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En etnologisk studie om jämställdhet under sekelskiftet 1900. 

Maria Karlsson Lidberg 

Sammanfattning 

Hur gick det till när kvinnorna tog plats i det offentliga rummet. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka hur kvinnor under sekelskiftet 1900 tog plats i de offentliga caférummen samt 

hur detta var en del i kampen för ett mer jämställt samhälle. För att få svar på detta kommer 

arkivmaterial från 1800 talets senare del att analyseras. Analysen sker utifrån Beverly Skeggs 

respektabilitetsteori och Pierre Bourdieus teori om kapital. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

På 1880-talet fanns det 30 caféer som serverade kaffe i Stockholm, under denna tidsperiod var 

det männen som fikade medan kvinnorna serverade dem på caféerna (Stockholmskällan, 21–

05–11). Detta då det inte ansågs vara lämpligt för kvinnor att fika på café och konditorier utan 

sin man eller familj. Konditorier blev ett exklusivt rum i staden och det skapades under 1800-

talet senare speciella avdelningar för kvinnor. Kvinnor som tillhörde de högre klasserna med 

god ekonomi fick möjligheten att besöka konditorierna utan sina män. Separerade från 

männen kunde kvinnorna tillsammans med en väninna ses borta från hemmet för första 

gången (Sjöberg 1998). I denna uppsats kommer jag, utifrån ett historiskt empiriskt material, 

att visa hur kvinnor under sekelskiftet 1900 tog plats i de offentliga rummen. Samt hur detta 

var en del i kampen för ett mer jämställt samhälle.   

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur caféerna påverkade kvinnors möjlighet att ta plats i det 

offentliga rummet.  

För att kunna analysera detta har jag följande frågeställningar: 

• Hur såg kvinnors respektive mäns arbetsförhållanden ut på caféerna vid sekelskiftet 1900? 

• Hur tog kvinnor plats i cafémiljöer i relation till män?  

Kvinnor hade inte en självklar plats i det mansdominerade caférummet. Genom att säga att de 

”tog plats” menar jag att kvinnor själva skapade en plats för sig själva på caféerna. De kvinnor 

som fick en plats som gäster först, var dock kvinnor från de övre klasserna. Arbetarklassens 

kvinnor arbetade på caféerna men hade inte en självklar plats i rummet som besökare. Detta 

kan bero på att de inte tillhörde den klassens kvinnor som hade högst respektabilitet i 

samhället. Att ta plats är alltså något som kan kopplas till faktorer som både kön och klass. 
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1.3 Teori 

 

Min teori kommer att ta avstamp i sociologen Beverly Skeggs feministiska 

respektabilitetsteori och sociologen Pierre Bourdieus teorier kring kapital.  

I respektabiliteten är det inte enbart klass som är en del av teorin, utan här är begrepp som ras, 

kön och sexualitet en viktig del av hur vi ser på olika människor. Skeggs använder sig av 

respektabilitet som analysverktyg för att ta tillbaka klass i feminist- och kulturteorin. Då 

respektabilitet var en av de viktigaste delarna för hur klassbegreppet växte fram i samhället. 

Skeggs menar att alla personer blir påverkade av klass och klassindelning i sitt vardagsliv. 

Dock blir personer som tillhör kategorin kvinna dömda efter sin respektabilitet (Skeggs 

1999:11). Respektabiliteten var en klassmarkör och något för kvinnor att sträva mot. 

Människorna i de olika klasserna dömer och delar in varandra i två olika grupper. Den 

respektabla och den icke respektabla gruppen. Att inte vara respektabel visade på att en 

person hade lågt socialt värde och därmed svag legitimitet i sina olika kapital. Var en person 

respektabel hade denna en moralisk auktoritet (Skeggs 1999: 12). 

Klassbegreppet uppstod ur medelklassens oro, de ville skapa en distansering mellan sig själva 

och arbetarklassen. Klassbegreppet fungerade även som en moralisk kategorisering under 

1800- och 1900-talet. De som hamnade i fokus i denna moraliska kategorisering var kvinnor, 

då det oftast var de som blev analyserade i samhället. Kvinnor i arbetarklassen analyserades 

efter sin roll som mödrar samt fruar och dömdes därefter. Samhället uppmärksammade hur de 

tog hand om sina barn, sin man, hur ansvarsfulla de var och hur de kontrollerade sin 

sexualitet. Anledningen till att kvinnor i arbetarklassen blev analyserade i samband med den 

moraliska kategoriseringen beror på att kategoriseringen skedde utifrån medelklassen som 

förebild. Hur kvinnor i arbetarklassen förde sig analyserades för att sedan användas som 

grund i medelklassens moralkategoriseringar (Skeggs 1999:15).  

Det Skeggs kallar för respektabilitet skapades bland annat genom hur en människa rör sig, 

pratar, vilka de umgås med och hur de ser på andra människor. Med respektabilitetsteorin i 

åtanke kan en person ana vilken klass en annan människa tillhör (Skeggs 1999:9). 
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Beverly Skeggs tolkar Pierre Bourdieu klassteori som att klass utgår från en enskild persons 

kapital i det sociala rummet. Det finns fyra typer av kapital som påverkar en individs ställning 

i de olika rummen och klasserna enligt Bourdieu. Det är det ekonomiska, det kulturella, det 

sociala och det symboliska kapitalet som är utgångspunkterna i denna teori (Skeggs 1999:20). 

Jag kommer nu att presentera Bourdieus begrepp närmare.  

Ekonomiskt kapital: Det ekonomiska kapitalet består av alla de ekonomiska tillgångar som 

en person har. Det handlar om ditt boende, din inkomst, förmögenheter och även pengar som 

kommer ifrån ett arv som en person får (Bourdieu 1991:14) 

Kulturellt kapital: Det kulturella kapitalet består av en persons diplom från en högre 

utbildning, allmänbildning och din kompetens vad gäller finkulturen. Det kulturella kapitalet 

är en koppling till en persons andra kapitalformer. Det kulturella kapitalet blir påverkat av de 

andra kapitalformerna (Bourdieu 1991:14) 

Socialt kapital: Det sociala kapitalt är din grupptillhörighet. Det är relationerna du har med 

dina vänner, din familj och ditt sociala nätverk (Bourdieu 1991:14).  

Symboliskt kapital: Det symboliska kapitalet är ett resultat av att ens kapital erkänts som 

legitima och ger på så sätt personen makt i ett fält. Fält är en strukturerad plats i det sociala 

rummet där en persons olika kapital bestämmer dennes position i det aktuella fältet (Bourdieu 

1991:14). 

Jag kommer även att använda mig av genusteori. I Genus i historisk forskning av Christina 

Ericsson (red) (1993), har jag valt att utgå från kapitlet ”Genussystemet-reflexioner kring 

kvinnors sociala underordning” som är skrivet av Yvonne Hirdman. Hirdman beskriver hur 

genus ska förstås som en ordningsstruktur av kön. Denna ordning är grunden till hur samhället 

är uppbyggt. Hirdman fortsätter med att beskriva hur de två olika logikerna om genus i 

samhället kan se ut. Den första beskrivs som en dikotomi, att det som är manligt respektive 

kvinnligt är två skilda saker som inte ska blandas. Den andra är hierarkin, att det är mannen 

som är normen i samhället (Hirdman 1993:149). 

Ur ett historiskt perspektiv går det att se hur männen alltid varit friare att göra det som de vill 

till skillnad från kvinnor som har levt under fler regler. Kvinnan har förväntats att föda barn, 

ta hand om hemmet och vara en god fru. Medan mannen har varit fri att arbeta, blivit 
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omhändertagen och gjort det som fallit honom in (Hirdman 1993:154). Det ska dock tilläggas 

att detta inte gäller alla män. Klass, etnicitet och ålder är aspekter som har påverkat hur 

männens liv och frihet har sett ut i historien.  

 

1.4 Tidigare Forskning 

 

Tina Sjöberg har i sin artikel Damkonditorier och herrkaféer, Borgliga kvinnors och mäns 

skilda rum i 1890-talets Stockholm (1998) undersökt brytningspunkten som skedde i 

samhället på slutet av 1800-talet. Artikeln fokuserar på kvinnor och mäns olika roller i de 

offentliga rummen som finns i staden under denna tidsperiod. Sjöberg skriver om hur den 

borgerliga kvinnan inte skulle röra sig ensam i staden, detta för att hon genast skulle ses som 

opassande och anses ha en tvivelaktig moral (Sjöberg 1998:104). 

I Ingegerd Sigfridssons avhandling Självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro 

(2005) forskar Sigfridsson om alkohol och kaffets roll i människors vardagsliv. Dessa drycker 

spelar en stor roll när det kommer till människors sociala liv. Att ta en fika, en kopp kaffe 

eller en öl har en djupare mening än att bara dricka något tillsammans, det handlar mer om 

den sociala närvaron och umgänget man har med andra människor. (Sigfridsson 2005:12). 

Ulrika Torell skriver i sin bok Socker och söta saker, en kulturhistorisk studie av 

sockerkonsumtionen i Sverige, (2015), om hur sockerkonsumtionen ändrats över tid. I kapitlet 

”sockerbagarna och sötmans publika rum” skriver Torell om hur konditorierna växte fram i 

Stockholm under 1800-talet. Runt 1830-talet börjad konditorierna inredas med bord och 

stolar. Nu gavs kunderna möjligheten att avnjuta varorna på platsen tillsammans med en kopp 

kaffe, te eller en vinblandning.  Detta var början på etableringen av konditorierna och 

caféerna. Rummet som skapades i staden gav konditorivarorna och konsumenterna ett nytt 

värde, mening och identitet. Konditorierna som var elegant inredda efter inspiration från 

Paris, Berlin och Prag blev en proper kontrast till de gamla slitna krogarna och pubarna som 

dominerade stadens offentliga rum (Torell 2015:130). Konditorierna blev ett viktigt rum i 

staden, det är det första offentliga rummet där kvinnor skulle kunna ses utanför hemmet. 
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1.5 Metod och material 

 

Jag kommer att använda mig av arkiv som metod i min uppsats. Denna metod tas upp i boken 

Kulturhistoria (2017) som är skriven av Lars-Eric Jönsson och Fredrik Nilsson (red).  

I kapitlet ”Långt borta och förunderligt nära. Den arkivaliska serien som kulturvetenskaplig 

metod och historisk källa.” skriver Simon Ekström om arkiv och varför etnologer använder 

sig av arkiv som metod i forskning (Ekström 2017:23). 

När en forskare arbetar med arkivmaterial kan detta ses som en unik inblick i en annan värld. 

Forskaren får med hjälp av texter, bilder, artiklar och objekt en förståelse för hur världen och 

samhället såg ut under en viss tidsperiod. En forskare bör vara medveten om att arkiven har 

uppkommit med olika historiskt specifika syften i åtanke. Med hjälp av arkiven går det att 

titta tillbaka på en historisk tidpunkt för att se vad människor i denna tid upplevde. I arkiven 

går det att ta fasta på de sakerna som ansågs som normala, onormala, självklara eller 

normbrytande (Ekström 2017:24). 

Det går dock inte alltid att få den informationen som forskaren behöver från ett arkiv, ibland 

finns det inte tillräckligt med handlingar för att styrka ett kunskapsmål. Då är det bäst som 

forskare att anpassa sin frågeställning och sitt kunskapsmål i relation till det material som gick 

att få tag på i arkivet. Detta på grund av att det inte alltid går att veta i förväg vilken kunskap 

som det går att ta del av i arkivkällorna (Ekström 2017:24). 

 

1.5.1 Material 

 

Jag kommer nu att presentera det arkivmaterial som jag har arbetat med i denna uppsats. 

Stockholms folkminnen är en insamling av Carl-Herman Tillhagen som skedde under 1940-

talet på Nordiska museet. Carl-Herman Tillhagen har med hjälp av intervjuer samlat in 

berättelser om livet i Stockholm under 1800-talets senare del. Personerna som har deltagit i 

dessa intervjuer är äldre personer som var unga under 1800-talets senare del. Det är viktigt att 

notera att frågorna som Tillhagen har ställ i intervjuerna inte är tillgängliga att ta del av, utan 

det är bara berättelserna från de olika människorna som går att läsa.  
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Ur Tillhagens folkminnen har jag använt berättelser från Anders och Anna Asp. De arbetade 

som konditoribiträde respektive bagare. Intervjuerna är hämtade från Stockholms folkminnen 

volym III, från Nordiska museets digitala arkiv. Berättelsen om namnsdagar under 1800-talet 

från Maria Israelsson är även den hämtad från Stockholms folkminnen volym III. 

Stockholmskällan är ett samarbete mellan Stockholms stadsmuseum, Statsarkivet, 

Stadsbiblioteket och Utbildningsförvaltningen. De skapade Stockholmskällan tillsammans för 

att publicera historiskt källmaterial på internet. Hos Stockholmkällan går det att hitta 

berättelser om Stockholm i ord, bild och ljud. Hos Stockholmskällan hittade jag en tidning 

från 2000 med namnet C. Petterson Bulletin. I denna tidning som är en personalbulletin, finns 

historien om Landelius konditori. Det är Hugo Landelius, släkt till Johan Conrad Landelius 

som var hovkonditor och den som öppnade Landelius konditori 1858, som har skrivit om sin 

släkting. Hugo Landelius talar om hur livet på ett av Stockholms kändaste och mest exklusiva 

konditorier såg ut under denna tidsperiod. Hugo Landelius använder i sin tur sig av Landelius 

släktarkiv för att berätta historien om Johan Conrad Landelius.  

På Stockholmskällan hittade jag även två böcker som handlar om jämställdhet under 1800-

talet. Den första boken är från 1811 och har namnet Betraktelser öfver Qvinnan och dess 

bestämmelser skriven av Jeanette von Brenda. I denna skrift argumenterar Jeanette von 

Brenda för att kvinnor ska ha rätten att få en ordentlig utbildning. Hon diskuterar hur kvinnan 

är den som lär barnen rätt och fel, men så fort barnen har kommit upp i ålder är det männen 

som tar över och bestämmer. Hon diskuterar både kvinnans rätt till utbildning men hon 

diskuterar även hur en god fru ska vara.  

Den andra boken är skriven av en kvinna som har valt att vara anonym. Boken heter En 

Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna. 

(1866). Även hon diskuterar om kvinnans rättigheter till utbildning. Hon talar även om de 

män som pratat om kvinnans frigörande, hon menar att kvinnor behöver ha en ordentlig 

utbildning innan hon får mer rättigheter. Utan utbildning kommer kvinnor inte ha en stabil 

grund att stå på. Hon ifrågasätter även varför kvinnor inte har rätten i att vara i det militära, 

arbeta som präst samt varför inte tronföljden ändras. Hon menar att kvinnor ska ha samma 

rättigheter som männen om de ska bli mer frigjorda. 

Jag har även hittat material på kvinnohistoriska.se. Kvinnohistoriska är ett innovativt museum 

som arbetar för kvinnors historia i både det offentliga och digitala rummet. Hos dem tog jag 
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del av historien om hur Sundbergs konditori var ett av de konditorier som öppnade ett rum där 

kvinnor kunde fika ensamma med varandra år 1869. Jag har även tagit del av en intervju med 

etnologen Ulrika Torell. I podcasten Kvinnans Plats avsnitt ”Damkafé i Gamla stan, 

Järntorget, 1869 (Torell 2020.01.29), är det journalisten Sofia Neves som intervjuar Ulrika 

Torell. I intervjun berättar Torell om caféerna och hur det gick till när kvinnor bjöds in till det 

offentliga rummet. 

När jag valde mitt material var min tanke att hitta intervjuer, berättelser, bilder eller 

tidningsartiklar som kunde ge mig en uppfattning om hur det såg ut på caféer och konditorier 

under 1800–1900 talet. Jag har valt ut material som jag tycker ger en bredare förståelse för de 

skillnader som fanns mellan kvinnor och män i samhället. Jag valde att titta närmre på hur 

arbetslivet såg ut för män och kvinnor som arbetade på konditori för att få en bredare 

förståelse om de skillnader som fanns.  

Det märks tydligt att klass var något som präglade samhället under sekelskiftet 1900. Även 

konditorierna blev statusmarkörer. Då Landelius konditori var ett hovkonditori, var det en 

självklarhet att ha med Landelius i materialet. Då Anna Asp arbetade hos Landelius kan vi 

genom att läsa om hur det gick till på hovkonditoriet förstå varför det var så viktigt för 

Landelius att hans personal var respektabel.  

De två kvinnor som har skrivit böckerna visar tydligt på att de var medvetna och ville att 

kvinnor skulle få fler rättigheter. För mig var det viktigt att ha med detta arkivmaterial då man 

ser hur starka dessa kvinnor var i sina tankar och handlingar. 

 

1.6 Reflexivitet 

 

Min empiri i denna uppsats är relativt begränsad. Arkivmaterialet som jag har består av två 

intervjuer från en man och en kvinna. En tidskrift om ett specifikt konditori samt två 

publikationer om kvinnans ställning under denna tidsperiod. Då materialet är så pass 

begränsat kan jag bara se hur dessa kvinnors tankar såg ut när det kom till jämställdhet. Då 

det är tankar från ett fåtal personer, kan jag inte ta för givet att alla kvinnor såg på 

jämställdheten på samma sätt under sekelskiftet 1900.  
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Billy Ehn & Orvar Löfgren skriver i sin bok Kulturanalyser (2001) om forskningsetik. Även 

om forskare har tolkningsfrihet i sin undersökning, så är det otroligt viktigt att komma ihåg 

den vetenskapliga hedern. När forskaren tolkar sitt material ska denna komma ihåg att se på 

det ur ett vetenskapligt perspektiv. Här behöver forskaren var noggrann, självkritiskt och se på 

sitt material klarsynt. Det går inte att göra en tolkning av sitt material utan att kunna förankra 

den i ett källkritiskt och vetenskapligt resonemang. Forskaren får inte vara sentimental eller 

personlig med sitt material (Ehn, Löfgren 2001:167). 

Då jag ska ta del av ett arkivmaterial som redan är skapat är det viktigt att jag inte applicerar 

egna känslor på materialet.  Detta kan vara en utmaning då jag får egna tankar och känslor när 

jag tar del av berättelser från kvinnor under 1800-talet.  

 

1.7 Disposition 

 

Kapitel två, Kvinnor i det offentliga rummet, handlar om hur det gick till när kvinnor tog plats 

ensamma i det offentliga rummet på caféer och konditorier för första gången, under 1800–

1900 talet. I det tredje kapitlet, Fika som en del av jämställdheten, diskuteras det hur fika har 

varit en del i utvecklingen för ett jämställdare samhälle.  Det fjärde kapitlet, Landelius 

konditori, diskuterar huruvida konditorier tillskrivs olika klass. I det femte kapitlet, Att arbeta 

som man respektive kvinna på bageri och konditori, analyseras skillnaden på männen och 

kvinnors arbetsförhållanden på konditorier under 1800-talet. Kapitel sex, Två kvinnors tankar 

om jämställdhet, analyserar två böcker om de kvinnliga författarnas syn på jämställdhet under 

1800-talet. Uppsatsen avslutas med kapitel sju där frågeställningen besvaras. 
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2. Kvinnor i det offentliga rummet 

 

Det här kapitlet handlar om hur kvinnor sakta men säkert tog plats i det offentliga rummet i 

Stockholm under sekelskiftet 1900.  

 

2.1 Damcafé i Gamla Stan 

 

På det innovativa museet Stockholms Kvinnohistoriska hemsida har journalisten Sofia Neves 

skrivit om Sundbergs konditori. Konditoriet är ett av Stockholms äldsta caféer och ligger än 

idag kvar på samma plats på Järntorget 83 i Gamla Stan. Saker började förändras i staden och 

under skiftet mellan 1800–1900 talet skulle det snart öppnas upp speciella avdelningar för 

kvinnor i de tidigare mansdominerade rummen (Neves 2020). 

De som träffades och utnyttjade dessa kvinnorum var kvinnor som tillhörde Stockholms övre 

klasser. Kvinnor från arbetarklassen arbetade som servitriser och hade gjort det redan när 

caféerna var mansdominerade. De kallades oftast för bodmamseller eller schweizeriefröknar.  

Kvinnor från arbetarklassens uppgift var att passa upp och servera gästerna på caféet. Det var 

inte enkelt att arbeta på caféer för kvinnor (Neves 2020). 

I en platsannons för Sundbergs Konditori skriven i Stockholms Dagblad den 11 januari 1875 

gick det att läsa följande: 

En ung, bättre Flicka, kunnig i räkna och skrifva, något van vid handel och med 

goda rekommendationer, får nu genast plats på J.E Sundbergs Konditori- och 

Damcafé, då anmälan göres i huset M 81 Vesterlånggatan, 2 tr. upp, kl. 11-1 på 

dagen (Neves 2020). 

Kvinnor som var på caféerna förväntades att vara respektabla. Det var tydligt då 

kvinnorummen blev en plats för kvinnor från de högre klasserna. Även kvinnor som 

eftersöktes som personal till caféerna förväntas att vara ”bättre” som de skriver i 

platsannonsen. 
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2.2 Kvinnan tar plats i staden 

 

På Kvinnohistoriskas hemsida finns även en podcast där Sofia Neves intervjuar etnologen 

Ulrika Torell (Torell 2020.01.29). Intervjun handlar om hur kvinnor började ta plats i staden. 

Ulrika Torell tror att damcaféer och kvinnorum kom till caféerna tidigare än vad man trott, då 

hon själv har hittat caféer som bjöd in kvinnor till att fika redan år 1820. Hon berättar dock att 

hon inte vet om kvinnor kunde komma till caféet ensamma eller om de behövde ha sällskap. 

Kvinnor som gick på caféer utan en man riskerade att ses som en tappad kvinna. De kvinnor 

som ville behålla sitt goda ryckte gick inte ensamma till caféerna innan kvinnorummen kom. 

Den tidigaste annonsen som Torell har hittat där ett konditori bjuder in damer och kvinnor till 

en egen avdelning på caféet är från år 1829 (06.38-07.47, Torell 2020.01.29). Kvinnor kunde 

inte röra sig ensamma i staden utan att deras respektabilitet blev påverkad. För att se till att de 

fortfarande sågs som respektabla, blev kvinnor eskorterade av sina män eller sin jungfru 

mellan hemmet och det offentliga rummet. 

Torell berättar vidare att en konditor med namn Pol som kom från Tyskland, välkomnade 

kvinnor till kvinnor till sitt konditori. Han skrev i en annons att han hade lyckats utvidga sin 

lokal vid kungliga operahuset, med ett nytt elegant rum för damer. Detta rum hade en särskild 

ingång för damerna från Jacobs torg och var även passande för slutna sällskap.  Bredvid 

kvinnornas lokal erbjöds exklusiva frukter, så som ananas, paradisfrukt och även fin choklad i 

vackra förpackningar. Torell menar på att dessa varor fanns för att locka kvinnorna till att 

spendera mer av sina pengar (08.00-09.00, Torell 2020.01.29).   

I platsannonserna för lediga jobb på caféerna stod det tydligt att de sökte kvinnor som var 

vackra. Torell berättar om en bild där två kvinnor serverar ett sällskap av män, kvinnorna 

kallas även för ”söta tärnor”. Männen som fikade på café konsumerade därmed inte bara 

konditorivaror utan även de kvinnor som arbetade på konditoriet. Kvinnorna blev sedda som 

objekt på sin arbetsplats (16.00, Torell 2020.01.29).  Att arbetarklassens kvinnor sågs som 

objekt när de arbetade kan bero på deras respektabilitet. En av sakerna som kvinnor bedömdes 

efter var sin sexualitet. Kvinnor i arbetarklassen ansågs redan som icke respektabla på grund 

av sitt låga sociala och ekonomiska kapital. Att kvinnor blev objektifierade av männen kan ha 

att göra med att de inte ansågs vara moraliska när de kom till sin sexualitet heller (Skeggs 

1999:12).  
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Att caféerna öppnade upp för kvinnor var ett steg mot ett friare samhälle. Dock var det 

fortfarande enbart kvinnor från de övre klasserna som hade råd att fika tillsammans på caféer. 

Kvinnor från arbetarklassen var enbart på konditorierna i form av personal. 

Det går att se att det handlade om klass och ekonomiskt kapital när det kom till vilka som 

hade råd att röra sig i staden. Samtidigt som arbetarklassens kvinnor ansågs vara mindre 

respektabla än den högre klassens kvinnor så anställdes de på de fina konditorierna i städerna. 

I platsannonserna söker konditorierna fina kvinnor. Även här går det att applicera 

respektabilitetsteorin då det är viktig för konditoriägarna att kvinnorna kan bete sig på ett 

respektabelt sätt. Detta trots att arbetarklassens kvinnor sågs som mindre respektabla i 

samhället än kvinnor från de högre klasserna. 
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3. Fika som en del av jämställdheten 

 

Det här kapitlet handlar om hur fika har varit en del av kampen för jämställdheten i samhället. 

Ordet fika som härstammar från ordet ”kaffi” stod från början för att ses och dricka kaffe. 

Fika började att användas år 1910 i Sverige och fick sedan betydelsen att umgås samt att äta 

ett litet tilltugg med sitt kaffe (Institutet för språk och folkminnen 21.5.11).  

I Ingegerd Sigfridssons avhandling självklara drycker? Kaffe och alkohol i social samvaro 

(2005) skriver Sigfridsson om hur kaffet som dryck spridit sig i det svenska samhället. Med 

hjälp av så kallade kaffehus etablerade sig kaffet i det offentliga rummet i Stockholm ca år 

1728. Kaffe var på grund av sitt dyra pris en statusvara, tillbehör så som koppar, kaffekokare 

och kaffemal kostade så pass mycket att inte vem som helst hade råd att dricka kaffe 

(Sigfridsson 2005:38).  

Då det enbart var de högre klasserna som hade råd med kaffe skiljde det sig åt hur kvinnor 

och män drack sitt kaffe. Kvinnor var tvungna att dricka sitt kaffe hemma medan män drack 

sitt kaffe på kaffehus. Kaffehusen kom dock att ersättas av konditorierna under 1800-talet, 

konditorierna skulle sakta men säkert låta kvinnor ta plats i det halvoffentliga rummet medan 

kaffehusen varit helt stängda för kvinnor (Sigfridsson 2005:39). 

Tina Sjöberg beskriver i sin artikel Damkonditorier och herrkaféer, Borgliga kvinnors och 

mäns skilda rum i 1890-talets Stockholm skillnaderna som rådde mellan män och kvinnor i de 

offentliga rummen på 1800-talet (1998). De borgerliga kvinnorna hade under denna tidsperiod 

en stark koppling till hemmets privata rum medan männen hade tillgång till de offentliga 

rummen som fanns i samhället. Om kvinnor rörde sig i de offentliga rummen utan sin man, 

äldre släkting eller en jungfru ansågs de som omoraliska och olämpliga. Kvinnor från de lägre 

samhällsklasserna var dock ute ensamma i staden, dessa kvinnor var oftast pigor ute på ärende 

eller butikspersonal på väg till arbetet (Sjöberg 1998:140). 

I slutet av 1800-talet skedde det en förändring i hur kvinnor i den borgerliga klassen kom att 

röra sig i de offentliga rummen, kvinnor kunde vistas utan sällskap på nya platser så som 

varuhus, konditorier, butiker och tehus. Dessa platser sågs som halvoffentliga rum i staden då 

de fanns särskilda avgränsade kvinnorum. Att de borgerliga kvinnorna började röra sig mer 

offentligt var ett tecken på att någonting höll på att hända i samhället. Kvinnor började att 
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tänja på gränserna om vad en respektabel kvinna egentligen var. Med kvinnorummen kom 

även nya föreställningar om vad kvinnorna på dessa platser gjorde. Kvinnor i varuhuset 

ansågs slösa bort sina mäns pengar och kvinnor på caféerna sågs som skvallrade kvinnor som 

slösade bort sin tid. Det hela grundas egentligen i föreställningen om kvinnan som husmoder. 

Genom att kvinnor rörde sig utanför hemmet ansågs hon försumma både hemmet och familjen 

(Sjöberg 1998:140). Utifrån Hirdmans tankar kring genus går det att se att dikotomin om att 

det kvinnliga, respektive det manliga, inte skulle blandas började att förändras. Att kvinnor 

tog plats i det offentliga rummet kom att utmana den manliga normen i samhällets offentliga 

rum (Hirdman 1993:149). Detta ledde till att det som ansågs vara ett respektabelt beteende 

förändrades. När det blev mer acceptabelt för kvinnor att röra sig ensamma gick det inte 

längre att se på ensamma kvinnor i staden som icke respektabla. 

Kvinnor tog som besökare sakta men säkert över konditorierna från männen, vilket ledde till 

att män sökte sig till andra rum. Detta resulterade i att rummet som engång varit maskulint nu 

blev feminiserat (Sjöberg 1998:149). Runt sekelskiften kom gränserna att tänjas ytterligare 

när det kom till hur kvinnor skulle föra sig. Många av de ogifta borgerliga kvinnorna började 

arbeta och röra sig alltmer fritt i de offentliga rummen. Att kvinnor tog över de halvoffentliga 

rummen kan ses som en start på moderniseringsprocessen i samhället (Sjöberg 1998:151). 

Ulrika Torell skriver i sin bok Socker och söta saker, en kulturhistorisk studie av 

sockerkonsumtionen i Sverige om hur sockerkonsumtionen ändrats över tid (2015). I kapitlet 

”sockerbagarna och sötmans publika rum” skriver Torell om hur konditorierna växte fram i 

Stockholm under 1800-talet. Runt 1830-talet börjad konditorierna inredas med bord och 

stolar. Nu gavs kunderna möjligheten att avnjuta varorna på platsen tillsammans med en kopp 

kaffe, te eller en vinblandning.  Detta var början på etableringen av konditorierna och 

caféerna. Rummet som skapades i staden gav konditorivarorna och konsumenterna ett nytt 

värde, mening och identitet. Konditorierna som var elegant inredda efter inspiration från 

Paris, Berlin och Prag blev en proper kontrast till de gamla slitna krogarna och pubarna som 

dominerade stadens offentliga rum (Torell 2015:130). 

Konditorierna var dock inte för alla, utan de var endast de högre klasserna som välkomnades 

in i det nya stadsrummet. Till största delen var det männen som vistades ensamma eller i 

grupp på de exklusiva konditorierna under 1800-talet. Här kunde de dricka gott, sitta bekvämt 

och avnjuta konditorivaror medan de blev uppassade av de kvinnor som arbetade på 

konditoriet. På 1900-talet skedde det ett skifte och de borgerliga kvinnorna fick även de röra 



 

14 

 

sig på konditorierna (Torell 2015:134). Kvinnorummen som blev etablerade i Stockholm kom 

även att sprida sig ut i landet, detta ledde till att fler kvinnor kunde röra sig fritt i det 

offentliga rummet (Torell 2015:135).  

Under rubriken ”Sju sorters kakor och det folkliga umgänget” skriver Torell om det klassiska 

kafferepet.  Under 1900-talet var det vanligt att man sågs på kafferep hemma hos någon. Bjöd 

man in till kafferep var det viktigt att det dukades med det finaste porslinet, en vacker duk och 

blommor i en elegant vas. Det bjöds på olika sorters mjuka kakor, småbröd och avslutades 

med en tårta. Var man bortbjuden på ett kafferep var det viktigt att man tog på sig sin finaste 

söndagsklänning. Kafferepet blev en folklig variant av att ses och fika på café. Det tidigare 

exklusiva sötbrödet och konditorivarorna hade spridit sig vidare till den breda massan som nu 

med hjälp av tillgången till socker kunde baka hemma och använda det till sina sociala 

tillställningar. Då socker och vetemjöl fått ett lägre pris under 1900-talet, samt att man under 

denna period fick modernare spisar hemma, kunde man baka helt nya sorters kakor och bröd i 

sitt hem. Att bjuda på goda kakor och bröd var något som varje ”fin” husmor förväntades att 

behärska (Torell 2015:238). 

Kafferep har alltid setts som en kvinnosyssla och kvinnor samlades oftast tillsammans i 

privata rum så som hemmet. Fenomenet kafferep sågs av män under slutet på 1800-talet som 

ett hot mot den sociala ordningen där mannen alltid hade kontroll över vad som hände. När 

någon beskrev ett kafferep gjordes det inte allt för sällan på ett nedvärderande sätt gentemot 

de kvinnor som var på repet (Torell 2015:244). Hur omgivningen såg på kafferep kom dock 

att ändras under mitten av 1900-talet, när det blev sammankopplat med gästfrihet, gemenskap 

och en värdinna som ansträngde sig extra mycket för sina gäster. På 50–60-talet började 

konsumsbageriet rikta sin reklam mot husmödrarna. En husmoder som hade mycket att göra 

kunde i stället för att baka, inhandla färdiga bakverk hos konsum. Denna reklam ledde till att 

kvinnor började att köpa hem färdigbakat från bageriet för att spara tid (Torell 2015:245). 

I mitten på 1900-talet var det inte längre en klassfråga om vilka som kunde handla på 

konditori. När råvarorna blev billigare kunde kvinnor från alla klasser baka hemma, samt 

handla på konditori. Den breda massan fick ta del av de tidigare exklusiva varorna som enbart 

var till för personer med högt ekonomiskt kapital. På mitten av 1900-talet kunde husmödrar i 

alla klasser baka, handla konditorivaror och hålla i kafferep. Oberoende på vilken klass en 

kvinna tillhörde, förväntades det att en respektabel kvinna skulle hålla i kafferep och vara en 

god värdinna. 
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4. Landelius konditori 

 

I det här kapitlet undersöks det huruvida konditorierna tillskrevs olika status. Landelius 

konditori var till exempel ett av de konditorierna som försåg Stockholms överklass och 

kungahus med alla de varor som de kunde önska under 1800-talet. På vilket sätt påverkade 

detta klientel konditoriets status? 

 

4.1 Överklassens konditori 

 

Det är Hugo Landelius, släkting till konditorn Johan Conrad Landelius som berättar om hur 

det såg ut på konditoriet under denna tidsperiod.  

En lista över betalda räkningar under åren 1833–1877 låter oss få en uppfattning om vilken 

typ av kundkrets som rörde sig på Landelius Konditori i Storkyrkobrinken. Bland namnen 

finns bland annat HKH Prinsessan Eugenie, HM Drottningen, HKH Kronprinsen och HM 

Konungen. Att Landelius var ett hovkonditori rådde det inga tvivel om (Landelius 1954:2). 

Kungafamiljen hade gott sällskap av andra fina kunder också, ministrar, grevar, 

bankdirektörer, Grand Hôtel, Djurgårdsbrunns värdshus och NK:S terum var några av de 

övriga kunderna som tillhörde de övre klasserna. Landelius konditori använde alltid de finaste 

råvarorna till sina skapelser, smöret var aldrig lagrat utan det köptes nykärnat varje dag.  J.C 

Landelius höll alltid noga koll på utvecklingen i branschen genom att resa till Paris, Wien och 

städer i Tyskland för att sedan erbjuda det på sitt konditori i Stockholm (Landelius 1954:3). 

I en annons från Stockholms adresskalender från 1873 står det skrivet vad konditoriet erbjöd  

J.C LANDELIUS 9 Storkyrkobrinken 9, Franska kanderade frukter, Sedra, 

Angelique, Pistacier, Äkta Vichy-Pastiller i askar, Pât de jujube, Pâte de 

Reglisse, Pastill de gommes, Kungskarameller, Enbärskarameller, Kaffe-

essencer på flaskor, Frukter au Jus på flaskor, Kartonager, Bon-bonniéres och 

finare Konfektyrer, Sockerprofver samt oskadliga Färger för Sockerbagare och 
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Hushåll, m.m. J.C Landelius Kongl. Hof-Konditor 9 Storkyrkobrinken 9 

(Landelius 1954:4). 

Det som bakades hos Landelius var rena konditorivaror så som tårta, konfektyr, sockerbröd 

och liknande. En vara som tog lång tid för Landelius att börja göra var wienerbröd, J.C 

Landelius ansåg inte att det var konditorns arbete att producera wienerbröd utan att det var 

bagarens jobb. Kunderna började dock att efterfråga wienerbröd mer och mer, en gång ska 

Landelius tappat tålamodet och sagt ”Vad har ni här att göra? Gå till bagarn!”. Detta ska ha 

skett efter att hovkonditorn gång på gång fått frågan om wienerbröd. Till slut gav han sig dock 

och började att göra egna wienerbröd (Landelius 1954:4). 

Vid juletid kom alltid kungen på besök till Landelius konditori för att välja ut godsaker som 

han skulle ge bort som presenter.  Detta var ett besök som skedde varje år, kungen hade ett 

speciellt bord där han satt och valde ut bon-bonniérer och attrapper med mera. På en lista 

skrev kungen ner namnet på den som skulle få presenten till jul bredvid namnet på godsaken 

(Landelius 1954:6). Att kungen kom för att välja godsaker som presenter varje år, visar på det 

höga kulturella och sociala kapitalet som Landelius konditori hade.  

 

4.2 Klasskillnader på Landelius Konditori 

 

Landelius konditori var ett av Stockholms mest exklusiva konditorier under 1800-talets senare 

del. Kanske var det även så att Landelius var det mest exklusiva, då konditoriet var ett 

hovkonditori. Det var enbart kunder från de högre klasserna som handlade sina varor på 

konditoriet. Då Landelius var ett hovkonditori behövde J.C Landelius själv se till att det var 

en hög standard på konditoriet.  

Att det rör sig om klasskillnader i klientelet mellan konditorier går det inte att komma ifrån. 

De kunder som syns i listorna med kvitton tillhörde alla samhällets finare rum. De alla hade 

ett bra ekonomiskt kapital, vilket går att förstå när vi läser om de exklusiva varorna som 

Landelius konditori erbjöd. Människorna som handlade på konditoriet hade även ett högt 

socialt kapital då de rörde sig i de finare kretsarna.   

Klass är dock ingenting som räknas till ett specifikt kapital utan du får med hjälp av den 

klassen som du föds in i ditt kapital. Varje människa föds med ett visst kapital. Om en person 
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föds in i en högre klass med ett stort ekonomiskt och socialt kapital, har denna person redan 

ett försprång i sina kapitala tillgångar.  Relationen mellan ens olika kapitala tillgångar 

påverkar hur en person rör sig i det sociala rummet och vilka sociala relationer en person har 

(Skeggs 1999:22). 

Det J.C Landelius gjorde var att han skapade sig legitimitet i konditorivärlden med hjälp av 

sitt ekonomiska kapital. Han hade som en man, lyckats med att skapa ett exklusivt konditori 

för sina exklusiva gäster. Med sina ekonomiska tillgångar hade han råd att köpa in exklusiva 

frukter samt fina råvaror.   

Att Landelius blev så arg när han fick frågan om wienerbröd kan bero på att bagarna inte 

tillhörde samma klass som honom. Bagarna var människor med lägre kapital än Landelius i 

alla kategorier (socialt, kulturellt, ekonomiskt) och de hade ett rykte om sig att vara odrägliga. 

Landelius som var en ordentlig man blev då förnärmad av att han skulle skapa något så 

simpelt som wienerbröd. Denna reaktion tolkar jag som ett sätt för Landelius att skapa 

skillnad mot de lägre klasserna och därmed bibehålla sin position.  
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5. Att arbeta som man respektive 

kvinna på konditori och bageri  

 

I det här kapitlet analyseras berättelser från en man som arbetade på bageri samt konditori, 

och en kvinna som arbetade på konditori under slutet på 1800-talet. Detta för att visa på de 

skillnader och likheter som finns mellan män och kvinnor i arbetet. Kvinnan och mannen 

analyseras utifrån respektabilitetsteorin samt sin klasstillhörighet. 

 

5.1 Som konditoribiträde på 1890-talet 

 

Det var Carl-Herman Tillhagen som intervjuade Anna och Anders Asp år 1940. Deras 

berättelser finns arkiverade i Stockholms folkminnen volym III, i Nordiska museets digitala 

arkiv.  

Anna Asp började sin berättelse med att berätta om när hon började arbeta hos konditor 

Landelius på Storkyrkobrinken 9 i Gamla Stan år 1887. Under denna tidsperiod var Landelius 

ett av Stockholms största konditorier. På konditoriet arbetade det fem sockerbagare, fyra 

flickor, Landelius själv samt hans dotter och hans svärson (Tillhagen 1943:71). 

Anna berättar om hur Landelius var som person. ”Landelius var en snäll människa, och jag 

hade det som ett hem där”. Hon fortsätter att tala om att han trots detta var väldigt sträng mot 

sin personal. Kvinnor som arbetade på konditoriet fick inte gå ut efter stängning utan att be 

om tillåtelse och fråga om de kunde få låna portnyckeln. Det krävdes dock mer än att bara be 

om lov för att få gå ut. De var tvungna att redogöra vad de hade för ärende ute och varför de 

skulle få lov att gå ut (Tillhagen 1943:71). Annas syn på det stränga förhållandet hos 

Landelius skiljde sig från hennes vänners.   

För mig som kom direkt från ett strängt hem var detta inte så svårt, men mina 

kamrater, som hade andra vanor knorrade (Tillhagen 1943:71). 
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 Alla som arbetade hos familjen åt tillsammans med herrskapet Landelius. De satt vi två bord, 

vid det ena bordet var herren värd och vid det andra bordet var det frun som var värdinna. 

Anna talade om att maten var både god och bra (Tillhagen 1943:71). 

De som arbetade hade en egen flygel i herrskapets våning. Två rum var till flickorna som 

arbetade i konditoriet. Där bodde de två och två i rummen. I sitt intervjusvar berättar Anna att 

hon hade det så bra som hon bara kunde.  Hon tjänade 15 kronor i månaden, hennes boende, 

måltider samt tvätten var fri. Hennes arbetstider var från 8–22. Arbetsuppgifterna bestod av 

att servera och sälja, hon talar om att arbetspassen bestod mest utav att sälja konditorivaror. 

De hade ingen arbetsklädsel förutom de vita förklädena som de var tvungna att ha på sig 

(Tillhagen 1943:71). 

Varje jul hade konditorn Landelius en julbjudning där alla i personalen och ungdomar från 

konditorns umgänge bjöds in för att fira tillsammans med herrskapet. Anna arbetade hos 

Landelius under ett år för att sedan börja arbeta på konditoriet Sundbergs på Järntorget i 

Gamla Stan. Där träffade även Anna den mannen, som hon senare kom att gifta sig med 

(Tillhagen 1943:71). Varför Anna valde att sluta hos Landelius framkommer inte i hennes 

berättelse. 

 

5.2 Som sockerbagare och konditoriarbetare på 1880–90 talet 

 

Anders Asp var den mannen som Anna träffade på Sundbergs konditori och sedan gifte sig 

med. Han arbetade som sockerbagare under 1800-talet, hans arbete och upplevelse skiljer sig 

från Annas berättelse.  

Anders berättade att han kom till Stockholm som gesäll 1887, hans första arbete i Stockholm 

var på Sundberg konditori vid Järntorget i Gamla Stan. Där tjänade han 35 kronor i månaden, 

när han slutade två år senare hade hans lön ökat till 50 kronor (Tillhagen 1943:69). 

Att arbeta i ett konditori under 1800-talet betydde att bagarna arbetade med en rad olika 

uppgifter. Allting från konfekt, bröd och sylt gjordes av bagarna på plats i konditoriet. Anders 

Asp berättade hur vanliga sysslor kunde se ut när han arbetade på konditori (Tillhagen 

1943:46). 
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Bagarna utförde ofta arbetsuppgifter som inte ingick i deras ordinarie schema. Vid sidan av 

sina ordinarie arbetsuppgifter skulle de även producera varor till konditoriet. När det 

behövdes kunde deras extra arbetsuppgifter se ut som följande: De skulle koka sylt på minst 

200 liter jordgubbar. Det var viktigt att sylten var söt och att bagarna förpackade sylten i fina 

glasburkar. Vidare skulle det göras minst 300–400 liter gelé, sylt och saft på vinbär och 

krusbär. Minst 300–400 liter lingonsylt skulle göras. 30–40 tunnor äpplen skulle kokas till ett 

sött äppelmos och ca 600 apelsiner skulle pressas till saft (Tillhagen 1943:46). 

I Stockholms folkminnen volym III berättar en kvinna vid namn Maria Israelsson om hur hon 

firade sin namnsdag år 1880. Hon berättar om hur hon som barn på 1880-talet firade sin 

namnsdag med små bjudningar. Hon berättar om hur det var goda vänner och kamrater som 

var inbjudna till kafferepen. Det bjöds på saft, kakor, karameller och andra sötsaker. 

Namnsdagarna var vanliga att fira då det de allra flesta kände till vem det var som hade 

namnsdag. Hon talar om hur födelsedagarna inte firades i samma utsträckning då de inte var 

lika uppmärksammade på när någon fyllde år (Tillhagen 1943:273). 

Att namnsdagar firades mer förr märks också i intervjun med Anders. Natten innan de stora 

namnsdagarna, så som Anna och Maria, bakades det rejält.  Anders säger att ”de visste att de 

levde” då de var tvungna att börja arbeta innan klockan tre på natten för att hinna med allt. 

Det kunde vara upp till tre fyrahundra namnsdagskakor som skulle bakas och dekorerar.  

Dessa arbetsuppgifter och timmar var dock ingenting som de fick extra betalt för, även om de 

arbetade mer än vad de skulle göra (Tillhagen 1943:46). 

Anders slutade senare helt på konditoriet för att arbeta på bageri. Han arbetade länge och hårt 

även på bageriet. Det var knappt att han hann vara hemma.  

Man fick börja 4–5 om morgnarna och hålla på till 8 på kvällen. Och helgerna 

var värst. Juldagen kunde man få börja klockan 3 på natten. Och likadant var 

det till alla helger. Det blev knappast något hemliv på sådant sätt (Tillhagen 

1943:69). 

Att vara bagare under 1880-talet var inte en dans på rosor. Anders berättar att de tjänade åtta 

till tio kronor i veckan och samhället såg på bagarna som människor som bara söp och 

bråkade. Den dåliga lönen ledde till att bagarna sällan hade råd att gifta sig och skaffa familj 

(Tillhagen 1943:42). 
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När bagarna inte arbetade sov de i det så kallade bagarkamrarna, de bodde fem till sex bagare 

i varje kammare. Åt gjorde de i en stor matsal på övervåningen i huset, men för att bagarna 

skulle kunna äta när de ville så fanns det en hiss mellan köket i källaren och matsalen på 

ovanvåningen, bagarna kunde på så sätt bara ropa i mathissen för att få ner maten (Tillhagen 

1943:43). 

Det var ett varmt och stressigt yrke att vara bagare, på somrarna arbetade de i kjol. På 

vintrarna var det vita flanellbyxor och en vitrock som gällde. Detta var den enda kostymen 

som en bagare ägde. De var oftast alkoholiserade, förfallna och fattiga. Dock kom detta att 

ändras efter strejken 1909, det var då arbetsförhållandet för bagarna kom att förbättras 

(Tillhagen 1943:43). 

Berättelserna om Anna och Anders skilda vardagsliv och arbete visar tydligt att de blev 

behandlade på skilda sätt. Inte bara på arbeten men även också efter arbetsdagens slut. Anna 

berättar om hur hon och de andra kvinnorna som arbetade på konditoriet inte fick gå ut innan 

de bett om lov. Detta är ingenting som Anders nämner, utan männen gjorde som de ville efter 

att de har arbetat klart.  

När detta fenomen undersöks utifrån respektabilitetsteorin kan detta bero på att ägaren 

Landelius som tillhör den övre klassen ville att de kvinnor som arbetar på hans konditori 

skulle ses som respektabla. Det fanns en bestämd tanke om hur kvinnor skulle agera under 

1800-talet för att ses som respektabla (Skeggs 1999:11).  

Då det uppfattades som fel att kvinnor rörde sig ensamma i staden så går det att koppla kravet 

att be om lov till att han inte ville att kvinnorna som arbetade för honom skulle ses som 

olämpliga. Kvinnor som tillhörde arbetarklassen får på något sätt kraven från den övre klassen 

då de arbetar för en familj som tillhör den högre klassen. Det som kvinnorna gör kommer att 

reflektera sig på familjen Landelius och de behöver på så sätt uppföra sig på ett respektabelt 

sätt (Skeggs 1999:15). 

Anders berättar om hur sockerbagarna blir sedda som bråkiga, alkoholiserade och fattiga. Han 

nämner inte ägarna på samma sätt som Anna gör. Genom att läsa hans berättelser syns det att 

han som bagare inte sågs som något annat än arbetskraft. Anna nämner att hon blir bra 

behandlad och Anders nämner den dåliga synen som omgivningen har på bagare. Även här är 
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klasskillnaderna i samhället tydliga. De övre klasserna köpte och åt det som han hade bakat 

med de såg honom inte som en person.  

Detta går att koppla till Bourdieus klassteori. De kapitalen som Anders hade, var inte legitima 

eller tillräckliga för att ha en viktig ställning i de olika rummen (Skeggs 1999:20). 

Det går dock att läsa hur Anders har ett friare liv och högre lön än vad Anna har, detta är 

skillnaderna mellan att vara man och kvinna i arbetarklassen under 1800–1900 talet. Här syns 

det tydligt att det handlar om kvinnans underordning i samhället. Då samhället var uppbyggt 

kring männen som norm hade de större friheter, de ansågs vara viktigare än vad kvinnorna var 

(Hirdman 1993:149). Anna säger att hon inte hade någonting emot att Landelius var tvungen 

att ge kvinnorna tillåtelse för att hon kom från en strängare familj. Då Anna inte nämner 

vilken bakgrund hon kommer ifrån men att hon har haft stränga regler hemma, finns det en 

chans att hon kommer från en familj där det de tänkte på att vara respektabla.  

Hirdman menar att kvinnan har hela tiden förväntats att ta hand om andra och anpassa sig till 

mannen, även om männen tillhör den lägre klassen har de alltid sin frihet att röra sig som de 

vill i samhället. Detta är något som ingen kvinna vare sig den klass de tillhörde hade rätten till 

under denna period (Hirdman 1993:154).  Det fanns dock undantag när det gällde kvinnor 

som rörde sig friare i det offentliga rummet. De prostituerade kvinnorna hade ett annat rörelse 

mönster i stadens offentliga rum. För att förhindra att dessa kvinnor rörde sig på vissa platser i 

staden hade myndigheterna gett dem adresser och platser som var förbjudna för dem att både 

vistas och bo på (Lennartsson 2002:53). Trots att staden gjorde allting för att kontrollera 

kvinnornas rörelsemönster i offentligheten så misslyckades de. Kvinnorna vägrade att vara 

gömda, de tog sakta men säkert över sina tilldelade gator för att sedan börja röra sig fritt i alla 

delar av staden (Lennartsson 2002:57). 
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6. Två kvinnors tankar om 

jämställdheten  

 

Det här kapitlet handlar om två kvinnor som skrivit korta böcker om hur de såg på 

jämställdheten under 1800-talet. Detta kapitel visar att kvinnor var högst medvetna om de 

orättvisor som fanns mellan könen på 1800-talet. Detta går att koppla till cafékulturen då 

kvinnor inte var välkomna ensamma till konditorierna när dessa böcker skrevs. Caférummet 

var därför ännu ett rum där kvinnor inte var välkomna på samma förutsättningar som männen. 

 

6.1 Kvinnans ställning i samhället 

 

Boken En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en 

qvinna är skriven år 1866 av en kvinna som valde att vara anonym. Hon skrev om sina tankar 

till de männen som hade talat om kvinnors frigörelse.  

Boken börjar med att författarinnan ifrågasatte männen som talade om att breda väg för 

kvinnorna i samhället. Hon ifrågasatte hur kvinnor skulle kunna nå frigörelse då hon ansåg att 

männens uttalanden inte var annat än tomma löften. Hon beskrev det som en byggnad utan 

grund som börjar byggas i luften.  

Nåväl, jag vill, att I läggen en fast grund till eder storartade byggnad, och då 

torde den växa upp och blifva beståndande och föra välsignelse med sig, om än 

icke på det sätt et, I nu tänken Eder saken. Jag frågade Eder: Hvad tänken I på, 

I ädle herrar och svenske män? Härpå svaren I helt visst: Vi tänka, såsom du 

sjelf redan antydt, bereda den svenska qvinnan en mångsidig framtida 

verksamhet och dymedelst betrygga hennes samhällsställning (1866:3). 

Författarinnan fortsätter med att skriva att hon kräver att männen lägger en stabil grund till 

den byggnad som de säger att de vill bygga. Att ge kvinnan en säkrare framtid där hon själv 
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får rätten att leva ett friare liv. Hon menade att det var en fin tanke men att det krävdes mer än 

ord från männen (1866:3). 

Alla de kvinnor som levde i Sverige skulle ha rätten att leva sitt liv vid sidan av mannens. 

Borta från hemmets privata svär och med tillåtelse att gå de vägar som männen tidigare 

vandrat på ensamma. Om kvinnan skulle få gå mannens väg då skulle hon även ha samma 

rättigheter som mannen. Författarinnan till boken En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. 

Till Sveriges ädle Herrar och Män. Af en qvinna ifrågasätter varför männens rättigheter inte 

appliceras på kvinnor om de ska gå samma väg (1866:4). 

Hon ifrågasätter varför kvinnor inte var tillåta in i varje rum så som männen var. Om kvinnor 

skulle få mer rörelsefrihet var det inte mer än rättvist att hon skulle ha tillgång till alla platser i 

staden. Hur gick männens tankar om den friare kvinnan ihop med att kvinnor hade en fortsatt 

begränsad rörelsefrihet i staden och arbetet (1866:5). Hon fortsätter att prata om kindergarten 

som inskaffades i Sverige under 1800-talets senare del. I några timmar var barnen borta från 

hemmet för att leka med andra barn. När barnen var borta skulle kvinnor ha tid att ta hand om 

hemmet (1866:8). I hemmet var det kvinnan som tog hand om barnen. Så fort pojkarna blev 

äldre och började i den lärda skolan var det helt plötsligt inga kvinnor närvarande. Där var det 

männen som bestämde och lärde. Hon ifrågasätter då varför kvinnor inte hade en plats inom 

utbildningen, då det är de som fostrat barnen från början (1866:9). Författarinnan menar på att 

flickor skulle uppfostras till att se sin plats i samhället som makans, moderns, 

uppfostrarinnans och vårdarinnans. Med dessa egenskaper skulle kvinnan inse sitt sanna 

värde. Författarinnan menar på att det är kvinnan som är den riktiga lärarinnan, det är hon 

som ska lära pojkarna och flickorna om vad som är rätt och fel.  Kvinnor skulle till viss del 

vara över mannen, bredvid honom samt vara hans stöd. Hon skulle aldrig var underordnad 

mannen (1866:11).  Att kvinnor tog plats i det offentliga konditorirummet var ett steg in i det 

mansdominerade rummet. Kvinnan lämnade för första gången hemmet och sin roll som 

husmoder, för att socialisera sig i ensam stadens offentliga rum. Detta ledde till att tanken om 

hur en respektabel kvinna betedde sig på var tvungen att ändras.  

Den andra författarinnan, Jeanette von Brenda, argumenterade redan 1811 för att kvinnor 

skulle få en ordentlig utbildning. Det var kvinnan som satte det första fröet i ett barns hjärta, 

innan mannen tog över för att utveckla barnet till ”en sann människa” så denne kunde bli en 

fullvärdig medlem i det borgerliga samhället. Von Brenda menar att kvinnan som var den som 
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skulle se till att alla var lyckliga, också kunde lära barnen att vara en ”sann människa” (von 

Brenda 1811:4). 

Trots att kvinnan var kapabel till mycket skriver von Brenda en hel del om hur kvinnan ska 

vara sin man till lags och göra honom lycklig och tillfreds med sitt liv (von Brenda 1811:4). 

Att uppfostra ett barn ordentligt är lika viktigt om det är en pojke eller en flicka. Trots detta 

anser von Brenda att en flickas uppfostran inte blir komplett då hon inte hade rätten till 

samma utbildning som pojkarna. Hon ifrågasätter hur det kom sig att det endast var pojkar 

som skulle bli upplysta och lära sig saker som inte flickorna fick ta del utav (von Brenda 

1811:6–7). 

Flickans uppfostran var att göra henne till en god hustru medan pojkens uppfostran var 

fokuserad på att han skulle bli bildad (von Brenda 1811:6). Flickan fick lära sig de plikter som 

hon förväntades att utföra som en god hustru senare i livet (von Brenda 1811:10). 

I flickornas uppfostran lärde man dem att hon inte var sin egen utan att hon fanns i världen för 

att bidra till andras lycka. Von Brenda fortsatte att argumentera för att en flicka skulle lära sig 

att det inte bara handlade om utseendet och attraktionen, utan att hon även ska ha ett fint 

hjärta och ett ”upplyst förstånd”. Männen argumenterade dock för att en kvinna inte behövde 

ha förstånd, då detta var ett överflöd för henne. Ännu en gång var männen egoistiska i sina 

tankar mot vad en kvinna var och såg henne som en egendom som tillhörde honom (von 

Brenda 1811:11). 

Von Brenda fortsatte att skriva om hur en flicka likt en pojke skulle har rätten att utveckla sitt 

sinne till sitt fulla bruk. Då hon skulle glädja andra måste hon själv vara glad för att detta 

skulle fungera. Hon skulle vara medveten men inte göra anspråk på ett annat liv eller vara 

skrytsam (von Brenda 1811:17). 

 För vad vore en pojke utan en kvinna? Det är genom henne som mannen skapas (von Brenda 

1811:27). Hon avslutar sin bok med att skriva  

Måtte nu dessa betraktelser uppmuntra qvinnan, att blifva hvad hon borde vara, 

Måtte de uppmuntra mannen att dana henne dertill, så skola båda könen deri 

genom arbeta på hvarandtas sällhet och båda genom ömsesidigt bemödande 

säkerligen vinna den (von Brenda 1811:30).  
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6.2 Kvinnornas tankar utifrån genus 

De två kvinnorna som skrivit dessa böcker har liknade tankar. Det går att analysera texterna 

och kvinnornas tankar utifrån dikotomin manligt respektive kvinnligt, samt hierarkin där 

mannen är normen i samhället (Hirdman 1993:149).  

Att kvinnorna kommer från olika klasser är dock tydligt, då von Brenda skriver om hur 

flickorna skulle uppfostras för att bli en god fru och hur pojkarna skulle uppfostras för att bli 

fullvärdiga medlemmar i det borgerliga samhället. Trots att de är från olika klasser är det 

tydligt att båda författarinnorna ville se mer jämställdhet mellan kvinnor och män i samhället.  

Som kvinnorna skriver i sina texter är det de som har ansvaret för att lära barnen rätt och fel 

när de är små. När de sedan blivit äldre är det männen som tar över ansvaret. Om nu männen 

säger att kvinnor ska få fler möjligheter, behöver de få det i alla delar av samhället.  

Författarinnan till boken En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar 

och Män. Af en qvinna skrev om de tomma orden som männen slänger med när de inte 

släpper in kvinnor i alla de rummen som fanns i samhället. Detta visar tydligt på hur männen 

fortfarande ville bestämma och göra regler som passade dem först och främst. Strukturerna 

som fanns i samhället kunde inte förändras om inte kvinnorna fick samma rättigheter som 

männen (Hirdman 1993:154).   

Författarinnan fortsätter med att ifrågasätta varför kvinnor inte är välkomna in i alla de 

manliga rummen, att hon beskriver männens löften som ett hus utan grund kan bero på att hon 

förstod att utan några konkreta löften skulle det inte ske en förändring i samhället. Att lova 

kvinnor mer frihet utan att ge dem möjligheten att röra sig framåt kan ses som ännu ett tecken 

på att männen inte ville lämna den makthierarkin som samhället bestod av.   

Det går att koppla de båda författarinnornas tankar om kvinnans frihet till konditorirummet. 

En anledning till att det tog så lång tid för kvinnorna att få ta plats i stadens offentliga rum 

grundar sig i tanken om kvinnan som husmoder. Om kvinnor rörde sig ensamma i staden 

ansågs det inte bara som olämpligt, utan det sågs även som att hon försummade sin familj.  

När kvinnor då började att röra sig utanför hemmet på konditorierna förändrades 

föreställningen om vad en respektabel kvinna var, sakta men säkert (Sjöberg 1998:140).  
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7. Avslutande diskussion  

 

Syftet med denna uppsats var att få svar på följande frågeställning: 

• Hur såg arbetsförhållandet ut på caféer för kvinnor respektive män vid sekelskiftet 1900? 

• Hur tog kvinnor plats på cafémiljöer i relation till män? 

Efter att ha analyserat mitt arkivmaterial har jag kommit fram till följande: 

I det fjärde kapitlet, Landelius konditori, diskuteras hovkonditorn Landelius och hans 

konditori i relation till Bourdieus olika kapital. Att Landelius är en hovkonditor med högt 

ekonomiskt och socialt kapital som förser hovet och andra framstående gäster framkommer 

tydligt i berättelsen från konditoriet.  

En situation som diskuteras i texten där det är märkbart tydligt att Landelius är en man med 

högt kulturellt kapital, är när frågan om wienerbröd uppstår. Landelius blev upprörd när 

kunderna frågade honom om han sålde wienerbröd. Wienerbröd var ingenting som 

konditorerna bakade, utan det var ett bakverk som tillverkades av bagarna. Bagarna var under 

denna tidsperiod personer med ett dåligt rykte och lågt ekonomiskt, socialt och kulturellt 

kapital. Landelius som är en ordentlig man med högt ekonomiskt och socialt kapital blir då 

förnärmad av att han skulle vara på samma låga nivå som bagarna och skapa något så simpelt 

som wienerbröd. I konditorivärlden var Landelius ekonomiska och sociala kapital så pass stort 

att det blev legitimerat i det sociala rummet.   

I kapitel fem, Att arbeta som man respektive kvinna på bageri och konditori, berättar Anders 

Asp som arbetade som bagare om hur sockerbagarna blir sedda som bråkiga, alkoholiserade 

och fattiga. Genom att läsa hans berättelser syns det att han som bagare inte ses som något 

annat än arbetskraft. Här är klasskillnaderna i samhället tydliga, de övre klasserna köper och 

äter det som han har bakat med de ser inte honom som en viktig person i samhället. Anders 

Asps sociala, ekonomiska och kulturella kapital var inte höga nog att ge honom en 

statusposition i de finare rummen.  

I samma kapitel så berättar Anna Asp om sitt arbete på Landelius konditori. Hon berättar om 

att han var en snäll man men att kvinnorna som arbetade hos honom var tvungna att be om lov 

om de ville gå ut i staden. Detta är något som kan kopplas till respektabilitetsteorin. Då 
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Landelius var en respektabel man kan det ses som att han inte ville att de kvinnor som 

arbetade för honom skulle göra något som skulle sätta hans rykte på spel.  

I kapitel sex, Två kvinnors tankar om jämställdhet, analyseras två böcker skrivna av två olika 

kvinnor under 1800-talet. I böckerna diskuterade de på skilda sätt kvinnans rätt till bildning 

och frihet i samhället. Dessa böcker visar på att kvinnor under 1800-talet var högst medvetna 

om de orättvisor som fanns mellan män och kvinnor i samhället.  Det går dock att se att 

kvinnor från de högre klasserna hade förtur när det kom till att röra sig i det offentliga 

rummet. Det ekonomiska kapitalet som kvinnor från de högre klasserna hade, gav de 

möjligheten att besöka exklusiva konditorier.  

 Författarinnan till boken En Qvinnas tankar om Qvinnans ställning. Till Sveriges ädle Herrar 

och Män. Af en qvinna ifrågasätter varför kvinnor inte var välkomna in i alla de manliga 

rummen. Att lova kvinnor mer frihet utan att ge dem möjligheten att röra sig på alla platser 

kunde ses som ännu ett tecken på att männen inte ville lämna den makthierarkin som 

samhället bestod av. Att kvinnor tog plats i caféerummet kan ses som en viktig del i 

utvecklingen för ett mer jämställt samhälle.  

För att sammanfatta svaret på frågeställningarna:  

Hur såg arbetsförhållandet ut på caféer för kvinnor respektive män? 

Arbetsförhållandet skiljde sig mellan män och kvinnor. Det skilje sig även mellan männen 

beroende på vilken klass de tillhörde. Anders Asp arbetsförhållande som bagare var tufft och 

slitsamt. Han arbetade långa dagar för en liten lön, konditorn J.C Landelius som var ägare och 

hovkonditor hade det markant bättre.  Landelius var en man med högt kapital, både 

ekonomiskt och socialt. Han var den som bestämde på arbetsplatsen då han var den som ägde 

konditoriet. Anna Asp som arbetade hos Landelius beskrev honom som en snäll man. Men 

trots det så var Anna tvungen att följa regler efter arbetspassets slut, hon blev som anställd hos 

Landelius tvungen att föra sig ordentligt även under hennes fritid då hennes beteende 

reflekterades på Landelius.  

I det material som jag har tagit del av är det tydligt att kvinnor har setts som objekt för 

männen där de arbetat, i platsannonser har det sökts unga, vackra och fina kvinnor. Det skrivs 

om söta servitriser som passar upp på männen som dricker kaffe. Samtidigt som kvinnorna 

blir objektifierade, blir männen som arbetar som bagare sedda som bråkiga. Bagarna beskrivs 
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som alkoholiserade, förfallna och fattiga.  Kvinnor och män möttes av olika fördomar och 

hinder på sina arbeten på caféerna. Den största skillnaden i berättelsen från Anna och Anders 

är friheten. Anders nämner inte att han behöver be om lov för att gå ut efter arbetstiden, 

medan att Anna måste be sin arbetsgivare om lov för att gå ut på stadens gator. Här är det 

tydligt att Anna döms utifrån sin respektabilitet. Som tidigare nämnts var Landelius en del av 

den övre klassen. Detta kan ha tänkts leda till att han ville att alla de kvinnor som arbetade på 

hans konditori skulle ses som respektabla.  

Efter att ha tagit del av arkivmaterialet har jag själv börjat fundera över vad det var som 

gjorde att arbetarklassen respektabilitet och kapital var så lågt i caféevärlden. Män och 

kvinnor i arbetarklassen arbetade på exklusiva konditorier och blev på så sätt en del till att 

konditoriet levde upp till sitt fina rykte. De var en del av den exklusiva livsstilen som 

konditorier erbjöd till överklassen och hovet. En kan tänka sig att detta skulle ha gjort att 

deras respektabilitet samt kulturella och sociala kapital skulle ha varit högre. 

Hur tog kvinnor plats på cafémiljöerna i relation till män? 

Kvinnor har alltid funnits närvarande i cafémiljöerna som personal då caféernas besökare var 

mansdominerade från början. Detta kom dock att ändras när kvinnorummen öppnades upp på 

konditorierna och caféerna. Det skedde ett skifte när kvinnor fick ta plats i det offentliga 

rummet ensamma, caféerna blev en plats för kvinnor att ses utanför hemmet.  

Dock var det endast de högre klassernas kvinnor som tog plats i kvinnorummen, 

arbetarklassens kvinnor arbetade fortfarande på caféerna. De hade inte ekonomin att gå på 

stadens exklusiva konditorier så som kvinnor i de högre klasserna hade. Det ekonomiska 

kapitalet som en kvinna hade gav henne fler möjligheter att socialisera sig utanför hemmet när 

staden sakta öppnade sina dörrar.  

Att kvinnor tog plats i det offentliga rummet var för att de män som ägde konditorier och 

caféer bestämde att de fick det. Ännu en gång går det att se hur männen påverkade kvinnors 

rörelsefrihet. Trots att kvinnorna började ta plats i det offentliga rummet, var de inte helt fria.  

För att kunna fika var de tvungna att sitta i egna avdelningar som separerade dem från 

männen. Även om det var en start för kvinnors plats i det offentliga rummet, så var de 

fortfaraden tvungna att anpassa sig till de restriktionerna som var uppsatta av män.  
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Även om kvinnorna fick ta mer plats går det inte att komma ifrån att det rörde sig om en 

begränsad frihet. En begränsad frihet som bara var tillgänglig för de kvinnor som hade ett 

ekonomiskt kapital. Det skulle dröja tills kvinnorna i arbetarklassens kunde besöka 

konditorier som gäster och inte konditoribiträden.  

Det är tydligt att det var männen från de högre klasserna som styrde normen i samhället. I 

konditorivärlden var det männen med högt ekonomiskt och socialt kapital som bestämde om 

de ville ha särskilda rum till kvinnor. De kvinnor som välkomnades var enbart kvinnor med 

ett högt ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital. Dessa kvinnor sågs även som moraliska då 

de tillhörde den gruppen kvinnor som ansågs vara respektabla.   

Samtidigt som det skedde en förändring i det offentliga rummet då kvinnor tog plats på 

konditoriet, går det att se att detta enbart var för att männen bestämde att kvinnor skulle få 

egna avdelningar. Även fast det ser ut som att kvinnor fick ta plats i det offentliga rummet 

skedde detta enbart på grund av männens bestämmelse. Detta går att se som en falsk frihet då 

männen fortfarande kontrollerade hur kvinnorna rörde sig i staden. 

Som tidigare nämnts i uppsatsen såg män kafferep som ett hot mot den sociala ordningen i 

slutet på 1800-talet. Detta då de inte hade kontroll över vad kvinnor diskuterade i hemmets 

privata rum (Torell 2015:244). Var det då verkligen en frihet för kvinnorna att få fika i 

damrum på konditoriet eller var det ett sätt för männen att behålla kontrollen?  

När jag började att studera mitt material trodde jag att kvinnorummet enbart var en positiv 

tillgång för kvinnorna. Men desto mer jag analyserade mitt material desto osäkrare blev jag på 

om det verkligen stämde. Kvinnorummen öppnades inte av kvinnor för kvinnor. Det öppnades 

av männen, samma män som var normen i samhället. Ville de verkligen förändra makt 

hierarkien som rådde eller hade de hittat ett nytt sätt att kontrollera kvinnorna på? Svaret på 

frågan blir kanske därför att kvinnor inte tog plats i rummet, utan snarare fick den. Av vilka 

skäl är svårt att avgöra. 

För vidare forskning hade det varit intressant att göra en större undersökning med mer 

arkivmaterial. Tillgången till arkivmaterial i denna uppsats har varit begränsad då covid-19 

har tvingat arkiven i Stockholm att stänga. Jag tror att det finns mer historier, bilder och 

intervjuer att ta del av när det kommer till hur kvinnorna fick plats i stadens offentliga rum 

under sekelskiftet 1900.  
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