att kategorisera 
historiskt litteratur efter en paradigmlinje. Då Reveras tes inte kommer agera som teori 
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i denna analys utan i större grad som ett verktyg redovisas hennes teori under 
bakgrundskapitel. 
 
Avgränsningar 
Den tidsmässiga avgränsningen för denna analys tar sin början 1842 och löper med 
vissa luckor framåt till och med 2003. Genom att analysera historielitterär och 
historievetenskaplig litteratur, skall detta arbete visa på dels den gamla 
historielitteraturens tendenser att se aristokratins handlande utefter generationslinjer 
(se nedan), dels en nyare forskning som problematiserar mer än generaliserar.  
     För den i textanalysen använda avgränsningen gäller 1644-1680. Startåret 
är det år då den blivande drottning Kristina förklarades myndig av riksdagen, och det 
senare årtalet är året då den stora reduktionen slog igenom under Karl XI:s 
regeringsperiod. Under denna period ökade adeln sin makt genom ytterligare 
privilegier, kronans godsavsöndring et cetera så att dess maktförhållande växte tills det 
nådde klimax under förmyndarregeringen 1660-1672. Under de följande åtta åren kom 
adeln i stor utsträckning att förlora sitt inflytande och särskilt genom 1680 års 
reduktions- och räfstbeslut. 
  
Källor 
För urvalet av svenska populärhistoriska och historievetenskapliga översiktverk till 
analysen har litteratur som i stor utsträckning kan tolkas som klassiker använts. Denna 
litteratur kategoriseras efter Reveras paradigmlinje som redovisas nedan i 
bakgrundskapitlet. 
    Anders Fryxells flerbandsverk Berättelser ur svenska historien (1823-
1879). Fryxells bild av adeln under 1600-talet präglas av en viss negativ inställning. 
Frälset beskrivs som en samhällsgrupp som genom olika politiska medel och intriger 
förde egennyttans politik. Genom sitt jordinnehav och politiska makt försökte de 
högadliga öka sin makt på de ofrälse och regentens bekostnad, så att de antingen skulle 
representera folket inför regenten eller bli mäktigare än denne så att ett republikanskt 
styre skulle kunna införas. Fryxell var en anhängare av generationstesen där de äldre 
adelsmännen med avsky såg på den extravagans som de senare generationerna gjorde 
sig skyldiga till genom att anamma den modekontext som kom från utlandet och hovet. 
    Carl Grimbergs flerbandsverk Svenska Folkets underbara öden (1913-
1924). Grimberg tillhör, liksom Fryxell, den tradition som präglas av en mer negativ 
bild av den svenska 1600-tals adeln. Även han är påverkad av den för tiden rådande 
generationstesen, då han beskriver den materiella skillnaden mellan de personer som 
var med vid Trettioåriga krigets början och dess slut. Grimberg beskriver de heta 
rangstriderna i riddarhuset med visst löje, något som tyder på viss tendens. Vidare 
lägger Grimberg förmyndarregeringens misslyckande på det högadliga misstyret.  
   Herman Lindqvists flerbandsverk Historien om Sverige (1992-2000). 
Även den gode journalisten Lindqvist kan i viss mån sägas tillhöra den gamla skolan, 
och då inte enbart med hans syn på historien som grund. Han har en vagt negativ bild 
av adeln som hejdlöst konsumerande. Den godsavsöndring som skedde till adelns 
förmån rubriceras som farlig. Men mot vem denna utveckling var farlig låter Lindqvist 
vara osagt. Lindqvist följer även generationstesen om än inte så tydligt som sina 
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föregångare då han antyder det missnöje som de ”gamla” adelsmännen från Gustav II 
Adolfs tid kände mot de nya adelsmännen som kom till under Kristina. 
    Alf Henriksson Svensk historia (1963). Även om Henriksson inte sprider 
generationstesen vidare är hans perspektiv ändock generaliserande gentemot adel, som 
när det kommer till reduktionen omskrivs som en enhet. Beskrivningen av högadelns 
konsumtionsmönster motsvarar tidigare historikers tendensiösa och enkla perspektiv 
och några orsaker till denna konsumtion annat än ökade monetära tillgångar redovisas 
inte.  
    Sten Carlsson & Jerker Rosén har tillsammans skrivit Svensk Historia i 
två band, där Rosén har skrivit band 1 Tiden före 1718 (1961). Att adeln växte sig 
stark under 1600-talet förklarar Rosén som en följd av europeisering, både utifrån och 
från hovet. 
    En mer nyanserad syn på adeln präglar Roséns skrift och denne är noga 
med att skilja på högadel och övrig adel än tidigare redovisade populärhistoriska verk. 
Även vissa adliga strategier för att komma lindrigare undan den stora reduktionen 
redovisas. Någon generationstes går inte att spåra.  
    Thomas Lindkvist & Maria Sjöberg har tillsammans skrivit Det svenska 
samhället 800-1720. Klerkernas och adelns tid (2003) där Sjöberg har skrivit del 2 
Adelns tid 1520-1720. Sjöberg har i sitt opus använt sig av bland annat Roséns verk 
som beskrivits ovan och därmed finns det stora, och ibland kanske för stora, likheter 
mellan de båda författarnas texter. Sjöbergs skrift präglas liksom Rosén, om än mer, av 
ett nyanserat perspektiv på högadelns konsumerande, på dess syn på godsavsöndringen 
och på drottning Kristinas inrikes- och gunstlingspolitik. Mer fokus läggs dels på den 
tävlan som högadelsmän förde gentemot varandra vad gäller statuskonsumtion, hur 
societetslivet kunde inverka på en högadelsmans karriär samt hur högadeln använde 
sig av olika egennyttiga strategier. Vad som går att urskilja ur dessa översiktsverk är 
att de följer det paradigm och det paradigmskifte som Revera hävdar existerar. 
    Ur ett hermeneutiskt perspektiv går det att tydigt se att större delen 
författarna och deras respektive verk är en produkt av tiden de levde/lever i. De 
tidigare författarna såsom Fryxell och Grimberg präglas av den mer 
nationalromantiska historieskrivningen som var stor på under framförallt Fryxells 
tidevarv. Varför Lindqvist valt att föra den nationalromantiska traditionen vidare under 
2000-talet är något mer svåranalyserat. Till denna tidigare skola tillhör även 
Henriksson vars verk ligger i det paradigmskifte, då socialhistoria mer och mer 
började etablera sig som teori inom historieforskningen. 
    Till den skola som präglas av socialhistorians etablerande på 
forskningsscenen tillhör både Carlsson/Rosén och Lindkvist/Sjöberg. De fyrtio år som 
ändå skiljer de båda verken åt går inte utan vissa skillnader som går att spå i tidens 
utveckling, däribland att den senare Lindkvist/Sjöberg tar med mer konsumtions och 
identitetsfaktorer i sin historieskrivning än Carlsson/Rosén.  
    Med ovanstående paradigm- och traditionsskillnader i åtanke kommer 
översiktsverken att delas upp i två kategorier. Genom denna kategorisering kommer 
analysen att underlättas och fakta behöver inte redovisas upprepade gånger. Dessa två 
tydliga paradigm kommer efter den första delen av analysen, där kategoriernas 
perspektiv på aristokratin kommer att redovisas, att sättas under den teoretiska luppen 
för att tydliggöra högadliga identitetsmönster.  
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    Uppdelningen mellan paradigmen blir sålunda: Kategori 1. Fryxell 
Berättelser ur svenska historien, Grimberg Svenska folkets underbara öden, 
Henriksson Svensk historia och Lindqvist Historien om Sverige. Kategori 2. Carlsson 
och Rosén Svensk historia och Lindkvist och Sjöberg Det svenska samhället 800-1720.
  
 
Forskningsläge 
Forskningen om adel under 1600-talet har länge präglats av en politisk och ideologisk 
bild av både dess politik och leverne. Carl Hallendorff var redaktör och medförfattare 
för ett stort verk vid namn ”Sveriges riddarhus: Ridderskapet och adeln och dess 
riddarhus” (1926), där han med flera redogjort för historien om riddarhuset som 
byggnad och för den politiska tradition som tillhörde denna institution. Severin Bergh 
har i sin avhandling ”Rangstriderna inom adeln under 1600-talet” (1896) analyserat 
de rangstrider som tog sig uttryck under riddarhusmötena under senare delen av 1600-
talet.   
 Det var först i och med socialhistorien som en mer mångfacetterad syn på 
adeln kom till stånd genom att dess kultur, ideologi, leverne et cetera började sättas in i 
ett större sammanhang. Ingvar Elmroth har i böckerna Från överklass till medelklass 
(2001) och För kung och fosterland (1981) under tidsspannet 1600-1900 analyserat 
hur den svenska adelns roll förändrats i det offentliga och privata livet, i och med 
förändrade sociala såväl som politiska samhällskontexter som verkar genom nya 
generationers inträdande.  
 Margareta Revera har i sin avhandling från Gods och gård 1650-1680. 
Magnus De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland (1975) och i 
böckerna Tre Karlar: Karl X Karl XI Karl XII (1984) och New Sweden in America 
(1995) analyserat hur lyx och högre kultur manifesterades och motiverades hos den 
svenska högadeln under 1600-talet. I de båda senare böckerna har hon satt in denna 
adelskontext i en bredare kontext för att se hur samhället påverkades av adelns 
konsumtionsmönster.  
 Peter Englund har i sin avhandling från 1989 Det hotade huset analyserat 
hur adelns ideologi och syn på samhället utvecklades under 1600-talets förändrade 
samhällskontext. Sten Carlsson har i Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700-1865 
(1949) analyserat ståndssamhällets sociala och politiska upplösning i och med att de 
ofrälse allt mer fick tillträde till den högre förvaltningen, en tidigare adlig sfär. De 
författare som har relevans för detta arbete är Revera och Englund.  
 
Bakgrund 
Sveriges historia mellan 1644 – 1680  
I det följande skall Sveriges historia under perioden 1644-1680 redovisas i korta drag. 
Förutom en rent historisk redovisning av Sveriges historia skall den andra delen i detta 
kapitel visa på strömningar i den populärhistoriska och historievetenskapliga 
litteraturen som beskriver hur denna period i Sveriges historia har kommit till uttryck. 
Det är i denna del som Margareta Reveras generationstes kommer redovisas.  
    Genom det trettioåriga kriget hade inte enbart Kristinas far Gustav II 
Adolf odödliggjort sitt namn, utan de ekonomiska medel som kronan besuttit hade 
även successivt minskat genom godsavsöndringar till adelns förmån, en politik som 
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ökade friktionen mellan de ofrälse och de frälse.4 Godsavsöndringen resulterade i att 
större delen av rikets samlade tillgångar hamnade under adlig regi, en politik som 
rimmade illa med den enorma kostnad som det hovlivet under Kristina slukade. 
Skattefrågan var ständigt aktuell på grund av kronans stora behov av medel. 
    Den nyadling som Kristina var ansvarig för förde med sig att kronans 
finansiella situation och adelns privilegier under 1640-talet och fram till 1680 års 
reduktion var heta potatisar i riksdagsdebatten. Nyadlingen under Kristinas regi var ett 
politiskt utspel från Kristina men också ett uttryck för den europeisering som spridit 
sig genom modeyttringar från kontinenten med bland annat ökade krav på hovlig 
prestige.  
    Den ökning i monetära medel som adeln blev berikad med tog sig snart 
yttringar i att slott och palats uppfördes som bevis på att Sverige nu var en stormakt 
som visste att uppföra sig därefter. Slottsbyggnationerna var även ett uttryck för 
statustävlan inom adeln.5 Adelns statusyttringar tog sig en mängd andra dyra och 
kostnadskrävande uttryck, allt från kläde till karosser. Att detta skedde kan till viss del 
tillskrivas den statustävlan som existerade mellan adelsmännen, men också de krav om 
det innebar att tillhöra aristokratin och hovet. 6 Genom att nya modekontexter till stor 
del spred sig från hovet och neråt, kom även lågadel och ofrälse att delta i dessa. Vid 
upprepade tillfällen, när de ofrälse hade tagit sig an ett levnadssätt som ansågs 
förbehållet adeln, utfärdades förbud för vissa typer av konsumtion, men dessa förbud 
ökade endast attraktionskraften hos de förbjudna varorna.7  
    I den utsträckning som adeln förstärkte sina maktpositioner skedde den 
motsatta utvecklingen för bönderna. I och med att adeln på sina gods var mer eller 
mindre befriade från skatt, ökade skattetrycket på de som fanns kvar på krono- och 
skattejorden.   
    Reduktionskraven och missnöjet med adelns politik ökade sålunda bland 
de ofrälse. Inför 1650 års kröningsriksdag klagade bönderna på donationspolitiken, 
skattefördelningen och på att bondeståndets frihet var starkt hotad under det adliga 
herraväldet, som majoriteten av dem var underordnad. Då adeln förstod vartåt 
vindarna blåste, sökte de beskydd hos drottningen, vilket inte annat än kortsiktigt, 
avlägsnade hotet om reduktion och donationsstopp.  
 Under Karl X tvingades adeln vid 1655 års riksdag att antingen avstå en 
fjärdedel av alla donationer som gjorts sedan 1632, eller årligen betala 200 000 daler 
silvermynt till statskassan. Hur donationsgodsen skulle delas blev en fråga som 
skapade konflikt mellan hög- och lågadel. Lågadeln förordade en progressiv skala då 
det gällde bedömandet av hur mycket av donationsjorden som skulle återgå till kronan. 

                                                           
4 Om inget annat sägs genom noter kommer delen i bakgrunden som beskriver Sveriges historia under 
perioden 1644-1680 att baseras på Lindkvist och Sjöberg, Det svenska samhället 800-1720. 
Klerkernas och adelns tid (Lund 2006). Kapitel 6 och 8 av Maria Sjöberg.  
5 Margareta Revera, ”En barock historia” i Gudrun Ekstrand (red), Tre karlar: Karl X Gustav, Karl XI, 
Karl XII. (Uddevalla 1984) s. 122. 
126 ibid.  
127 Margareta Revera (1984) s. 124. 
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Högadeln satte sig emot det lågadliga förslaget och beslutet om fjärdepartsräfsten stod 
fast. Enbart en mindre del av den planerade reduktionen kom att realiseras, vilket 
främst berodde på att Karl X krig tog överhanden.  
    Efter det att Karl X med armé tagit sig till och slagit sig fram och tillbaka 
genom Centraleuropa, främst i Polen för att plocka russin ur en sönderfallande kaka, 
och bevisat att den svenska armén var gudabenådad genom att låta den gå på vatten för 
att kväsa dansken, dog han 1660 som konung över ett Sverige som varken förr eller 
senare skulle växa sig lika stort.  
    Efter viss dispyt om hur Karl X testamente skulle följas upphävdes det 
under Stockholmsriksdagen 1660. Riksdagen kom att bli ett betydelsefullt 
kontrollorgan gentemot förmyndarstyrelsen och de ofrälse flyttade därmed fram sina 
positioner mot rådsaristokrati och högadel. Med tanke på den relation och historia som 
de frälse hade gentemot de ofrälse är det inte helt långsökt att anta att de förra kände 
sig något obekväma med situationen.  
    När förmyndarregeringen tog över styret var statsskulden uppe i drygt 10 
miljoner daler silvermynt. Adelsmannen Gustav Bonde var riksskattmästare under 
förmyndarregeringens första år, en förmodligen inte helt angenäm position. Bonde 
hade en något nyktrare syn på ekonomi än många av sina högadliga bröder. Han insåg 
att krigen kostat för mycket, att rikets resurser hade fördelats på ett icke fördelaktigt 
sätt och att kronan inte kunde överleva på enbart tull- och tributintäkter. Det enda som 
skulle kunna rädda statens finanser var via godsens räntor, gods som för tillfället 
befann sig i adlig ägo.  
 Högadeln avvaktade sålunda och förde en återhållsam politik för att inte 
provocera de ofrälse till skarp reduktionsvilja, nu när 1655 års reduktion hade upphört. 
Trots detta florerade föga förvånande de ofrälse diskussionerna om högadelns 
godsinnehav och dess negativa inverkan på riket.  Även inom adelsståndet höjdes 
röster likt Bondes att något måste göras för att förbättra statens finansiella situation. 
Bondes politik kom att förbättra statens finanser, men under förmyndarregeringens 
sista år kom finanserna att försämras i och med att Magnus Gabriel De la Gardie ökade 
sitt inflytande. De la Gardie var en av de adelsmän som var övertygad om att kronans 
finanser kunde ordnas genom enbart tullar och tributer och att jorden och godsen bäst 
kunde vårdas av adeln. Dennes politik kom att missgynna statens finanser som blev 
mer vacklande än under Bondes tid som riksskattmästare.8 
 När förmyndarregeringen gjorde sitt bokslut 1672 var de sociala och 
ekonomiska motsättningarna inom landet stora på grund av förmyndarregeringens 
långa adelsvänliga politik. Rangstriderna inom adeln under denna tid innebar 
ytterligare en splittrande faktor för ståndet, där grevarna kom att stå emot friherrar och 
hela den övriga adeln.9 

    Under krigen som Sverige under perioden 1672 – 1679 deltagit i med 
skiftande framgång förlorade hög- och rådsadeln alltmer sitt inflytande medan Karl XI 
och dennes krets av adelsmän ökade sitt. Karl XI gjorde sig successivt fri från rådets 
beslutsinverkan och han förbigick rådet i en rad beslut, samtidigt som han knöt 
förvaltningen till sig.  
                                                           
8 Sten Carlsson och Jerker Rosén, Svensk historia: Tiden före 1718, Bd 1 av Jerker Rosén (Stockholm 
1962) s. 603ff. 
9 Severin Bergh, ”Rangstriderna inom adeln under 1600-talet” i Historisk tidsskrift (1896) s. 117f. 
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 Rådets och rådsaristokratins allt svagare position skapade utrymme för det 
ofrälse ståndets krav på en ny och mer omfattande reduktion, en uppfattning som Karl 
XI delade. Karl XI byggde sitt stöd på den lägre officers- och ämbetsmannaadeln, 
grupper som hade stora krav i form av uteblivna löner på den svårt skuldsatta kronan. 
Lågfrälset hade därmed mycket att vinna på att statens finanser styrdes upp och 
förstärktes. Karl XI hade även stöd hos de ofrälse som önskade en mer enväldig 
monark till skydd mot det adliga herraväldet.  
    Karl XI utnyttjade de fientliga stämningarna gentemot adeln för att driva 
på reduktionen och vid 1680 års riksdag lade han fram en proposition som skulle verka 
för förstärkande av krigsmakten. För att denna nödvändiga förstärkning skulle kunna 
realiseras krävdes det att riksdagen skaffade fram resurser. Rådet erbjöd inledningsvis 
kronan en del av den ränta som adeln fick in från samtliga donationsgods. Detta 
hindrade dock inte den kungavänliga lågadeln att föreslå en granskning av hur 
förvaltningen skötts under förmyndartiden. Ett beslut togs om att tillsätta en 
kommission som skulle leda förmyndarräfsten.  
    Reduktionskravet stod kvar hos de ofrälse som drev denna sak med 
oförändrad nit. En böneskrift som yrkade på reduktion skickades gemensamt in till 
Karl XI från bönder, borgare och präster. Adeln reagerade givetvis negativt vilket 
placerade Karl XI som medlare mellan stånden. Samtidigt föreslog adelsmannen Hans 
Wachtmeister, en skarp kritiker av förmyndarstyret och nära förbunden med Karl XI, 
att det frälse ståndet själva kunde sätta ihop ett förslag till reduktion. Genom ett eget 
förslag kunde adeln själva styra hur långt en reduktion skulle sträcka sig, istället för att 
lämna det beslutet till det fientliga ofrälseståndet. Det adliga reduktionsförslaget 
väckte mycket uppseende i riddarhuset och motståndet var stort. Detta adliga förslag 
kom, protesterna till trots, att utgöra grunden för den stora reduktionen som till slut 
drevs igenom.  
 
Historiografisk överblick 
Ur 1800-talets politiska historieskrivning kom en åsiktstradition att spira som vilade på 
att den svenska adelns förfall hade med ett generationsskifte att göra.10 Detta var en 
uppfattning som hämtade sitt stoff från ett fåtal adelsmän från 1600-talets mitt som 
fördömde den nya generationens ungdom och dess förfall genom överflöd och lyx. Det 
var en tes som inte hade ett alltför stort kvantitativt underlag, men likväl kom den att 
etableras inom litteraturen. Denna tradition som anammar generationstesen har en klart 
moraliserande grund med vissa puritanska drag. Den byggde inte på någon relevant 
forskning som analyserat resursutnyttjande eller kulturen hos den undersökta 
generationen eller samhällsgruppen.  Detta kom senare att utvecklas till en förfalls- 
och degenerationstematik, där fokus lades på de fördärvande effekter som lyxen hade 
på de ättlingar till de aristokrater som varit befäl i Trettioåriga kriget. Denna tes fick 
stor uppslutning under 1800-talets andra hälft då generations- och degenerationstesen 
var på modet. Denna tes om att det var en generationsfråga som låg till grund för den 

                                                           
10 Om inget annat nämns så kommer redovisningen i stort från Margareta Reveras kapitel ”En barock 
historia”, Tre Karlar. Karl X Gustav. Karl XI. Karl XII (Uddevalla 1984). I inledningen till Reveras 
text har hon gjort en historiografisk utläggning om hur historielitteraturen från 1850-talet och framåt 
gestaltat lyxkonsumtionen bland adeln. 
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svenska adelns och i förlängningen svenska statens förfall, fann sporadiskt stöd i 
historievetenskaplig litteratur ända fram till första hälften av 1900-talet.  
     En annan tradition talar om aristokratins och adelns tillintetgörande 
genom räfst, reduktion och envälde. Något som inte omnämns i lika stor grad, för att 
inte säga tystas ner, var att den lågadel som stod nära Karl XI kom upp sig genom 
reduktionen och enväldet. Den bytte upp sig rent materiellt genom uppköp av bland 
annat den tidigare aristokratins gods. Följden blev att dessa tidigare godsägares 
motståndare i förlängningen själva blev godsägare med allt vad det innebär.  
    Genom Eli Heckscher går den moraliskt fördömande analysen över till en 
ekonomisk analys av adelns förkastliga leverne. Heckscher placerar konsumtionens 
början redan i slutet av 1500-talet. Denna tes svaghet var att den liksom tidigare teser 
inte har några slutsatser som grundas i reella undersökningar. Men genom att det var 
en ekonomisk teori som präglade Heckschers verk var den befriad från den moralism 
som tidigare verk präglats av.  
    Nya synsätt som skiljde sig radikalt från tidigare tids perspektiv på lyxens 
förödande effekt kom med det socialhistoriska intåget. Med detta nya perspektiv, som 
bland annat Margareta Revera kom att ansluta sig till, kom den vanligt förekommande 
bilden av Sverige som ett stagnerat agrarsamhälle, som inte kunde börja utvecklas 
förrän adelsväldet hade omintetgjorts, att upphöra. Istället kom analysen att kretsa runt 
vilken social betydelse adelns lyxkonsumtion och leverne hade och vilken betydelse 
den hade för den svenska samhällsomdaningen. Peter Englund kom att fortsätta 
trenden i sin avhandling Det hotade huset som bland annat behandlar adelns ideologi 
och adelns konsumtionsmönster och dennas betydelse för den högadliga kulturen.  
    Sammanfattningsvis kom det stora paradigmskiftet i och med de 
socialhistoriska perspektivens etablerande på den historievetenskapliga scenen. Genom 
nya strömningar fick den tidigare forskningen, vars undersökningar inte byggde på 
någon relevant källgrund, varför även slutsatserna och forskningen blivit lidande, 
lämna plats för perspektiv som analyserade materialet på ett för den tiden mer 
vetenskapligt sätt.  
 
 
Analys 
Analys av historielitterär och historievetenskaplig litteratur  
I denna del av arbetet kommer en redovisning av den populärhistoriska och 
historievetenskapliga litteraturen att ske efter de paradigmlinjer som Revera 
uppmärksammat och som ovan har indelats i två kategorier. I den andra analysdelen 
kommer ovan redovisad teori att appliceras på kategorierna. För att göra materialet 
mer överskådligt kommer de två kategorierna att redovisas var för sig efter 
utgångspunkter som behandlar högadelns uppgång och fall.  
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Kategori 1 
 

Högadelns uppgång… 
Den röda tråd som löper igenom samtliga verk är dels att de adelsmän som återvände 
från trettioåriga kriget förde med sig rikedomar av alla hända slag, allt från smycken 
och böcker till hela möblemang från de Centraleuropeiska krigen, dels att de medförde 
idéer och intryck från kontinenten. Av de populärhistoriska verk som ingår i Kategori 
1 är det endast Fryxell som trycker på att det fanns andra förutsättningar för adelns 
plötsliga förkärlek för lyx.11 De Fryxellianska förutsättningarna för ökande monetära 
medel och ökande lyxkonsumtion hos adeln var de nyadlade inom frälseståndet, som 
genom lyxkonsumtion sökte öka sin status inom ståndet.12  

    I fråga om godsavsöndringen, som Kristina tvingades utföra till adelns 
förmån, klingar böckerna likadant. Den stora anledningen till kronans godsavsöndring 
av krono- och skattejorden var de många adelsmän som genom sina insatser i krigets 
maskineri skulle förlänas jord i lön.13 Att denna avsöndring av krono- och skattejord 
förde med sig stora ekonomiska problem för kronan är samtliga verk överens om.14 

    En återkommande beskrivning av högadelns konsumtionsmönster efter 
hemkomsten från kriget, med en uppsjö av plundrade lösören och nya förläningar, var 
att dessa högadelsmän lät bygga ståtliga och praktfulla slott.15 Litteraturen är överens 
om att dessa slott mer eller mindre koncentreras till Uppland, Södermanland, 
Västergötland och huvudstaden Stockholm.16 

    Att det knorrades inom adelsståndet på grund av Kristinas hejdlösa 
adlande är dock något som enbart Fryxell och Lindqvist tar upp, även om också 
Grimberg uttalar sig om bristerna i detta dubiösa beteende.17 

    Även om många lyxkonsumtionsinfluenser kom via återvändande 
högadelsmän så är bilden tydlig om att Kristinas hov även deltog och i stor utsträckning 
bidrog till dessa nya kontexter. Den extremt kostnadskrävande prakt med vilken 
Kristinas omgav sitt hov tillskrivs genomgående negativa egenskaper och inte minst 
följder för både nationens ekonomi och nationens övre samhällsgrupper som deltog i 
hennes upptåg.18 Herman Lindqvist målande omskrivelse om detta förtjänar att citeras. 
 

Den svenska högadeln hängde naturligtvis med entusiasm med i detta uppsving 
från Vasatidens kärva och robusta borgliv till det mer fantasifulla och glittrande 
hovet kring Kristina. De nyrika krigarsläkterna lät sin rikedom väl synas. Och 
man deltog med liv och lust i Kristinas alla upptåg, baler, jakter och baletter. 19 

                                                           
11 Anders Fryxell, Berättelser ur svensk historia (Stockholm 1901) Bd 4/ Första delen s 151, Carl 
Grimberg, Svenska folkets underbara öden, (Stockholm 1915) Bd 3 s 429, Grimberg Bd 4 s. 31, Alf 
Henriksson Svensk historia (Stockholm 1963) s. 544, Herman Lindqvist Historien om Sverige: När 
Sverige blev stormakt (Stockholm 1994) s. 410.  
12 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 151.  
13 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 59, Grimberg Bd 3 s. 429, Henriksson s. 554, Lindqvist s. 426. 
14 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 59, Grimberg Bd 3 s. 430, Henriksson s .499, Lindqvist s. 426f. 
15 Fryxell Bd4/ Första delen s. 150, Grimberg Bd 3 s. 428f, Henriksson s. 554, Lindqvist s. 426. 
16 Grimberg Bd 3 s. 429, Henriksson s. 555f, 558f, Lindqvist s. 410. 
17 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 154, Grimberg Bd 3 s 437ff, Lindqvist s. 424.  
18  Fryxell Bd 4/ Första delen s. 141, 151, Grimberg Bd 3 s. 440. 
19 Lindqvist s. 410. 
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Här snuddar Lindqvist vid en koppling som endast han och Fryxell tydligt tar upp. Det 
är kopplingen som Kristinas alltmer kostnadskrävande hov hade med en ökande 
lyxkonsumtion hos högadel och de samhällsgrupperna som hade råd med denna sorts 
hovsanktionerade konsumtion.20 Resultatet av denna kontext enligt Fryxell var att 
Kristinas misshushållning smittade av sig på folket, vilka önskade följa sin övermans 
lysande leverne. Detta även om inkomsterna övervanns av utgifterna i den 
tävlingsspiral som uppstod mellan hennes gunstlingar, som i sin tur spred 
konsumtionsmönstret vidare. 21 
    Att det spenderades mycket pengar på lyx inom det högadliga ståndet är 
samtliga böcker överens om. De lagar och förordningar som uppstod som en följd av 
denna konsumtion, i syfte att begränsa denna till en mer ståndsmässig konsumtion 
framkommer enbart hos Fryxell och i mindre antydningar hos Grimberg. Enligt den 
förre hade redan Kristinas förmyndarstyrelse försökt att begränsa lyxkonsumtionen 
genom att detaljstyra vad varje stånd skulle tillåtas konsumera.22 Detta skulle alltså 
innebära att Fryxell beskrev en helt annan kontext vad gäller lyxkonsumtion som kom 
att gälla redan innan Kristinas hovleverne kunde fungera som måttstock för adeln.  
    De teser som Revera målade upp och som har redovisats ovan, 
generationstes och degeneration, framgår tydligast hos Fryxell, Grimberg och i viss 
mån Lindqvist. Fryxell använder som exempel för detta Oxenstiernas och Kaggs 
klagande och knotande över den tidens konsumtion, som närmast kan liknas vid två 
gubbar som sitter på en bänk vid en ankdam och hytter med näven och inleder varje 
mening med ”på min tid…” eller ” det var bättre förr”. Fryxell trycker samtidigt på att 
dessa goda gamla herrar av högadeln ingalunda deltog i den konsumtion som 
gunstlingar, nyadlade och unga adelsherrar hängav sig åt, utan istället drog sig 
tillbaka.23 
    Hos Grimberg framkommer generationstesen när denne jämför 
stormaktstidens män med ”Gustav Vasas enkla folk”.24 Han tar det även längre då det 
skulle börjat någonstans då svenskarna förlustade sig på kontinenten under det 
trettioåriga kriget. Något hände onekligen nere på den dekadenta kontinenten då 
Grimberg gör en tydlig åtskillnad mellan de svenskar från början av deltagandet och 
de som var kvar mot krigets sista tid.25 Denna specialisering går utanför 
generationsramen och bör tolkas inom degenerationsramen, då enskilda individer 
degenererades eller inspirerades av en annan kultur som de anammade.  
    Hos Lindqvist framträder generationstesen tydligast då det under Kristinas 
nyadlande beskrivs att ”Mången gammal greve och adelsman från Gustav Adolfs 
dagar måste ha skakat på huvudet dessa tider då nya sköldar hängdes upp i riddarhuset 
varje vecka.”26 

                                                                                                                                                                                     
 
20 Fryxell Bd 4/ Första delen s 151, Lindqvist s. 410. 
21 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 151. 
22 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 150. 
23 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 150f. 
24 Grimberg (1916) Bd 4 s. 5. 
25 Ibid. 
26 Lindqvist s. 424.  
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    Henriksson anser att denna konsumtion snarare kan ha haft syftet att 
uppfylla omgivningens förväntningar på en särskild ställning. I detta fall var det 
Magnus Gabriel De la Gardies ställning som gift med en furstinna och innehavare av 
ett högt ämbete, som förordade en hög konsumtionsnivå.27 

    Vad rörde sig i högadelns sinne under denna period av godsavsöndring, 
nyadling, gunstlingspolitik och lyxkonsumtion enligt författarna i Kategori 1? 
 Genom Kristinas jordpolitik kom adeln i besittning av större delen av 
rikets jord vilket ytterligare underblåste högadelns övertygelse om att jorden sköttes på 
ett mer vinstindrivande sätt i privata händer än i kronans. Samtidigt försökte den att 
anta ett fursteuppförande som motsvarade med de tyska furstarnas, ytterligare en 
inspiration från kriget på kontinenten. Genom de greveprivilegier som Kristina gav 
1651 styrktes högadelns i sin strävan för sådana anspråk. 28 

    Parallellt med högadelns ökade jordintäkter och Kristinas misskötsel av 
rikets finanser ökade missnöjet mot hennes politik hos högadeln. En högadlig 
övertygelse hade varit att högadeln jobbade för allmänhetens bästa och var länken 
mellan kung och folk. Kristinas missbruk blev sålunda en fråga för högadeln att lösa 
för folkets, allmännyttans men också det egna ståndets bästa. Genom sitt stora 
godsinnehav ökade adelns anspråk på styre och den ansåg att de hade rätt att ensam 
föra folkets talan inför regenten, eftersom adeln var regentens undersåtar och de 
ofrälse var adelns undersåtar. Högadeln anammade den aristokratiska republikanismen 
och gjorde ideologiskt motstånd mot ökad konungamakt och enväldets missbruk.29 
Ofrälset såg dock inte på adelns jordinnehav och ideologiska övertygelse på samma 
sätt. 
    Henriksson och Lindqvist beskriver tiden under Karl XI:s 
förmyndarregering som den tid då högadelns makt nådde klimax, ty aldrig förr hade en 
så stor del resurser och makt varit samlade på så få, högadliga, händer.30 Bilden av 
Karl XI:s förmyndarregering är genomgående negativ hos samtliga författare av vilka 
den gestaltas som en splittrad regering utan någon ledare, där partier byttes av 
frekvent, partier som alltför ofta lät småkäbbel och ändlösa tvister om statens 
angelägenheter ta upp dess tid.31 En återkommande historia i berättandet om 
förmyndarregeringen är hur Gustav Bonde försökte rädda statens finanser, genom en 
mer sparsam och moderat politik, en politik som sällan fann alltför stort samtycke hos 
hans ståndsbröder. Resultatet blev sålunda en kort period av en mer moderat 
finanspolitik.32 

    Magnus Gabriel De la Gardie stod genomgående, enligt författarna, emot 
denna politik och förordade en politik som syftade till mer krig och mer prakt, sålunda 
en politik som krävde än mer av de redan ansträngda statliga finanserna.33  

                                                           
27 Henriksson s. 554. 
28 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 59, 62, Lindqvist s. 426. 
29 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 58ff, 154, (1901) Bd 5/Andra delen s. 113f, Grimberg Bd 4 s. 432f. 
30 Henriksson s. 554, Herman Lindqvist Historien om Sverige: Storhet och fall (Stockholm 2000) s. 
83f. 
31 Fryxell Bd 5/ Första delen s. 51, Grimberg Bd 4 s. 115. 
32 Fryxell Bd 5/ Första delen s. 51, Grimberg Bd 4 s. 113, Henriksson s. 549, Lindqvist s. 66. 
33 Fryxell Bd 5/ Första delen s. 51, Grimberg Bd 4 s. 108f, Henriksson s. 548, Lindqvist s. 66.  
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    Enligt Fryxell öppnade den splittrade regeringen för rådsaristokratin och 
adeln att utvidga sina rättigheter, anspråk och makt.34 Något som är återkommande är 
den degeneration som drabbade förmyndarregeringen och rådet under denna tid. 
Förmyndarna utdelade donationer i form av förläningar och monetära medel, inte 
minst till sig själva, och i en sådan omfattning att inte ens den moderate Bonde klarade 
sig undan.35 Den slapphet, oordning och egennytta som karaktäriserade högadeln inom 
styret där de bland annat tog sig långa arbetsvilor på sina gods, där de roade sig med 
fester och gästabud, är något som både Fryxell och Grimberg tar upp.36 

 

 
… och fall 
De yttringar av republikanism hos högadeln som uppkom som en följd av kronans 
godsavsöndringar och den ökande maktutövningen har redovisats ovan, men parallellt 
med dessa händelser hade adelns förlorat det förtroende den hade hos de ofrälse i och 
med att de senare ansåg sin frihet hotad. Därmed började krav på reduktion att resas 
hos de ofrälse, och dessa krav kunde inte adeln angripa utan att göra det värre för sig. 
En mer passiv adlig politik blev en följd av detta, dock utan att de smått indignerade 
adelsmännen inte ville eller inte förstod varför de ofrälses besynnerliga och 
osympatiska inställning kom ifrån.37  
    Under 1650 års kröningsriksdag stod ökade krav från de ofrälse om en 
reduktion mot adelns ovilja att genomföra en sådan. Genom att Kristina spelade ut 
stånden mot varandra lyckade hon få adelns röst om att utse Karl Gustav till 
tronföljare. Adeln slapp sålunda genom Kristinas ingripande att för stunden oroa sig 
för de ofrälse ståndens reduktionskrav.38 

    Denna riksdag enade ett riddarhus som under Kristina börjar knaka i 
fogarna. Fryxell trycker på att genom Kristinas nyadlingar hade anseendet hos adeln 
sjunkit, samtidigt som de yngre, fattigare och nyadlade herrarna var för en stark och 
enväldig regent eller så stod de i skuld och beroende till denne. I fruktan för att förlora 
sina vinster enades adeln mot det gemensamma hotet som kom från de ofrälse, ett hot 
som även i framtiden kom att ena adelshuset.39  
    Under Karl XI:s förmyndarregering splittrades dock riddarhuset i och med 
den avund som existerade mellan gammal och obetitlad adel och nyadlade gunstlingar 
med höga ämbeten, mellan de nyskapade, fattiga adeln och den gamla besuttna adeln 
och mellan den högadliga rådsaristokratin och småadeln. Det högadliga överlägsna 
uppförandet mot de lägre adelsstånden och de högre ämbetsmännen förbättrade 
säkerligen inte situationen.40 Under Karl XI:s förmyndarregering tog sig dessa 
motsättningar och tvister uttryck i rangstriderna i Riddarhuset. Striden stod 
huvudsakligen mellan de inom de lägre adelsståndens som yrkade på att meriten skulle 

                                                           
34 Fryxell Bd 5/ Andra delen s. 116. 
35 Fryxell Bd 5/ Första delen s. 86f, Grimberg Bd 4 s. 108, Henriksson s. 549. 
36 Fryxell Bd 5/Första delen s. 124, Grimberg Bd 4 s. 115. 
37 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 154f, Bd 5/ Andra delen s. 135, Grimberg Bd 3 s. 434. 
38 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 154, Grimberg Bd 3 s. 437, Henriksson s. 485f, Herman Lindqvist 
Sveriges historia: När Sverige blev stormakt (Stockholm 1994) s. 431. 
39 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 61ff, Bd 5/ Andra delen s. 126f. 
40 Fryxell Bd 5/ Andra delen s. 116f, Bd 6/Andra delen s. 5f. 
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väga lika eller tyngre än börden och de inom högadeln som yrkade på det motsatta. 
Den lägre ämbetsmannaadeln hade enbart lön och arbete att leva på, och var den 
adelsgrupp som drabbades hårdast av Kristinas vanvård av staten som hade påbörjats 
med godsavsöndringarna. Detta förvärrades sedan under den högadliga 
förmyndarregeringens styre. Bördsrätten gjorde att unga högadelsmän kunde gå före 
mer meriterade äldre adelsmän i ämbetshierarkin. Rangstriden sträckte sig ända ner till 
placering i offentliga bröllops- och gravtåg till ovilja till giftermål under sitt 
adelsstånd. Föga förvånande ökade reduktionskraven hos de frälse stånd som inte 
omfattade högadeln och aristokratin.41 

    Inför fjärdepartsräfsten som Karl X skulle genomföra vid 1655 års riksdag 
stod det klart för samtliga stånd, högadel och samtliga populärhistoriska författare 
förutom Herman Lindqvist, att en reduktion var nödvändig om statens finanser skulle 
ordnas upp. Att det var godsavsöndringarna som var det främsta problemet bakom 
statens finansiella kris stod klart för de flesta. Genom att gå med på det kungliga 
förslaget till reduktion var det adelns syfte att genom denna tämligen billiga åtgärd 
komma undan de ofrälses krav på reduktion, något som kunde blivit långt mer 
allvarliga för det frälse ståndet om de ofrälse fått bestämma agendan.42 Meningarna 
går dock isär hur detta skedde. Hos Fryxell är reduktionsförslaget en klar högadlig 
propos som utfördes av dels en rättvisans känsla mot sakens ordning, dels för att 
undvika en mer omfattande räfst. Karl X stod i denna affär klart på adelns sida och 
hjälpte till att genomdriva detta förslag trots de ofrälses motstånd. Konungen belönade 
slutligen adelns uppoffringar genom att bekräfta deras privilegier.43 

    Hos Grimberg utgår reduktionsförslaget från Karl X som adeln fann för 
gott att ge sitt samtycke till. Karl X var inte heller på adelns sida då han vid den 
senares försök att fastslå reduktionsstadgan för att undvika vidare reduktionsbeslut, 
ställde sig på de ofrälses sida och genom utövande av sin konungaauktoritet satte adeln 
på plats.44  
    Henriksson beskriver liksom Grimberg det hela som en kunglig 
proposition och att det var Karl X som trots rådets motstånd, drev igenom förslaget 
och ogiltigförklarade adelns beslut om att denna reduktion skulle huggfästas, något 
som hade lagstiftat att inte ytterligare reduktioner skulle kunna göras. Den 
modifikation som finns hos Henriksson är att det var högadeln som gick segrande ur 
den kamp som uppstod i riddarhuset mellan högadeln och lågadeln om huruvida 
fjärdepartsräfsten skulle fördelas.45 Herman Lindqvist beskriver det hela som ett 
uppdrag som utfördes av hans namne, med efternamnet Fleming, som fått detta 
uppdrag av Karl X. Den lilla information som delges är att i synnerhet den nyrika 
adeln drabbades av sin första reduktion, samt att den kungliga propositionen splittrade 
riddarhuset och att Karl X hade något av en marionettspelare roll.46 

    När väl fjärdepartsräfsten skulle genomföras beskriver Fryxell, Grimberg 
och Henriksson det aktiva kollektiva motståndet från adeln i from av ovilja, ren trots, 

                                                           
41 Fryxell Bd 5/ Andra delen s. 117, Grimberg Bd 4 s. 177. 
42 Fryxell Bd 4/ Andra delen s. 86, Grimberg Bd 3 s. 499f, Henriksson s. 499. 
43 Fryxell Bd 4/ Andra delen s. 86ff. 
44 Grimberg Bd 3 s. 499f. 
45 Henriksson s 499f, s. 501f. 
46 Lindqvist s. 484f. 
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undanhållande av uppgifter liksom långsamhet i att ta fram dessa uppgifter, kollektiv 
anslutning för att försvara enskilda adelsmän etc. Överallt möttes reduktionsmännen 
av motstånd. Slutligen var det Karl X åtgärder till adelns fördel, efter mycket klagande 
från detta stånd, som ytterligare beskar reduktionens auktoritet och till slut tillsammans 
med kriget knäckte reduktionens kraft. Lindqvist stannar inte till vid dylika sociala 
trivialiteter utan går kvickt vidare till Karl X polska krig.47 

    Det formliga dråpslaget mot den aristokratiska konstitutionalismen kom 
så under 1680 års riksdag. I bakgrunden har redan redogjorts för de ofrälses kamp mot 
högadelns donations- och godspolitik och Karl XI:s ökade stöd hos lågfrälset, och 
ovan har det redogjorts för de ökade tvisterna inom riddarhuset. I de populärhistoriska 
verken trycks det på att ett ökande antal av medlemmarna inom adelsståndet insåg det 
nödvändiga i en reduktion och stödde Karl XI:s politik.48 Förmyndarräfsten och 
reduktionsförslaget slogs genomfördes trots högadelns motstånd och följderna 
gestaltas som minst sagt banbrytande i de populärhistoriska verken.  
    En återkommande fras är att högadelns och adelns makt genom båda 
dessa beslut krossades.49 Genom reduktionsbesluten försvann de höga titlar som greve 
och friherre, liksom de tillhörande privilegierna. Genom reduktionsbesluten och 
genom att Karl XI utökade rangsystemet så att fler ämbeten innefattades, degraderades 
de fordom höga aristokratiska medlemmarna, så att de rent materiellt- och 
inflytandemässigt endast var en spillra av sitt forna jag när ett mer meritokratiskt 
system infördes.50 

     Fryxell och Lindqvist trycker i samband med redovisningen av 
reduktionen på vissa sociala följder av reduktionsbesluten. Fryxell pekar på 
jordbrukens och godsens successiva förfall i och med den osäkra tiden där adeln inte 
visste om det överhuvudtaget kunde löna sig att göra en kapitalkonvertering, som 
skulle gynna godset och jordbruket, när det vilken dag som helst kunde dyka upp en 
reduktionsman som knackade på dörren.51 Lindqvist å sin sida skriver att adeln i stor 
utsträckning tvingades att delta mer aktivt i bruket av jorden på sina gods, och därmed 
bands de starkare till den jord de ägde och en mer godsinriktad adel bildades. De som 
inte hade råd att börja bruka jorden fick då istället gå in i ämbetsverken.52  
    Fryxell är den enda bland de i Kategori 1 som tydligt skriver att de rika 
adelsätterna störtades i fattigdom och misär.53    
 

 
  

                                                           
47 Fryxell (1902) Bd 6/ Första delen s. 40f, Grimberg Bd 3 s. 542f, Henriksson s. 546. 
48 Fryxell Bd 6/ Första delen s. 105, Grimberg Bd 4 s. 169, Henriksson s. 588, Herman Lindqvist 
Storhet och fall (Stockholm 2000) s. 200f, s. 204. 
49 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 384, Grimberg Bd 4 s 198, Henriksson s. 593, Lindqvist s. 209, 218. 
50 Fryxell Bd 4/ Första delen s. 379, 384, Bd 4/ Andra delen s. 7f, 11f, Grimberg Bd 4 s. 198f, 
Henriksson s. 593, Lindqvist s. 218f. 
51 Fryxell Bd 6/ Första delen s. 381f. 
52 Lindqvist s. 219, 221. 
53 Fryxell Bd 6/ Första delen s. 379. 
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Kategori 2 
 

Högadelns uppgång… 
Adelns ökade monetära tillgångar tillskrivs hos Rosén och Sjöberg de donationer och 
godsavsöndringar som Kristina företog mot sina gunstlingar, de nyadlade och mot de 
hemvändande adelsmännen som deltagit i trettioåriga kriget. Det var den 
samhällsgrupp som genom kriget och genom sina kontakter var de som drog mest 
fördelar. Genom kronans politik under Kristina kom majoriteten av rikets samlade 
tillgångar att tillhöra och kontrolleras av adeln. Kristinas politik låg även i linje med 
hovlivets ökande prakt och europeisering.54 

    Som en följd av Kristinas nya krav på hovlivet och de genom kriget 
europeiserade adeln ökade prakten hos både hovet och adeln.55 Vad som var över- och 
underordnat den andre, vad gäller nya mode- och konsumtionskontexter, framgår inte 
tydligt. Genom Sjöbergs förklaringar går det att dra slutsatsen att hovet hade en 
överordnad position i detta förhållande. Dessa förklaringar går ut på att den 
ekonomiska situationen för adeln lät vänta på sig en viss tid, men att den sedan snabbt 
förbättrades genom att högadelns säterier och boendeplatser uppgraderades till en mer 
herrgårds- och chateauartad natur som tydligt markerade en ny era i adelns historia.56 

Slutsatsen att mode- och konsumtionskontexten skulle vara hovsanktionerad utifrån 
Sjöbergs förklaringar, är denna ovanstående byggnadsuppgradering ett bevis på, men 
denna är endast ett underordnad roll om den sätts in i en större byggnationskontext. 
Det sammanhang som åsyftas är de byggnationer som gjordes främst i huvudstaden 
Stockholm och i dess närhet, något som var en följd av att adeln under 1600-talet mer 
än tidigare var engagerad i den växande kungliga förvaltningen och det växande hovet. 
Dessa högadliga palats utgör sålunda kopplingen mellan å ena sidan Kristinas 
överordnade modekontext via hovet och de slottsbyggen som gjordes på landet på den 
andra.  
    De investeringar som adeln gjorde i dessa byggnationer var bara ett led i 
den större lyxkonsumtion, innefattande allt från grandiosa chateau, parkanläggningar 
och storslagna kalas, som var nödvändig för den svenska aristokratin. Genom denna 
och annan offentlig exponering av den individuella lyxkonsumtionen växte snart ett 
rivaliserande lyxkonsumtionsmönster upp hos högadeln. Ty den aristokrat som inte 
lyckades hålla uppe den förväntade standarden, eller en högre sådan, efter de aktuella 
modetrenderna kunde snabbt bli socialt degraderas och därmed förlora sitt anseende i 
societeten. Denna konsumtionsspiral försatte inte sällan aristokraterna i skuld då den 
dyra, men ack så statusbetydande, lyxkonsumtionen översteg tillgångarna. Olika 
överflödsförordningar blev en följd av detta konsumtionsbeteende. Syftet var att 
hindra att detta beteende skulle sprida sig neråt i samhällsleden, vilket trots 
förordningarna skedde.57  

                                                           
54 Sten Carlsson och Jerker Rosén, Svensk historia: Tiden före 1718 (Stockholm 1962) Bd 1 av Jerker 
Rosén s. 552, Maria Sjöberg ”Adelns tid 1520-1720” i Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg, Det 
svenska samhället 800-1720: Klerkernas och adelns tid (Lund 2006) s. 302f, 382. 
55 Rosén s. 517, 551f, Sjöberg s. 302f. 
56 Sjöberg s. 303. 
57 Sjöberg s. 303f. 
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    Vikten av att tillhöra den aristokratiska societeten snuddar Sjöberg vid när 
hon beskriver vikten av ett gott kontaktnät för att dels få tillgång till och avancemang 
inom den kungliga förvaltningen, dels för att få dess bistånd.58  
    I beskrivningen av Karl XI:s förmyndarregering har Gustav Bonde en 
framträdande plats som den som med viss framgång lyckade lätta på den skuldbörda 
som Sveriges rike hade vid tiden för 1660. Rosén framhåller att Bonde ändock inte var 
någon reduktionsivrare likt Fleming och Gyllenstierna. Han sympatiserade inte på 
något sätt med det motstånd som fanns mot högadelns intressen, intressen som Bonde 
avsåg att värna om. Bonde var en statsnyttans man, som såg pessimistiskt på det andra 
högadliga partiets lovprisanden om att kronans kunde försörjas på tullar och 
beskattningar.59 

    Under förmyndarregeringen låg social stabilitet i högadelns intresse och 
det fördes en försiktig och återhållsam politik för att inte provocera ständerna, en 
politik som aristokratin fört sedan 1650-talet. Faran fanns att ständerna skulle 
opponera sig mot långsamheten i fjärdepartsräfstens delvisa genomförande och dess 
reella omintetgörande och mot den fortsatta privilegie- och donationspolitiken, som 
ytterligare spädde på avsöndringen av kronans jord. Motstånd väcktes mycket riktigt 
vilket fick som följd att Bondes sparsamhetslinje övergavs i slutet av 1660-talet.60 

 

… och fall 
Både Rosén och Sjöberg behandlar den ökande oppositionen och de återkommande 
kraven på reduktion och skattemedel som en följd av avsöndrings- och 
donationspolitiken från Kristinas regeringstid fram till och med förmyndarregeringens 
tid. Den frälsegynnande politiken kom att bli ett av huvudämnena hos oppositionen i 
motståndet mot aristokratin, där inte enbart ofrälse deltog utan även nyadlade. 
Motsättningarna mellan nyadel och den äldre och anrika adeln etablerades tydligt 
under Kristinas regeringstid.61 
    Ställningstagandet hos ofrälse och delar av frälset att en reduktion med 
tiden blev mer och mer legitim ställdes mot den aristokratiska uppfattningen att jorden 
odlades på ett mycket mer vinstdrivande och på ett för kronan bättre sätt under adelns 
regim.62 

    Båda författarna trycker på att mot slutet av förmyndarregeringens tid, 
efter den Bondeska finanseran, hade oppositionen mot De la Gardies adelsvänliga 
politik växt, likaså de ekonomiska och sociala motsättningarna inom landet.63 

    Det första uttrycket och slaget mot den adelsvänliga politiken kom, enligt 
både Rosén och Sjöberg, som en följd av Kristinas adelsvänliga politik, där de adliga 
privilegierna stred mot de ofrälses intressen. Det var i samband med detta som adeln 
sökte skydd hos Kristina vilket hon gav dem i utbyte mot att Karl Gustav blev utsedd 
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till arvfurste. Adeln biföll den tidigare nekade önskan, fick sitt skydd och 
reduktionshotet var avvärjt för en tid framåt.64  
    Det andra slaget kom under Karl X ledning under 1655 års riksdag. Rådet 
och de högsta ämbetena hade av Karl X utmanövrerats på flera sätt så att denna direkt 
eller via ombud hade ökat sitt inflytande.65 Under Herman Fleming leddes en 
utredning om avsöndringen av kronans gods och räntor, och som resultat av denna 
utredning lades grunden till det reduktionsförslag som skulle resultera i 
fjärdepartsräfsten.66  Förslaget drevs igenom och kronan och de ofrälse sköt fram sina 
positioner på adelns bekostnad och adeln splittrades i hög- och lågadel i 
reduktionsfrågan, en splittring som skulle få följder längre fram. Genom att ge sitt 
medgivande hade adeln förhoppningen att de ofrälse anspråken på reduktion skulle 
tystna, samtidigt som högadeln lade sig till med en moderat och försiktig politik för att 
inte provocera de ofrälse.67  
    Det tredje och sista slaget kom så 1680. Genom Karl X:s krig och 
förmyndarregeringens politik krossades fjärdepartsräfsten, och genom donationer, 
avsöndringar och privilegieutvidgningar förlorades det som vunnits genom 
reduktionen, i den mån den genomfördes, samtidigt som oppositionen inom ofrälse 
och lågfrälse, däribland Karl XI:s umgängeskrets, växte.68 Rådets och rådsaristokratins 
makt knäcktes i och med det alltmer växande motståndet som funnits mot denna och 
att Karl XI påbjudit att de inte fick uttala sig utom när de blev tillfrågade, samt att 
kungen tog ett starkare grepp om centralförvaltningen och dess rekrytering. De som 
sattes in i de tidigare högadelsämbetena var personer från det allt starkare 
ämbetsmannaadeln. Under reduktionen och förmyndarräfsten blev den redan tidigare 
politiskt vingskjutna rådsaristokratin även berövad sin ekonomiska maktställning.69 

    Rosén och Sjöberg lyfter fram aspekter av reduktionens följder som inte 
förekommer i Kategori 1. För det första så var det inte alla lager inom adeln som 
drabbades av reduktionen, och de som drabbades tvingades inte till ett liv i fattigdom. 
De som främst drabbades var de adelsätter som etablerat sig i landet under vasa- och 
stormaktstiden och som byggt upp sina gods med hjälp av kronans stora avsöndringar. 
De äldre adelssläkterna med medeltida arvegods drabbades i mycket mindre 
omfattning.70 För det andra var inte alla adelsgods lika angelägna att dras in av kronan. 
De slottsliknande säterierna som adeln ägde överlevde bäst de stora 
godsindragningarna, ty det som försvann var de mindre strögods som fanns, då dessa 
skulle delas ut till medlemmar inom den civila och militära ämbetsmannakåren. 
Säterierna var alltför stora för detta syfte så då var det mer fördelaktigt för kronan att 
ta strögodsen. Kronans och högadelns intressen sammanföll sålunda på denna punkt 
och för att rädda sina säterier som adeln hade lagt ner mycket kapital på avstod de i 
första hand strögodsen, eller köpte upp ytterligare strögods som överlämnades till 
kronans män. Säterierna blev i mångt och mycket kvar i adelns ägo, även om en 
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tidigare adelsfamilj tvingats sälja sitt gods så uppköptes detta av ämbetsmannaadel 
som därmed gick från ämbetsmannaadel till godsadel.71  
    Genom reduktionen så blev samhällets dominerande överhetssektor 
radikalt breddad då militärer, tjänstemän och välbärgade borgare tog plats inom 
denna.72  
 Kategori 2 trycker sålunda på samma sak som Sten Carlsson gör i 
inledningen till Ståndssamhälle och ståndspersoner 1770-1865 att adeln ingalunda 
krossades, som Kategori 1 har gjort gällande, av Karl XI reduktion utan att den snarare 
behöll sin position gentemot de ofrälse och förstärkte sina positioner som 
ämbetsmanna- och godsägaradel. Det inflytande som högadeln tidigare hade ägt hade 
snarare spridits ut över hela adelsståndet.73  
 
Teoretisk analys av populärhistoriska och historievetenskaplig litteratur 
I den tidigare analysen ovan har den populärhistoriska och historievetenskapliga 
litteraturen analyserats. Ur detta material har det utkristalliserats två något så när 
samstämmiga kategorier då det gäller bilden av den svenska högadelsmannen under en 
fyrtioårsperiod under den svenska stormaktstiden. Nedan skall den ovan redovisade 
teorin, dvs. kombinationen av Jenkins och Bourdieu, appliceras på båda kategorierna i 
syfte att se om dessa översiktsverk kan besvara frågor om det aristokratiska 
identitetsskapandet. När det gäller högadelns fall kommer även kollektiva strategier 
för hur högadeln agerade mot politiska motsättningar från ständer och regent att 
behandlas. 
 Det bör redan här slås fast att en aristokratisk identitet redan fanns bland 
högadeln, men det som redovisas nedan är hur denna identitet genom nya 
kapitalformer, symboler och kollektiva ideologier tog sig nya uttryck. 
 
Högadelns uppgång… 
I Kategori 1 var det den adel, som återvände från kontinenten med vagnar fullastade 
med byte och sinnen fulla med nya intryck av hur överheten på kontinenten använde 
sitt kapital, som började sätta dessa influenser i bruk genom att bygga upp ett praktfullt 
boende. I Kategori 2, liksom i Kategori 1, hade adeln under kriget hämtat inspiration 
från kontinenten, så ett frö för nya kapitalmarknader var sått och klart inom adelns 
kollektiv. Den stora sanktioneringen av nya kapitalmarknader enligt Kategori 2, kom 
dock från Kristinas europeiserade hov. Utifrån Kategori 2 kom adelns ökande 
ekonomiska kapital under Kristina som en följd av att detta stånd lyckats tillgodose sig 
en viss mängd av socialt kapital, oftast genom kontakter med kronan. Kristinas 
nyadlade gunstlingar mottog donationer och gods, liksom de adelsmän som genom 
kriget och sina kontakter lyckades att dra till sig mest fördelar.  
    Genom etablerandet av nya marknader påbörjade adeln 
kapitalkonverteringen genom att rusta upp sina gods, så att dessa stämde överens med 
en mer aktuell kapitalmarknad, dvs. en mer europeiserad godskontext. Utifrån teorin 
kan byggnationerna ha skett av två anledningar. Enligt den första tesen kunde dessa 
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nya byggnationer vara ett individuellt initiativ i syfte att hävda det unika hos den egna 
personen.  Genom att sätta upp ett gods eller slott med andra arkitektoniska mönster 
och inreda detta boende med ett möblemang som skiljde sig från det vanligt 
förekommande, underströks det unika hos ägaren av detta praktfulla boende från de 
mer äldre och mer ”svenskanpassade” adelsgodsen. 
    Den andra tesen, som har mer stöd i den undersökta litteraturen, är att det 
snarare var en kollektiv yttring hos den adel som hade kapital och som genom 
förvärvade gods lyckades genomföra en kapitalkonvertering där dess kontinentala 
influenser tog sig uttryck i mer europeiserade gods och ett mer europeiserat leverne. 
Dessa byggnationer förlades enligt Kategori 1 i stor utsträckning till landskapen 
Uppland, Södermanland och Västergötland, samt huvudstaden Stockholm, medan det i 
Kategori 2 främst är till området i och omkring Stockholm som byggnationerna 
förlades, som en följd av att adeln var mer engagerad i den kungliga förvaltningen och 
hovet. 
    Vad går då att läsa ut i denna nya boendekontext? För det första att nya 
kapitalmönster och normer för boende hade utvecklats som en följd av kollektivets 
medlemmar som deltagit i kriget på kontinenten och via influenser från hovet. Att det 
var en genomgående företeelse hos hela kollektivet ger vid handen att här hade en ny 
kollektiv likhet mellan medlemmarna dykt upp som skulle etableras som norm och 
sanktioneras via kollektivets medlemmar 
    Genom denna nya boendekontext fanns en ny identitetsnorm för vad det 
innebar att vara högadelsman i Sverige. Både individen och kollektivet kunde med 
denna nya norm dra nya fördelar genom att det blev mer uppenbart för utomstående 
individer vem som var högadelsman, men också vad som krävdes av en högadelsman 
för att han skulle ha en godkänd plats i kollektivet. Kollektivet fick sålunda tydligare 
ramar för sitt kollektiva habitus. För det andra hade boendeaspekten förändrat 
kapitalmarknaden för kollektivet. Ett hedervärt boende blev en ny form av symboliskt 
kapital för adeln. Ett prakt- och smakfullt boende var ett kapital som snabbt fick 
kulturell kapitalstatus. Detta var en anpassning av kapitalformerna, en 
kapitalkonvertering till en mer modern kapitalkontext. Genom denna 
kapitalkonvertering, som säkerligen inte var billig, förstärktes det adliga kollektivet 
genom de exklusiva kapitalformer som enbart aristokratin hade råd med. För det tredje 
så skedde dessa byggnationer i landskap som bör betraktas som ”goda” områden. 
Västergötland var förmodligen ett mer gynnsamt och eftertraktat läge än att förlägga 
ett slott i till exempel Norrland eller Nyland. Att förlägga ett slott eller palats i ett 
attraktivt område eller i Stockholm ökade ytterligare den kapitalgenerering hos 
högadeln genom att de tydligt markerade att de hade råd och var värda det anseende 
som följde med en byggnation i dessa områden. I fallet Stockholm signalerade 
högadeln via dessa byggnader till alla förbipasserande sin närhet till hovet och 
förvaltningen och att innehavaren av palatset hade starka kapitalarter. Därmed företogs 
en både individuell och kollektiv kategorisering mot andra. 
    Den hovligt sanktionerade lyxkonsumtionen som även spreds av 
hemvändande adelsmän följer liknande teoretiska mönster. Den extremt 
kostnadskrävande prakt som det krävdes av aristokratin för att delta i hovlivet och 
societeten var ett uttryck dels av kapitalkonvertering, av nya etablerade europeiserande 
normer inom kollektivet dels av influenser som både kommit inifrån och utifrån 
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kollektivet. Genom att visa upp sig i denna prakt och lyx ökade kategoriseringen utåt 
mot andra kollektiv, liksom att de förenande aspekterna ökade.  I den äldre litteraturen 
från Kategori 1 liksom i Kategori 2 hävdas det att inom den svenska aristokratin växte 
ett rivaliserande lyxkonsumtionsmönster fram. I denna konkurrens vanns eller 
förlorades socialt anseende beroende på hur pass mycket individen lyckades anpassa 
sig och sitt leverne, för att inte säga sitt ofta översträckta kapital, till den aktuella 
modekontexten och till den aktuella kapitalmarknaden.  
    Var får denna aspekt plats då den i första taget tydligt verkar vara en 
splittrande aspekt av lyxkonsumtionen. Absolut så var denna inre tävlan ett uttryck där 
individen genom att tävla med andra försökte visa på den unika prakten hos sin egen 
person. Genom att visa att individen kunde delta i denna extremt kostnadskrävande 
kapitalkonvertering, för att öka det symboliska, kulturella och sociala kapitalet, visade 
emellertid individen också att denne var värdig att räknas till den aristokratiska 
societeten och kollektivet. Att delta i societetslivet bör inte underskattas som enbart en 
form av ekonomisk dekadens, som det gör i Kategori 1. Kategori 2 trycker på att 
genom att delta i detta kollektiv kunde individen få tillgång till helt nya kapitalformer, 
främst socialt kapital. Ur denna societetskontext får individen fördelar och 
skyldigheter som kommer med medlemskapet, till exempel att individen tillhör ett 
särskilt kollektiv och därmed förväntas spela ett särskilt kollektivanpassat spel som 
skiljer sig från andra kollektiva och individuella spel.  
    Genom att denna kapitalart och kapitalkonvertering var så extremt 
kostnadskrävande så var det tydligt att inte alla hade råd att delta, och därmed hölls 
ickevärdiga utanför och ytterligare en kategoriserande aspekt adderades till redan 
existerande. Via dessa nya kapitalmarknader med modekontexter och lyxkonsumtion 
som sanktionerades från hovet fick det adliga kollektivet ett helt nytt spektra av 
beståndsdelar till att utveckla sina individuella och kollektiva identiteter, och som med 
tiden kom att bli högst nödvändiga för dem.  
    Kristinas nyadlade gossar som genom den kungligt sanktionerade 
rekryteringen nu blev medlemmar i ett större kollektiv, adelskollektivet, förorsakade 
missnöje inom adeln. Utifrån Jenkins teori bör detta större adelskollektiv betraktas 
som en organisation. Missnöjet kom i och med att den tidigare exklusivitet som ståndet 
tidigare åtnjutit nu blev utspädd med medlemmar som inte ens hade rekryterats efter 
traditionella normer., normer som adeln kunnat acceptera trots att rekryteringen inte 
var sanktionerad från deras stånd. Missnöjet riktades mot Kristinas dubiösa 
nyadlingspolitik och mot de som var produkten av detta nyadlande. I den äldre 
litteraturen i Kategori 1 försökte de nyadlade genom lyxkonsumtion öka sin status. 
Utifrån teorin bör detta beteende snarare tolkas som att den nyadlade individen genom 
underkastelse inför och uppfyllande av de adliga kollektiva normerna försökte bli 
accepterad både inom det stora kollektivet och inom vissa interna kollektiv. 
Omgivningens förväntan på högadels, nyadelns och vissa ämbetsmäns 
konsumtionsmönster nödgades av deltagarna uppfyllas. 
    Dessa adliga konsumtionsmönster rann neråt i samhällsleden vilket gjorde 
att högadelns kollektiva symboler upptogs av andra, både frälse och ofrälse. Här 
skapades det rent teoretiskt utifrån Bourdieu ett tydligt fält om tillgångar som tidigare 
varit förordnat aristokratin. I den äldre litteraturen i Kategori 1 och i Kategori 2 
skapades från toppen normer och även lagstiftningar som skulle reglera 
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lyxkonsumtionen, så att den blev mer ståndsmässig eller i alla fall inte spred sig neråt 
till fler samhällsklasser. Att adeln hade ett finger med i detta är utifrån teorin 
uppenbart.  
    Det knotande som skildras i Kategori 1 skedde bland de äldre ätterna och 
individerna inom högadelsståndet mot lyxkonsumtionen och nyadlingen bör ses som 
ett uttryck för ett äldre habitus hos ett kollektiv som var vant vid andra kollektiva och 
individuella normer om till exempel hur investering, ackumulering och konvertering 
av kapital skulle ske. I och med att deras habitus inte följde och att de inte ville 
anpassa sig efter den nya habituskontext som etablerats, drog de sig enligt den äldre 
litteraturen i Kategori 1 istället undan.  
    Genom godsavsöndringen under Kristinas tid omskapades det högadliga 
kollektivets identitet och ideologi. I båda Kategorierna skildras det att genom adelns 
besittning av större delen av rikets jord fick den ytterligare medvind för sin 
övertygelse att jorden sköttes bättre i deras ägo. Det som hände var att kollektiva 
normer och mål förstärktes liksom det kollektiva habitus. Parallellt med adelns ökande 
makt förändrades de organisationskollektiva målen, liksom att tidigare etablerade mål 
och normer förstärktes.  
    Ett organisationskollektivt mål som Kategori 1 betonar var att högadeln 
arbetade för allmänhetens bästa och agerade som länken mellan regent och folk. 
Genom sin roll som förespråkare för folket, parallellt med högadelns ökande 
jordintäkter och ett ökade missnöje med Kristinas finanspolitik, blev regentens 
missbruk en fråga för högadeln. Detta gentemot samhället självpåtagna 
existensberättigande förstärkte dels högadeln kollektiva identiteter och mål dels dess 
legitimitet utåt. Men en ny ideologisk målkontext som växte fram i och med de ökade 
godsinnehaven var att enbart adeln skulle representera folket inför regenten. Genom 
detta nya anspråk, denna aristokratiska konstitutionalism, arbetade högadeln för att ge 
en redan högt uppsatt statsroll, som sanktionerats genom kollektivets habitus, en än 
högre roll där de allmännyttiga målen, som adeln alltid eftersträvat, skulle få sätta den 
politiska agendan. Sålunda förklarar dessa nya och gamla kollektiva mål det motstånd 
mot kronan som adeln genomförde, ett motstånd som adeln sett ge utdelning i ökad 
makt på andra ställen i Europa.   
    Under Karl XI:s förmyndarregering går det med fog att utifrån detta 
arbetes teori och genom översiktsverkens perspektiv, beskriva hur den aristokratiska 
konstitutionalismen tog sig uttryck, trots att den i högre grad var begränsad av 
ständerna i riksdagen. Ett klart fält i Kategori 1:s skildring ligger i hur de högadliga 
målen och hur den politiska agendan skulle sättas upp under förmyndartiden och hur 
denna agenda splittrade den aristokratiska regeringen. Det ena partiet under Gustav 
Bonde och senare Bielkepartiet kämpade för den allmännyttiga linjen och målen som 
hörde därtill, medan det andra partiet under De la Gardie yrkade på en politik som låg i 
linje med den tidens europeiska ambitioner, sålunda en politik som även låg i linje 
med den högadliga linje som under två decennier regerat. Kategori 2 skildrar i 
beskrivningen av förmyndarregeringen en något mer enhetlig bild av högadelns 
politik. Det framhålls mer i Kategori 2 att Bonde på inget sätt var en reduktionsivrare 
utan snarare värnade om högadelns intressen. Det torde vara ett bevis på att de 
allmänna kollektiva målen visserligen var mer framträdande hos Bonde, men att han 
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liksom sina fränder skyddade de kapitalformer som de individuella och kollektiva 
identiteterna vilade på.  
 För att inte riskera dessa identitetsfundament och fundamentet för 
kapitalkonvertering förde aristokratin, enligt de båda kategorierna, en politik som 
främjade social stabilitet för att undvika en provokation mot de ofrälse, samtidigt som 
de genom fortsatt privilegie- och donationsutvidgning förstärkte sina kapitalformer 
och därmed säkrade sina gemensamma identitetsdrag. Genom detta förfarande stärkte 
den jordkapitalet som ett attribut för sitt egna kollektiv, liksom för de kollektiva 
organisationsmålen.   
    Under förmyndarregeringen fann högadeln ett utrymme för att öka sina 
kollektiva mål om makt, inflytande och enligt den äldre litteraturen i Kategori 1, sin 
aristokratiska konstitutionalism. Förmyndarregeringens politik krossade 
fjärdepartsräfstens vinster genom donationer och avsöndringar. Avsöndringspolitiken 
var ett led i den kollektiva norm att adel skulle vara besutten och att det var den som 
bäst kunde göra jorden vinstgivande. Den status och det inflytande som följde med att 
äga mycket jord bör liksom lyxkonsumtionen inte underskattas.  Detta gav dessutom 
grund för adelns konstitutionella ambition, då den genom en högre grad av jordägande 
även kunde utge sig för att tala för en större del av befolkningen.  
    Den slapphet och oordning, som tog sig uttryck i ferier och fester på 
landsgods bland högadeln som skildras i de äldre översiktsverken i Kategori 1, bör 
tolkas som ett uttryck av den tidigare redovisade lyxkonsumtion. Under Karl XI:s 
förmyndarregering, liksom under Kristinas regenttid, var det förmodligen en viktig 
kollektiv yttring att adelsmän kunde visa upp sig genom sin konsumtion, och 
kapitalkonvertering till mer aktuella kontexter och därmed berättiga sitt medlemskap i 
aristokratin och societeten för att därmed få tillgång till kollektivets sociala kapital.  
 
… och fall 
I båda kategorierna beskrivs att parallellt med godsavsöndringen och det ökande 
missnöjet hos de ofrälse, och delar ur frälset, gick högadel och adel successivt över till 
en mer passiv politik som skulle komma att följa dem tätt inpå ända tills 1680. Detta 
bör tolkas som ett uttryck för en kollektiv strategi från adelns håll, i syfte att skydda 
den kapitalart som i stor utsträckning låg till grund för alla andra kapitalarter som 
symboliserade vad det innebar att tillhöra aristokratin.  Förlorade adeln denna 
grundläggande kapitalart, skulle den kollektiva identiteten och habitusfundamenten 
skakas om rejält.  
    Under 1650 års kröningsriksdag fann sig högadel och övrig adel stå 
ensamma mot de ofrälse kraven på reduktion. Därmed blev det nödvändigt att gå ifrån 
de kollektiva mål om aristokratisk konstitutionalism, där regentens makt skulle 
begränsas, för att rädda adelns och kanske främst högadelns gods. Genom att frångå 
sina kollektiva mål och tillåta Kristina att utse Karl Gustav till arvfurste, ett beslut som 
adeln hade röstat ner året tidigare, vann adeln det stöd och skydd hos drottning 
Kristina som behövdes för att rädda sina identitetsfundament.  
    Inför fjärdepartsräfsten hade allmännyttans väg förmodligen etablerats hos 
högadeln då dessa var väl medvetna om problematiken bakom godsavsöndringen, 
läget i statens finanser och det nödvändiga i en reduktion. Genom att ge med sig inför 
det kungliga reduktionsförslaget istället för att invänta ett förmodligen gravt 
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allvarligare reduktionsförslag från de ofrälse, lyckades adeln även här med sin 
kollektiva strategi att ge litet av sina gods istället för att ge mycket, något som hade 
skakat om ståndets identitetsfundament mer. I de äldre översiktsverken i Kategori 1 
var förslaget en högadlig propos, vilket ger vid handen att detta var en högadlig 
strategi för att förekomma ett oundvikligt reduktionsförslag från de ofrälse. Dock är 
merparten av litteraturen i Kategori 1 överens om att det var en kunglig propos. Adelns 
strategi att ge oppositionen denna eftergift för att tysta densamme kom dock snart på 
skam. Tillsammans med att den förlorade inflytande till regentens och de ofrälses 
fördel, slog högadeln över till en politik som inte skulle reta upp de ofrälse. I Kategori 
2 finns det en direkt koppling mellan denna moderata politik, som högadeln använde 
för att skydda de egna kapitaltillgångarna, och den förlust av inflytande som hade 
förekommit före fjärdepartsbeslutet som ett led i Karl X politik. Hos Kategori 1 
tillskrivs högadeln inflytandeförlust mest Karl X:s handlande.  
 Att adeln dock inte lyckades få beslutet att vara evigt varande ökade 
säkerligen osäkerheten inför framtiden. När det gäller den progressiva skalan, så var 
högadelns nekande till denna förmodligen ett uttryck av att om denna hade satts i bruk 
hade högadeln förlorat mycket mer god och jord än om de istället lät 
reduktionsbeslutet vara. Konsekvensen blev dock att riddarhuset splittrades tydligt i 
hög- och lågadel.  
    I Kategori 1 skildras rangstriderna under Karl XI:s förmyndartid mellan 
hög och låg inom riddarhuset. I och med att de lägre stånden yrkade på meritens 
överlägsenhet över börden, hotades det system som tillåtit högadeln att ha 
företrädesrätt till de högre ämbetena, liksom det högre anseende och förväntningar i 
samhället som de genom sitt symboliska kapital av bland annat titlar åtnjöt. Ur 
perspektivet att detta symboliska och kulturella kapital, som till stor del hade 
konstruerat den individuella och kollektiva identifikationen och som därmed var starkt 
anknutet till kollektivet, var hotat från lågadligt håll är det inte konstigt att högadeln 
satte sig till kraftigt motvärn för att i grund och botten skydda ännu en av sina 
identitetsfundament.  Inom den kollektiva organisation som högadeln utgjorde fanns 
en inre distinktion, till exempel högre ämbetsadel, rådsaristokrati, hovadel etc., och 
tillsättandet av platserna inom dessa förvaltningar hade tidigare skett genom bördens 
tyngd, dvs. rekryteringen hade skett med fokus på individens börd. Under 
förmyndartiden och rangstriden växte ett kollektiv fram som hävdar att rekryteringen 
till dessa förvaltningar skall ske på ett annat sätt, ett sätt som skulle omskaka 
högadelns organisationsidentitet, kollektiva- och individuella identiteter, habitus och 
ifrågasätta och som till och med hotade att eliminera dess kapitalformer.  Det är inte så 
konstigt att kontroversen blev het och ett fält bildades som ökade motsättningarna 
inom riddarhuset.  
    Genom ytterligare inflytandeförlust för aristokratin på grund av Karl XI:s 
järnhand och den växande oppositionen mot högadeln inom riddarhuset, som stödde 
reduktion och Karl XI: politik, tog oppositionen överhanden 1680 och drev sin vilja 
igenom och klubbade igenom reduktions- och förmyndarräfstsbeslutet trots högadelns 
motstånd. Här förelåg ett fält som tagit form successivt och fått allt klarare linjer sedan 
missnöjet inom riddarhuset etablerades tillsammans med reduktionstanken. Deltagarna 
hade givetvis sina mål i denna kamp som på toppen av isberget enbart gällde 
kapitalmedel, men som sträckte sig ända ner till habitus och fundamentala 
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identitetsfrågor. Genom stödet som fanns för Karl XI inom riddarhuset och högadelns 
successiva inflytandeförluster bereddes vägen för aristokratins fall genom att de inte 
längre med sitt politiska inflytande kunde påverka utvecklingen. 
    Enligt båda kategorierna förlorade högadeln genom beslutet symboliskt 
kapital i form av titlar och privilegier. Fler ämbeten kom att räknas in i rangsystemet, 
vilket spädde ut exklusiviteten och släppte in personer som tidigare nekats tillträde till 
både adelshuset och högadeln. Bördsrätten försvann och med den en långvarig 
tradition, identitetsskapare och habitusform som varit fundamental för aristokratins 
kollektiva och individuella identitet.  
    I den äldre översiktslitteraturen i Kategori 1 påpekas att 
kapitalkonverteringen upphörde. Ur detta upphörande av kapitalkonvertering kan två 
tätt sammanlänkande perspektiv spåras. Det var frågan om att kapitalkonverteringen 
upphörde som en osäkerhet inför framtidens reduktionskrav, men också att den på 
grund av denna osäkerhet upphörde och därmed stoppade både den 
kapitalkonvertering som var nödvändig för att upprätthålla högadelns status och 
identitet gentemot omgivningen. En del av aristokratins habitus förföll så sakta, liksom 
den vita putsen på palatsen, liksom de kapitalformer, den status och de 
identitetsfundament som högadeln hade varit beroende av.  
    I de nyare populärhistoriska översiktsverken i Kategori 1 påpekas att 
högadeln anpassade sig så gott den kunde. Genom ett mer aktivt deltagande i 
jordbruket på godsen eller genom att ge sig in ämbetsverken började nya 
identitetsmönster att byggas, förmodligen med mycket hjälp av tidigare 
identitetsformer, då både godsen och ämbetena var något som hade förekommit i 
högadelns identitetsformer redan före reduktionen.    
    I Kategori 1 drabbades adeln och högadeln som helhet negativt av 
reduktionen och förmyndarräfsten. I Kategori 2 var det endast adelsätter som etablerat 
sig i Sverige i ett sent skede och byggt upp sitt kapital på godsavsöndringar, som 
drabbades hårdast av reduktionsbesluten. De äldre adelssläkterna klarade sig i större 
omfattning undan och kunde fortsätta driva det symboliska kapital som ett riktigt 
anrikt namn förde med sig, om än i ett mer meritokratiskt samhälle.    
    En högadlig överlevnadsstrategi, som betonas i Kategori 2, var att adeln 
genom att köpa upp och ge bort strögods till kronan, lyckades att behålla sina säterier. 
Säterierna var fantastiskt viktiga ur det teoretiska perspektivet. Här fanns hela kärnan 
för många av de centrala delarna i en högadlig identitet. I säterierna hade 
lyxkonsumtionen haft en av sina uttrycksformer, så genom dessa hade omfattande 
kapitalkonvertering och investering skett. Kapitalmarknaden för säterier och gods 
förändrades förmodligen inte med reduktionen i och med att ämbetsmannaadeln, enligt 
båda Kategorierna, köpte upp gods i den mån som de såldes. Så ett starkt uttryckssätt 
för individuell och kollektiv identitet fanns fortfarande hos ägandet av gods, samtidigt 
som det var ett erkänt kulturellt kapital med mycket status.   
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Sammanfattning och avslutning 
I denna avslutande del av arbetet är det på plats att återkomma till vad som var detta 
arbetes syfte och frågeställningar och sammanfatta resultatet av den genomförda 
analysen. Syftet var att genom populärhistoriska och historievetenskapliga 
översiktsverk besvara frågor om aristokratins identitetsskapande. Ett ytterligare syfte 
var att rent historiegrafiskt analysera översiktsverken och se om det gick att placera 
dem i de två kategorier som omgärdar den paradigmlinje som Revera hävdar existerar. 
Detta historiografiska syfte analyserades i den första analysdelen, Analys av 
historielitterär och historievetenskaplig litteratur. De frågeställningar som användes 
för att på ett enklare sätt spjälka upp materialet och som analyserade med hjälp av den 
tillämpade teorin i den andra analysdelen, Teoretisk analys av populärhistoriska och 
historievetenskaplig litteratur  
 
 

• Hur skapades en aristokratisk gruppidentitet?   
• Hur skedde interaktionen mellan individer och kollektiv utifrån en aristokratisk 

kontext? 
 
I den första analysdelen prövades möjligheten att kategorisera litteraturen efter 
Reveras linje. Genom denna uppdelning blev det klart att kategorierna följde hennes 
paradigmlinje, som å ena sidan kantades av litteratur med ett mer negativt perspektiv 
på den svenska högadeln, å andra sidan av litteratur som analyserar materialet ur ett 
social historiskt perspektiv. Sålunda håller Reveras tes och rättfärdigade därmed den 
kategorisering som skedde av materialet efter en av henne hävdad historiografisk linje.  
    I den andra analysdelen applicerades en teori som var en kombination av 
Jenkins och Bourdieus teorier. Via denna kombination fick teorin dels fördelarna av 
den mer allmänna identitetsanalysen av Jenkins samt av Bourdieus mer 
mikroanpassade teser om kapital, habitus och fält. Denna kombination gjorde det 
möjligt att göra en analys av den svenska aristokratin som fokuserade på 
identitetsskapandet och hur interaktion skedde mellan grupper och individer, vilken 
betydelse olika kapitalarter hade för kollektivets och individens identitetsskapande 
samt hur interaktionen mellan grupper och individer tog sig uttryck.  
 
Hur skapades en aristokratisk gruppidentitet? 
Att det redan existerade tidigare aristokratiska kollektiva identiteter före 1644 står 
klart. Under det att Sverige genom adel och hov reformeras modemässigt, genom 
influenser från kontinenten, träder nya kapitalformer och identitetsattribut fram för 
både adelskollektivet och adelsindividen. Dessa individuella och kollektiva 
identitetsattribut är mycket lika varandra, som nyttjandet av Jenkins teori visat, liksom 
att de är sammanflätade med varandra i ett intrikat identitetsspel. 
    Genom att nya kapitalmarknader trädde fram genom bland annat nya 
modeinfluenser fick aristokratin ett helt nytt spektrum att stärka sin identitet 
individuellt, inom kollektivet och mot andra kollektiv. Genom kapitalkonverteringar 
såsom byggnationer av slott och palats, klädedräkter etc. visade adeln både inåt och 
utåt vilket stånd de tillhörde och att de hade kunskap om hur en individ inom 
kollektivet genom olika typer av aktuell kapitalkonvertering och investering hävdade 
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sin plats inom gruppen. Ett ståtligt palats eller en praktfull klädedräkt var ett svar från 
individen på omgivningens förväntningar samt att omgivningen skulle veta hur de 
skulle agera gentemot denna person. Samtidigt visade dessa kapitalformer för 
allmänheten att innehavaren hade tillgång till fler betydelsefulla kapitalformer. Genom 
dessa individuella kapitalformer bildades likheter mellan adelsmännen och 
identitetsformer som tidigare fungerat för att hävda det unika hos individen, blev 
gemensamma liksom aristokratin genom detta förstärkte ett gemensamt habitus.  
Med de nya kapitalformerna underlättades kategoriseringen av de som inte tillhörde 
högadeln. Då högadelns leverne fick politiska följder för landet växte oppositionen 
mot denna grupp, vilket medförde att kollektiva mål och politiska strategier för att 
utöka, skydda och förstärka de för identiteten viktiga kapitalformerna utformades av 
aristokratin.  
 
Hur skedde interaktionen mellan individer och kollektiv utifrån en aristokratisk 
kontext? 
Den interaktion som skedde mellan individer och kollektivet gestaltas tydligast i den 
lyxkonsumtion som orsakade tävlan inom kollektivet. Denna tävlan var även ett 
uttryck för vad det innebar att vara aristokrat. Därmed blev den inre tävlan även ett led 
i högadelns identitetsskapande, både på individuell och på kollektiv nivå. Genom 
gemensamma möten inom bland annat societeten, och offentliga möten med andra 
kollektiv, till exempel begravningar och bröllop, visades prakten upp. Vid dessa möten 
mellan individer och för kollektiv hävdades kollektiva och individuella attribut som 
understödde och förstärkte den egna identiteten för individen och kollektivet, liksom 
att kategoriseringsformuleringar skapades och förstärktes.  
    Denna identitetskonsumtion fick större betydelse då det dels förutsatte att 
högadeln behövde ett stort kapital för att lyckas göra nödvändiga investeringar, dels 
medförde att adelns livsstil spred sig neråt i samhället. Genom godsavsöndringen 
skapades nya högadliga politiska mål, samtidigt som dessa mål rimmade illa med de 
mål som andra kollektiv, de ofrälse och senare frälse, hade satt upp på sin agenda. 
Genom att högadeln med sitt politiska inflytande gång efter annan lyckades att säkra 
sina stora tillgångar, samtidigt som de ofrälse enligt dem själva missgynnades av 
denna politik, växte oppositionen både inom och utanför riddarhuset mot aristokratin. 
Rangstriderna inom riddarhuset skapade fraktioner inom denna organisation som 
ytterligare fick oppositionen att växa. Med de politiska och sociala striderna ökade 
ständigt motståndet hos ofrälse och frälse mot aristokratin där den senare slutligen 
förlorade slaget efter förmyndarräfsts- och reduktionsbeslutet 1680. Oppositionen mot 
aristokratin var då som störst och aristokratin hade under längre tid successivt förlorat 
sitt politiska inflytande.  
 För att se hur detta arbetets resultat står sig mot de resultat som tidigare 
forskning kommit fram till kommer här avslutningsvis Englunds avhandling Det 
hotade huset liksom Margareta Reveras kapitel i Tre Karlar och i New Sweden in 
America att tas upp. Genom att använda forskning som har specialiserats sig på just på 
den svenska adeln och ställa dessa resultat mot detta arbetes, kommer det att pröva 
översiktsverkens och den använda teorins användbarhet när det gäller att belysa det 
aristokratiska identitetsskapandet.  
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    Englunds redovisning om lyxkonsumtionens betydelse stöder de slutsatser 
om konsumtionens betydelse för identitetsskapandet, som redovisats ovan. Englund 
lyfter bland annat fram lyxkonsumtionens betydelse för adelsmannens ställning, 
anseende, inflytande och dess offentliga betydelse, dvs. identitetsskapande faktorer 
som finns i resultaten ovan. Den ovan nämnda lyxkampen mellan individerna inom 
stånden lyfter Englund fram som en viktig faktor för status, liksom kategoriseringens 
betydelse för kollektivet och bördens betydelse för högadelns identitet. Ett problem 
med Englunds paradigmtes är att han påstår att förändringarna inom adeln kom efter 
1650, där bland annat en mer meritokratisk och mer hushållande adel, som ogillade 
extravagans, växte fram. Detta är på ett sätt sant, men högadeln under Karl XI:s 
förmyndarregering var knappast meritokratisk inriktad eller fientligt sinnad till 
lyxkonsumtion, Detta är ett resultat som detta arbete har gemensamt med det Revera 
har kommit fram till.74  
 Reveras resultat om lyxkonsumtionens betydelse för adeln och adelns roll 
i denna, stödjer många av de resultat som detta arbete har kommit fram till. 
Aristokratins intagande av en ledande roll i den europeiserade lyxkonsumtionen var 
enligt Revera en process inletts redan under 1630-talet. Anledningarna till denna 
lyxkonsumtion var ett självhävdelsebehov skapat av den nya stormakten, 
maktkonkurrensen inom adeln, nådevedermälen och ackumulering av social status. 
Hos adeln skall det efter Gustav II Adolfs död ha funnits en övertygelse att landets 
kulturella framtoning nu låg på adelns axlar, och att det var upp till den att civilisera 
landet. Under 1650-talet accelererade lyxkonsumtionen inom adeln på grund av inre 
tävlan men även under tiden från 1660 till och med 1680 blev lyxkonsumtionen mer 
kvantitativt och kvalitativt utökad. Att lyxkonsumtionen skall ha stoppats efter 
enväldets inträdande är enligt Revera fel. Hon hävdar att lyxkonsumtionen var ett 
inskolat mönster även hos de adelsmän som utgjorde Karl XI:s administration, så 
lyxkonsumtionen fortsatte, om än i förändrad form som ett led i bland annat nya 
modeväxlingar eller, om man så vill, nya kapitalmarknader. Konsumtionens betydelse 
för kollektivet i helhet och för kategorisering av andra kollektiv och individer 
exemplifierar Revera med den offentligt synliga prakten vid till exempel 
begravningsprocessioner och lyx som statussymbol, där lyxkonsumtionen var en 
nödvändig uttrycksform för adeln att visa att den hade en värdigt och statusmässigt 
livsförning. Även om Revera exemplifierar konsumtionen på ett mer individuellt plan, 
så tydliggör hon likväl gestaltningar av adeln som kollektiv och hur konsumtionen 
hade sin plats i denna.  
    En mycket intressant slutsats som Revera gör är att adelns lyxkonsumtion 
även bidrog till dess fall genom att systematiskt gynna tillkomsten av nya adelsmän. 
De ofrälse fick ofta plats inom adelns egna ”hov” och därmed fick de både skolning 
och ekonomiskt kapital för en framtida tjänst inom rikets administration. Detta 
medförde att aristokratins förmögenheter späddes ut, så att en förmögenhets-

                                                           
74 Peter Englund, Det hotade huset (Stockholm 1994) s. 71ff, 74, 76,78, 83, 247, 248, 249, Margareta 
Revera, New Sweden in America s. 46f, ”En barock historia”, i Tre karlar: Karl X Gustav, Karl XI, 
Karl XII, (red) Gudrun Ekstrand (Uddevalla 1984) s. 125ff, 128f.     
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omfördelning skedde till borgarnas fördel, liksom att dess exklusivitet inom 
riddarhuset späddes ut.75  
    Av de historievetenskapliga översiktsverk som använts för denna studie 
har Sjöbergs bidrag i Lindkvists och Sjöbergs Det svenska samhället 800-1720 ett par 
kollektiva identitetsattribut och vissa kapitalteoretiska kännetecken. Bland annat 
betonas lyxkonsumtionens betydelse för aristokratin liksom fördelarna av att äga ett 
väl utbyggt socialt kontaktnät, faktorer som detta arbete visat har starka 
identitetsskapande betydelser.76  
    De resultat som har tagits fram i och med detta arbete finner stöd även i 
specialiserad litteratur. Vad säger i så fall detta? Vilka slutsatser kan dras utifrån denna 
överensstämmelse?  Det som med försiktighet går att hävda är att det går att använda 
översiktsverk för att få en bild av en händelse eller samhällsgrupp, om det används 
många översiktsverk och en väl utbyggd teori samt att det ett historiografiskt 
medvetande utnyttjas vid analysen och granskningen av all använd litteratur. 
 
 
 
  

                                                           
75 Margareta Revera ”En barock historia” i Tre Karlar: Karl X Gustav, Karl XI, Karl XII, (red) Gudrun 
Ekstrand (Uddevalla 1984) s. 122, 124, 125ff, 129, 131f, 134, Margareta Revera “The making of a 
civilized nation: Nation building, aristocratic culture, and social change” i Hoffecker Carol m.fl New 
Sweden in America (Newark Delaware 1995) s. 34, 44ff. 
76 Maria Sjöberg ”Adelns tid 1520-1720” i Thomas Lindkvist och Maria Sjöberg Det svenska 
samhället 800-1720: Klerkernas och adelns tid (Lund 2006) s. 303, 309. 
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för uppsatsskrivande i historia. Tredje reviderade upplagan. 
 (Linköping, 2003) 
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18. Daniel Arvidsson. Män till sjöss. En studie av manligheter och yrkesidentiteter bland 

svenska sjömän.  
 Jonatan Vincent. Reklam i populärpressen 1952 och 1967. Reklammakarnas bild av 

Veckojournalens läsare. 
 (Linköping, 2004) 
 
19. Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck. Att skriva uppsats. Handbok 

för uppsatsskrivande i historia. Fjärde reviderade upplagan. 
 (Linköping, 2006) 
 
20. Maria Karlsson. Västervik – syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen i 

Västervik 1926–1929.  
 Camilla Ziedorn. Den känslosamme historikern. Känslan som teori, praktik och ideal i 

forskningsarbetet. 
 (Linköping, 2006) 
 

21. Anna Hagberg. En kvinna i tiden. En studie om prinsessan Eugénies filantropiska 
verksamhet på Gottland under senare delen av 1800-talet.  
Anna Friberg. Kampen om historien. Tre skildringar av den svenska 
fackföreningsrörelsen studerade utifrån ett socialdemokratiskt hegemoniperspektiv. 
(Linköping, 2007) 

 
22. Gerald Walch. Karl XIV Johan-staty i Norrköping. En studie om dynamiken som 

skapades kring och genom invigningen.  
 Tove Nilsson-Mäki. Jobb som jobb. Teoretiska perspektiv på könsarbetsdelningens 

genusordning. 
 (Linköping, 2008) 
 
23. Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck. Att skriva uppsats. Handbok 

för uppsatsskrivande i historia. Femte reviderade upplagan. 
 (Linköping, 2008) 
 
24. My Palmgren Medin. Kvinnans roll i männens ögon. 
 Magnus Danielson. Från Svea till Selma. En konstruktivistisk analys av svenska 

sedlars mediefunktion 1661–1985. 
 (Linköping 2009) 
 
25. Gustaf Johansson. Det försörjande könet. Arbetslöshet och maskulinitetskonstruktion 

hos mellankrigstidens arbetare i Norrköping 
 Alexander Engström. Från koja till slott. En identitetsstudie av en barockaristokrati 

under stormaktstidens Sverige 
 (Linköping 2010) 
 
 Besök gärna vår hemsida och sök i uppsatsdatabasen på adress 
 www.isak.liu.se/historia/, välj Sök i uppsatsdatabasen. 
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