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Abstract 

OF PROPER CONDUCT: PRIVATE TUTORS IN STOCKHOLM AND ITS ENVIRONS 

1793–1795 

This paper studies private tutors in Stockholm and its environs 1793-1795 by 

examining work advertisements written by said tutors. It is in part a continuation of a 

previous study of the education market in Stockholm 1798. It utilizes Yvonne 

Hirdman’s gender theory and Pierre Bourdieu’s concepts of symbolic capital to 

analyze differences in what male and female tutors offered to teach, how they 

portrayed themselves and if any social groups could be ascertained. Both qualitative 

and quantitative methods are used, where the quantitative method is partly 

influenced by the verb oriented-method from the Gender and Work (GaW) project 

and the qualitative method is influenced by hermeneutics. 

The study shows that most of the tutors were men, and of those men a majority 

were students, priests, educated men and officials. The female tutors did not use titles 

overall, but the subjects they offered to teach suggests most were in the mid- to upper 

mid layer of society. The French salon culture was dominating among the nobles at 

the end of the 18th century. This study argues that the salon culture was the cultural 

capital by which the tutors measured themselves. Because of their academic merits, 

men tended to use institutionalized cultural capital while women used only partly 

embodied cultural capital through their knowledge of the French language.  

Where men tended to use formal merits, women used a wider array of 

strategies. There were however a number of men who used strategies of weakness 

when faced with financial difficulties. Women taught mainly needlework and French, 

where female tutors offering to teach how to sew of clothes showed a shift from male 

professional tailors to female seamstresses. It is argued that Hirdman’s principle of 

segregation between men and women both affected the subjects the tutors were able 

to offer as well as the subjects they did offer. 

 

Keywords: Sweden, 18th century, Stockholm, private tutors, education market, 

gender, symbolic capital. 
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Inledning 

 

”Någon studerad Ungkarl emellan 25 til 50 år, som äger et fromt sinnelag 

och är känd för en Gudelig lefnad, tjenlig til et godt Sällskap och at tillika 

hafva upsigt i skrifva och räkna, öfver 2:ne välartade Ynglingar […]. Näst 

Gudsfruktan, all lycksalighets begynnelse, fodras trohet, höflighet, 

nyckterhet och afsky för lastfulla Sällskaper[…]”1 

 

I en annons där en man efterfrågades som lärare var gudsfruktan, trohet, hövlighet, 

nykterhet och avsky för lastfulla sällskap de viktigaste egenskaperna. Privatlärare var 

fortfarande viktiga under 1790-talet, särskilt med den ökande efterfrågan på moderna 

snarare än lärda språk. Privat undervisning fortsatte konkurrera med offentlig 

undervisning fram till mitten av 1800-talet och bidrog även att till en större möjlighet 

för de statliga skolorna att erbjuda ett bredare språkutbud.2 Det var inte bara män 

som sökte arbete som privatlärare, utan även många kvinnor.  

 

”Et Herrskap i Landsorten, åstundar til nästa Michaeli en Fransyska, som 

grundeligen undervisar ej mindre i Språkets talande och skrifvande, än i 

alla Fruntimmers-slögder. […] Förmånerne lofvas icke obetydlige för dem, 

som tro sig äga nog skickelighet och nog känslofult hjerta, för at upfylla 

desse vilkor […]”.3 

 

Franskan och den franska salongskulturen var viktig för både män och kvinnor i 

de högre samhällsskikten, så pass att yrket guvernant—det vill säga kvinnliga 

privatlärare—ibland kallades Fransyska, vare sig guvernanten faktiskt var från 

Frankrike eller inte.4 Det fanns bevisligen idéer och önskemål hur privatlärarna 

skulle vara, i kunskap och uppförande, men hur framställde sig de annonsörer som 

sökte arbete som privatlärare? Vilka samhällsgrupper kom annonsörerna från? 

Skiljde det sig mellan män och kvinnor i framförande och ämnen?  

                                                   
1 Dagligt Allehanda (DA) 1794, avskrifter i Stellan Arvidsons personarkiv, volym 16, Stockholm 
stadsarkiv (SSA), 18/3 nr 63. 
2 Peter Bernhardsson, I privat och offentligt: undervisningen i moderna språk i Stockholm 1800–
1880 (Uppsala 2016) 193–195. 
3 Dagligt Allehanda (DA) 1793, avskrifter i Stellan Arvidsons personarkiv, volym 15, Stockholm 
stadsarkiv (SSA), 29/8 nr 196 Bihang. 
4 Fransyska, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (2/5 2017). 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka social positionering och genusbaserade 

skillnader bland manliga och kvinnliga privatlärare i Stockholm med omnejd åren 

1793–1795.  Mer specifikt granskas annonsörer i Dagligt Allehanda som sökte någon 

form av position som privatlärare, samt deras erbjudna kompetenser. För att 

åstadkomma detta kommer de teoretiska utgångspunkterna att utgöras av Pierre 

Bourdieus kapitalbegrepp och Yvonne Hirdmans genusteori. Undersökningen 

använder sig av följande frågeställningar: 

 

• Hur såg fördelningen av män respektive kvinnor ut bland annonsörerna?  

• Vilka samhällsgrupper, om några, går att utläsa bland annonsörerna? Vilka 

symboliska kapital använde de sig av? 

• På vilket sätt framställde sig annonsörerna? Hur skiljde det sig mellan män 

och kvinnor? 

• Vilka ämnesområden erbjöd sig annonsörerna att lära ut? Hur skiljde det sig 

mellan män och kvinnor? 

 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Eftersom frågeställningarna fokuseras kring olika samhällsgrupper och eventuella 

skillnader mellan män och kvinnor kommer det användas två teoretiska ansatser: 

Pierre Bourdieus teori om makt social positionering och Yvonne Hirdmans 

genusteori. 

Donald Broady skriver i sin avhandling från 1991 om Bourdieu och hans teorier. 

Han menar att Bourdieus abstrakta begrepp ofta uppfattas som undflyende, men att 

de lämpar sig väl inom ramen för undersökningar.5 I denna undersökning kommer 

framför allt Bourdieus kapitalbegrepp vara av intresse. Kapital kan ses som olika 

tillgångar eller resurser som antingen har symboliskt värde eller—i en bred 

bemärkelse—ekonomiskt värde.6 

Det ekonomiska kapitalet är det begrepp som är enklast att förstå, kanske för 

att det är det kapital som Bourdieu tagit för givet som redan definierat, då han själv 

                                                   
5 Donald Broady, Sociologi och epistemologi: om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin (Stockholm 1991) 167. 
6 Broady (1991) 169. 
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varit mer intresserad av andra kapitalbegrepp. Han använder i sin egen forskning 

begreppet för att beskriva materiella tillgångar som lön, bostadsstorlek och liknande 

för att definiera det ekonomiska kapitalet.7  

Enligt Broady är en samlad definition av symboliskt kapital ”[…] det som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”8 Symboliskt 

kapital är alltså i sig inte värdefullt utan relationellt: det kräver att värde tilldelas från 

de sociala grupper som värderar det. Vad innebär då symboliskt kapital? Enligt 

Broady kan symboliskt kapital användas som en form av övergripande begrepp som 

innehåller underavdelningar, såsom kulturellt kapital, vilket i Bourdieus hemland 

Frankrike skulle innebära prestigefyllda akademiska meriter, uppskattning av 

klassisk musik och en förmåga att uttrycka sig kultiverat. Bourdieu har i vissa 

undersökningar även använt sig av mer specifika former av symboliskt kapital, såsom 

utbildningskapital—tidigare nämnda akademiska meriter—och vetenskapligt 

kapital—anseende inom ett forskarfält.9 Brändström och Wiklund lyfter fram en god 

poäng med att kulturellt kapital i Sverige närmaste skulle likna någon form av 

”finkultur”, och per definition exkluderas grupper som ligger närmare folklig kultur, 

exempelvis arbetare.10  

Kulturellt kapital är intressant för det kan enligt Bourdieu finnas i tre olika 

tillstånd: det förkroppsligade tillståndet, det objektifierade tillståndet och det 

institutionaliserade tillståndet. Det förkroppsligade tillståndet är kultivering, eller 

bildning, och är länkat till kroppen. Det objektifierade tillståndet är när kulturellt 

kapital finns i materiella objekt, såsom målningar, böcker, monument och liknande. 

Det institutionaliserade tillståndet verkar Bourdieu främst koppla till formella 

akademiska meriter.11 

Socialt kapital är ”summan av de faktiska eller potentiella resurser som är 

länkade till ägodelar av ett hållbart nätverk […] eller med andra ord, 

gruppmedlemskap, vilket förser varje medlem med stöd av det kollektivt ägda 

kapitalet” (min översättning). 12 Med andra ord skulle en kunna säga att det handlar 

                                                   
7 Broady (1991) 203; Pierre Bourdieu, Distinction: a social critique of the judgment of taste (London 
1984) 117. 
8 Broady (1991) 169. 
9 Broady (1991) 169. 
10 Sture Brändström och Christer Wiklund, Två musikpedagogiska fält: en studie om kommunal 
musikskola och musiklärarutbildning (Umeå 1995) 6–7. 
11 Pierre Bourdieu, ”The forms of capital”, i Sadovnik, Alan R. (red.) Sociology of education: a critical 
reader (New York 2007) 84–88. 
12 Bourdieu (2007) 88. 
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om sociala nätverk, där ens familjenamn, bekanta, skoltillhörighet med mera 

påverkar. 

Av stort intresse för denna undersökning skriver Bourdieu även om 

konvertering av kapital. Han gör en liknelse med lagen om energins bevarande, där 

vinster inom ett område är på bekostnad av ett annat område, men det handlar om 

omvandling, inte förlust.13 Konvertering av olika kapital ligger till grund för olika 

reproduktionsstrategier, där ”individerna eller familjerna omedvetet eller medvetet 

strävar efter att bevara eller öka sina nedärvda tillgångar och uppehålla eller förbättra 

sin motsvarande position inom klassförhållandenas struktur”.14  

Det fanns en ursprunglig tanke om att ytterligare två begrepp skulle varit 

användbara i denna undersökning. Det första är habitus, ”ett system av dispositioner 

som tillåter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen.”15 

Habitus skapas genom kollektiva minnen, sociala erfarenheter, sätt att tänka och röra 

sig som ristas in i människors kroppar. Habitus ligger nära vissa typer av kapital—

som nämndes tidigare kan kulturellt kapital vara förkroppsligat som bildning, vilket 

då gör det till en del av habitus. Kapital kan således vara habitus, men habitus är inte 

alltid kapital eftersom att allt kapital som delges värde inte är förkroppsligat. Habitus 

kan ses ur ett individuellt perspektiv och det kan då finnas lika många habitus som 

det finns människor, men det kan även ses ur ett grupperspektiv. Familjer, 

yrkesgrupper och klasser kan där räknas in.16 Habitus är tudelat då det både är ett 

system där det produceras handlingar, men också ett system där uppfattning och 

uppskattning av handlingar finns.17  

Eftersom att habitus är ett väldigt brett och ibland svårspecificerat begrepp så 

har jag istället valt att använda kapitalbegreppen, som är mer konkretiserade och mer 

tydligt avgränsade.  

Det andra begreppet som skulle varit användbart men som valdes bort är 

Bourdieus fältbegrepp. Broady har skrivit det han själv kallar en minidefinition: ”med 

socialt fält avses ett system av relationer mellan positioner besatta av specialiserade 

agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt.”18 Redan där är 

                                                   
13 Bourdieu (2007) 88, 91. 
14 Pierre Bourdieu, i Broady (1991) 180. 
15 Broady (1991) 225. 
16 Broady (1991) 225–227. 
17 Pierre Bourdieu, ”Social space and symbolic power”, Sociological theory 7(1) (1989) [Elektronisk 
resurs] (3/5 2017) 19. 
18 Broady (1991) 266. 
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begreppet socialt fält för specifikt för denna undersökning. På sätt och vis kanske det 

skulle gå argumentera för att annonsörerna alla strider om en gemensam marknad av 

arbete, men vid en närmare granskning håller inte den specificeringen. De arbeten 

som kvinnor sökte var i allmänhet inte samma arbeten som män sökte, och även 

inom grupperna män och kvinnor varierade det i arbetets omfång, typ av inkomst och 

ifall det var ett huvudsakligt arbete eller ett arbete vid sidan av andra. Bourdieu 

menade även att sociala fält reglerades av staten, något som passar in på de offentliga 

skolorna, men inte den privata marknaden.19  

Bourdieu har vid flera tillfällen i sina tidigare arbeten snuddat vid genusfrågor, 

även om de inte stått i fokus, något han lägger full fokus på i boken Masculine 

Domination.20 Verket har dock ansetts problematiskt inom genusforskningen och fått 

mycket kritik.21 En av dessa kritiker är Véronique Mottier som lyfter en rad argument 

mot Masculine Domination.22 Främst tre av hennes argument är relevanta för denna 

undersökning.  

För det första ligger Bourdieus i skillnader mellan män och kvinnor baserat i 

kön (biologiska skillnader) istället för det numera etablerade genus (socialt 

konstruerade skillnader). Könsskillnad, menar Mottier, är något som visar på 

skillnad snarare än på ojämställdhet. Hon menar genus är mer användbart som 

analytiskt verktyg eftersom det leder till djupare analyser i hur män blir män och 

kvinnor blir kvinnor.23  

För det andra menar Mottier att även om Bourdieu utgått ifrån att analysera 

maktförhållanden så har han inte gjort det i tillräckligt stor omfattning. Detta beror 

på att Bourdieus begreppsmässiga fokus ligger på skillnader snarare än makt, något 

som inte räcker för att förklara till exempel ojämlikheter. Detta undergräver 

Bourdieus ansats, vilken är en fortsättning på den binära maktfördelning han använt 

sig av i sin tidigare forskning, mellan de dominerande och de dominerade i den 

sociala världen.24  

Mottier menar slutligen att det binära förhållandet mellan män och kvinnor 

som Bourdieu använder sig av är ett problem då det ger ett intryck av att genus är 

                                                   
19 Pierre Bourdieu, Practical reason: on the theory of action (Stanford 1998) 33. 
20 Pierre Bourdieu, Masculine domination (Cambridge 2001).  
21 Se exempelvis Trzebiatowska (2014), Witz (2004), Chodos och Curtis (2002) med flera. 
22 Véronique Mottier, ”Masculine domination: gender and power in Bourdieu’s writings”, Feminist 
Theory 3(3) (2002) [Elektronisk resurs] (26/4 2017). 
23 Mottier (2002) 350–351. 
24 Mottier, 2002, 351; McCall, Leslie, ”Does gender fit? Bourdieu, feminism and conceptions of social 
order”, Theory and Society 21(6) (1992) [Elektronisk resurs] (26/4 2017) 839–840. 
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något statiskt.25 Att Mottier ser binär manlighet och kvinnlighet som statisk eftersom 

Bourdieu utgår från biologiskt istället för socialt kön är förståeligt, men jag ser inte 

det binära som ett problem i sig. För att koppla det till denna undersökning passar ett 

binärt synsätt bra eftersom att tidigare forskning tyder på en binär uppdelning 

mellan män och kvinnors arbetsuppgifter.26 Däremot, då Bourdieu ansetts vara för 

problematisk för en genusinriktad ingångspunkt av de skäl som nämnts ovan har 

istället Yvonne Hirdmans genusteori kommit att vara användbar. 

Enligt Hirdman är genus ”föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och 

sociala praktiker[…]”.27 Män och kvinnor föds inte till män och kvinnor, utan de 

manliga och kvinnliga identiteterna skapas.28 Hon har delat upp sina idéer om ett 

genussystem i två principer: att manligt och kvinnligt inte bör blandas, och att 

mannen ses som norm. Det som är manligt behöver enligt Hirdman aldrig uttalas, för 

det manliga är inte det som differentieras, utan det är det kvinnliga.29 Att vara man är 

att inte vara kvinna, att inte vara det annorlunda, vilket gör att särhållningen blir så 

viktig.30  

Hirdman har fått kritik för att hennes teori är alltför generell, ahistorisk och att 

hennes strukturalistiska syn inte lämnat något utrymme för olika historiska kontexter 

samt aktörers handlingsutrymme.31  

Det är rimlig kritik att Hirdmans teori inte urskillningslöst kan appliceras på 

alla kulturer vid alla tider, men det är en problematik som alla kontemporära teorier 

som appliceras på historisk kontext brottas med. I denna undersökning har 

Hirdmans teoretiska ramverk ansetts passande då kvinnor och män analyseras som 

separata grupper som sedan till viss del jämförs. Därför blir både särhållningen och 

den manliga normen enligt Hirdman intressant, eftersom förutom särhållningen det 

även är av intresse att undersöka ifall det som anses kvinnligt specificeras medan det 

som är manligt framställs som neutralt. 

                                                   
25 Mottier (2002) 354. 
26 Pernilla Rasmussen, Skräddaren, sömmerskan och modet: arbetsmetoder och arbetsdelning i 
tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770–1830 (Stockholm 2010) 68-70.  
27 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning”, 
Maktutredningen (Uppsala 1988) [Elektronisk resurs] (2/5 2017) 6–7. 
28 Hirdman (1988) 13. 
29 Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga former (Malmö 2003) 47, 60.  
30 Hirdman (2003) 65. 
31 Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller: kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790–1870 (Lund 
1996) 16–17; Annelie Rundqvist, Til en wördad allmänhets underrättelse: utbildningsmarknaden i 
1798 års Stockholm med omnejd med fokus på privatlärare (Umeå 2016) 11. 
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Utifrån dessa teoretiska perspektiv har materialet analyserats genom både 

kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

FORSKNINGSLÄGE 

Det finns relativt lite skrivet om privatundervisning i jämförelse med 

institutionaliserad undervisning, då den senare haft ett bättre utgångsläge när det 

gäller källmaterial. Fler dokument finns bevarade från den offentliga undervisningen 

medan material från privat undervisning tenderar att begränsas till brev och 

dagboksanteckningar. Dessa har i sin tur oftast tillhört män i de övre 

samhällsskikten, vilket gjort att det genom det materialet varit svårt att komma åt de 

som inte passar in i den kategorin, såsom kvinnor eller människor från andra 

samhällsskikt.32 Det har också funnits en idé om att privat undervisning inte haft lika 

stor vikt när det offentliga skolväsendet blev mer etablerat.33  

I ett internationellt perspektiv är Nancy Beadie och Christina de Bellaigues 

forskning om privatlärare av intresse. Båda författarnas artiklar behandlar 1800-

talet, men av intresse för denna studie är de diskussioner de behandlar kring 

privatundervisning och läraryrkets professionalisering bland kvinnor. Beadie 

använder sig av begreppet undervisningsmarknad och menar att privat-och 

marknadsdriven utbildning var norm i vissa amerikanska regioner. Elever var något 

som både privatlärare och skolor konkurrerade om och även när statliga skolor blev 

vanligt förekommande tyder rön på att privatundervisning fortfarande var en aktiv 

marknad. Beadie kritiserar narrativet före offentlig skola och efter offentlig skola, då 

både offentliga och privata skolor—både mellan varandra och inom respektive fält—

konkurrerade om elever. Under perioden 1790–1840 så var de allra flesta 

studenterna flickor, dels av ideologiska och praktiska anledningar. Beadie menar 

alltså att det fanns en marknad där efterfrågan på utbildning för flickor skapade 

incitament att fånga upp dem.34 

de Bellaigues fokus ligger till skillnad från Beadie inte på utbildningsmarknaden 

utan på kvinnliga lärare. Hon skriver om lärarinnor i Storbritannien och hur idén om 

                                                   
32 Ola Winberg, ”Privatundervisning”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.) 
Utbildningshistoria (Lund 2015) 84–85. 
33 Bernhardsson (2016) 191. 
34 Nancy Beadie, ”Toward a history of education markets in the United States”, Social science history 
32(1) (2008) [Elektronisk resurs] (17/5 2017) 57–60; Rundqvist (2016) 13–14. Se även Tolley (2008) 
för mer om utbildningsmarknader i USA. 
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professionalisering av läraryrket som ett manligt koncept där kvinnor smugit med är 

missvisande, då kvinnor var delaktiga i professionaliseringen. de Bellaigue är kritisk 

mot den bild av 1800-talets guvernanter som flickor från rika familjer som av olika 

skäl tappat sin höga position i samhället. Idén om guvernanter som olycksdrabbade 

amatörlärare var istället en strategi att upprätthålla idén om kvinnor som mödrar och 

män som familjeförsörjare.35  

Ett par studier har fokuserat på privatundervisning i Stockholm. Jag har i en 

tidigare undersökning granskat annonser från 1798 års Dagligt Allehanda, där 

utbildningsmarknaden bland privatlärare undersöktes, och denna undersökning 

bygger i mångt och mycket vidare på den undersökningen.36 Undersökningen, likt 

denna, fokuserade på genus och social skiktning och visade att det var fler män än 

kvinnor som annonserade. Det var lättare att utläsa tituleringar som präster och 

studerande bland männen medan kvinnor överlag kallade sig fruntimmer. De flesta 

männen sökte rena lärararbeten, alltså utan något annat vid sidan om medan 

kvinnorna i högre grad tenderade att vara mångsysslare. De ämnen som män och 

kvinnor erbjöd att lära ut speglade i stort de ämnen som efterfrågades dem: sömnad 

och franska av kvinnor och språk och vetenskaper av män. Manliga annonsörer 

visade i större utsträckning upp formella meriter medan kvinnorna tenderade nyttja 

egenskaper och svaghetsstrategier.37 

Sedan den undersökningen har det utkommit en avhandling om 

privatundervisning i Stockholm av Peter Bernhardsson. Han skriver i sin avhandling 

från 2016 om skiftet mellan privatundervisning och offentlig undervisning i Sverige.38 

Hans undersökning visar den tidigare synen att undervisningen likt en stafettpinne 

gått från privat till offentligt inte stämmer. Privat undervisning kom att konkurrera 

med offentlig undervisning fram till 1840-talet, men även att bidra till en större 

möjlighet för de offentliga institutionerna att erbjuda ett bredare språkutbud. Efter 

det kom fokus i offentlig undervisning att skifta till språkets grammatik och struktur, 

där privat undervisning då fick rollen som den praktiska motsvarigheten till den 

                                                   
35 Christina de Bellaigue, “The development of teaching as a profession for women before 1870”, The 
Historical Journal 44(4) (2001) [Elektronisk resurs] (19/4 2017) 964–968; Rundqvist (2016) 14. 
36 Rundqvist (2016). 
37 Rundqvist (2016) 39–40. 
38 Bernhardsson (2016) 191–192. 
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offentliga teorin.39 Bernhardsson använder sig bland annat av annonser från Dagligt 

Allehanda, men behandlar endast 1800-talet.40 

När det gäller adeln och andra högre samhällsskikt finns studier dels om 

franskan och dels om den franska salongskulturens betydelse för de övre 

samhällsskikten. Elisabet Hammar skriver om franskaundervisningen i Sverige fram 

till 1807 medan Jessica Parland-von Essen analyserat den adliga edukationen under 

sent 1700-tal. 41 Hammar visar hur informatorer och guvernanter—det vill säga 

manliga och kvinnliga lärare—var viktiga inom privatundervisningen.42 Parland von-

Essen skriver hur franska och edukation—en form av kombinerad uppfostran och 

utbildning inspirerad av den franska salongskulturen—var viktiga skiljemärke för de 

övre samhällsskikten i ett Sverige där det blev allt enklare att utbilda sig överlag 

bland de övriga ständerna.43 

Även på landsbygden var privatlärare viktiga, eftersom prästen och klockaren 

ofta inte hade möjlighet att undervisa barnen. Carin Bergström skriver om skriver om 

kringvandrande lärare åren 1800–1842, det vill säga fram till folkskolestadgan.44 

Bergström lyfter även en av svårigheterna i forskning om privatlärare: svårigheten 

med att hitta lärarna i källor. Då de vandrade omkring var det svårt att veta vilket 

område de hörde till, och i källorna stod de inte uppskrivna som lärare utan under en 

annan yrkestillhörighet.45 

Denna uppsats söker att vidare fylla en forskningslucka om privatlärare, dels 

genom den tid som undersöks—fokus har i tidigare forskning överlag legat på 1800-

talet—och de privatlärare som granskas, det vill säga lärare i statsmiljö snarare än 

landsbygd och inte endast de som arbetade för adliga herrskap. Undersökningen tar 

även ett mer övergripande perspektiv, snarare än att fokusera på specifika 

lärargrupper, såsom språkmästare.  

 

                                                   
39 Bernhardsson (2016) 193–195. 
40 Bernhardsson (2016) 32. 
41 Elisabet Hammar, Franskaundervisningen i Sverige fram till 1807: undervisningssituationer och 
lärare (Stockholm 1981); Parland von-Essen, Jessica, Behagets betydelser: döttrarnas edukation i det 
sena 1700-talets adelskultur (Möklinta 2005). 
 och Parland von-Essen, 2005. 
42 Hammar (1981) 25–30. 
43 Parland von-Essen (2005) 34–35. 
44 Carin Bergström, Skolmostrar och läsmästare: lärare på landet innan folkskolereformen 1842 
(Stockholm 2000). 
45 Bergström (2000) 47. 
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METOD 

I det följande avsnittet kommer en framställning av de kvalitativa och kvantitativa 

metod att presenteras. 

Kvalitativ metod 

Annonsörerna i Dagligt Allehanda varierade sig i hur långa och utförliga annonser de 

skrev: en del var mångordiga medan andra var kortfattade, en del listade endast vad 

de erbjöd att lära ut medan andra använde egenskaper och beskrivande ord. Den 

kvalitativa delen tar främst till fasta på de annonser som är mer beskrivande än 

kortfattade, eller som använder ord som ger ledtrådar om de anonyma annonsörerna. 

I min undersökning av annonser i Dagligt Allehanda år 1798 användes en 

hermeneutiskt influerad textanalys. Detta är något även denna uppsats kommer att 

nyttja. 

Då denna uppsats inte syftar på att redogöra för alla olika typer av hermeneutik 

och influeras av snarare än anammar metoden helt har Miles Fairburns definition 

använts. Fairburn skriver att han redogör för en generell beskrivning av hermeneutik 

då det finns en uppsjö av variationer inom teorin. I sin framställning menar Fairburn 

att vissa viktiga skillnader mellan de olika typerna av hermeneutiska grenarna 

försvinner, men att den istället ligger nära den inom hermeneutik inflytelserika regel-

följande teorin.46  

Enligt Fairburn består hermeneutik av fyra grundläggande satser: samhällets 

språk eller föreställningsram, samhällsmedlemmarnas handlingar, 

samhällsmedlemmarnas intentioner och samhällets regler. Olika föreställningar är 

något som finns och har funnits genom alla tider och enligt den hermeneutiska 

tankeskolan så uttrycks de i både språkliga och icke-språkliga system, både av 

symboler och konkreta institutioner. Handlingar innebär mänskligt beteende som 

det finns någon form av kontroll över. I dessa aktiva handlingar skapas och 

reproduceras traditioner och ritualer. Handlingarna får mening genom samhällets 

föreställningar. Då de handlingarna som är meningsfulla är de handlingar som 

samhällsmedlemmarna väljer att utföra innebär det att intentioner, vad avsikten 

bakom handlingarna är, också ger handlingarna mening. Intentionerna och 

                                                   
46 Miles Fairburn, Social history: problems, strategies and methods (Basingstoke 1999) 210. Se även 
not 10, 302. 
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handlingarna regleras i sin tur av samhällets regler vilka tar sitt uttryck i form av 

normer, principer och allmänt vedertagna levnadsregler.47  

Med de grundprinciperna på plats så är det mycket med den hermeneutiska 

metoden som passar denna undersökning. Föreställningsramen är i den här 

uppsatsen den historiska kontexten kring privatundervisning i 1790-talets 

Stockholm. Det är en kontext som kan vara svår att komma åt men som det finns 

definitiva möjligheter att närma sig. Genom tidigare forskning kan förförståelsen 

växa och genom den hermeneutiska cirkeln kan annonserna hjälpa till.  

Den hermeneutiska cirkeln är ett samspel av förståelse mellan del och helhet. 

Delar kan vara behjälpliga att förstå helheten på samma vis som en hög med 

pusselbitar till en början kan synas vara helt orelaterad för att sedan allt eftersom visa 

på likheter och sätt att sammanfoga dem.48 I en text kan betydelsen av ett viktigt ord 

vara undflyende, vilket i sin tur innebär att hela meningen är svår att förstå. I vissa 

fall kanske ordets betydelse går att ta reda på, andra gånger har ordet ändrat mening 

över tid och kan potentiellt ha flera betydelser. Läsaren kanske tvingas vidare utan att 

helt förstå innebörden. Så småningom när mer av materialet lästs och det oförståeliga 

ordet återkommer är ordets innebörd plötsligt förståeligt. En större förståelse för 

helheten har uppnåtts och ordet kan förstås utifrån sammanhanget.49 Studiet av 

delarna har lett till en större förståelse av helheten, vilket i sin tur cirkulerar tillbaka 

till den oförstådda delen, som nu förstås.  

Handlingar är i detta fall annonserna, där intentionerna är att få någon form av 

privatlärararbete. Annonserna och annonsörernas formas av den historiska 

kontexten och samhällets regler: kvinnor hade svårare att ha kunskap om och lära ut 

ämnen som karakteristiskt lärdes ut på universitet där endast män fick undervisning 

vid denna tid. För männens del så ger ordet fruntimmersarbeten starka signaler om 

normer och principer där ämnesområdet var kvinnornas domän, inte något männen 

kunde lära ut.  

Det kommer dock en gräns där hermeneutiken slutar vara hjälpsam, där i en 

vetenskaplig undersökning förståelse når till en punkt där kritisk granskning tar vid. 

Tolkning innebär inom hermeneutik att förstå hur människor i historiska 

                                                   
47 Fairburn (1999) 210–213. 
48 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik (Stockholm 
2007) 97. 
49 Ödman (2007) 99–100. 
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sammanhang tänkte kring sina handlingar, ideologier och regler.50 De historiska 

individerna skulle knappast känna ett behov av att granska saker som i deras 

föreställningsram ansågs vara självklara. Fairburn lyfter även fram svårigheten med 

oförutsedda konsekvenser, det vill säga när handlingar leder till något som individen 

inte tänkte sig. Enligt hermeneutikens tolkning hanteras dessa konsekvenser på 

samma vis som de skulle hanterats i sin samtid. Samtidens ideologier kan dock ha 

varierat, och människor agerar även utanför eller emot samhällets ideologier.51  

När det gäller ideal om manlighet och kvinnlighet kan det till exempel vara 

viktigt att skilja på ideal som norm eller som praktik. Hassan Jansson menar att ifall 

ett kvinnligt ideal som hemmavarande och icke-arbetande skulle vara en 

disciplinerande norm, så kanske praktiken var att kvinnan inte var hemma, bidrog till 

hushållets inkomst och att idealet var ett försök att få normen till praktik.52 Där kan 

den verb-inriktade metoden vara till hjälp, eftersom att den lägger fokus på vad 

människor säger att de gör, snarare än vad de är. Vad den verb-inriktade metoden 

innebär mer konkret kommer närmare att förklaras under kvantitativ metod. 

 

Kvantitativ metod 

Detta metodavsnitt kommer att gå in lite närmare på varför kvantitativ metod 

används, hur jag resonerat kring kategoriseringar och hur den verb-inriktade 

metoden används.  

Sten Carlssons ord om kvantitativ metod innehåller sanning fortfarande idag, 

nästan 70 år efter de trycktes:  

 

”Av flera skäl finnes i allmänhet ett visst osäkerhetsmoment: 

klassificeringen av vissa gränsfall måste stundom bli ganska godtycklig, 

primärmaterialet lider ofta av vissa brister, och risken för 

felidentifieringar, förbiseenden och smärre felräkningar kan svårligen helt 

elimineras. Felmarginalen kan dock aldrig vara så stor, att den äventyrar 

de på grundval av tabellerna förda resonemangen.”53 

                                                   
50 Fairburn (1999) 216. 
51 Fairburn (1999) 230. 
52 Karin Hassan Jansson, ”Föreställningar om kön och arbete – några forskningsteman”, i Jacobsson, 
Benny och Ågren, Maria (red.) Levebröd: vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Uppsala 
2011) 245. 
53 Sten Carlsson, Ståndssamhälle och ståndspersoner 1700–1865: studier rörande det svenska 
ståndssamhällets upplösning (Lund 1949) vii. 
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Då undersökningen i huvudsak är induktiv är en kvantitativ metod bra för att minska 

risken för bekräftningsbias. Det är svårt att komma ifrån sina egna antaganden och 

värderingar, oavsett hur öppen en är för materialet och oavsett hur mycket en 

försöker att inte lägga anakronistiska värderingar på det som läses. Genom att delvis 

använda sig av kvantitativ metod finns det en slags säkerhetsspärr för att inte 

överdriva fenomen som upplevs vara ofta förekommande i materialet, eller fenomen 

som förekommer mer ofta än vad som märks utan en genomräkning. Kvantitativ 

metod är även användbar för att ta vara på kortfattade annonser som är svåra att 

analysera i övrigt.  

I undersökningen har ett antal kategoriseringar utförts för att ämnesområden 

och tituleringar ska kvantifieras. Dessa kategoriseringar hanteras i detalj i Bilaga 2. 

Det är dock värt att notera att kategoriseringarna grovt kan delas upp i tre olika 

grupper.  

Den första gruppen är de kategoriseringar som redan finns i materialet och 

används av annonsörerna, såsom vetenskaper och språk, övergripande opreciserade 

begrepp som räknas per gång de nämns.  

Den andra gruppen är det de övergripande kategoriseringarna jag gjort, 

exempelvis där olika moderna språk i en annons slagits samman, så flera språk 

(exempelvis franska och tyska) räknats en gång under benämningen moderna språk. 

Denna kategorisering har skapats som ett avgränsande verktyg på en stor mängd 

ämnen, för att göra större och mer tydligt avgränsade kategorier i tabeller, och som 

ett sätt att komma så nära annonsörernas egna kategoriseringar som möjligt. 

Annonsörerna använde sig också av termen moderna språk utöver de specificerade 

språk som nämndes. 

Den tredje kategorin är de ämnesområden som inte går att slå ihop med något 

annat, såsom skriv- eller läskonsten. Dessa ämnesområden kanske tycks stå varandra 

nära, men det var ämnen som lärdes ut separat och inte alltid tillsammans. Eftersom 

att annonsörerna själva blandat dessa mer specificerade ämnesområden med mer 

övergripande ämnesområden såsom vetenskaper är det något som den kvantitativa 

uppställningen speglar i ett försök att undvika anakronism.  

Det förekommer även ett antal annonser som är dubbletter av tidigare 

annonser. Vissa av dessa har Arvidson, vars avskrifter av Dagligt Allehanda denna 

undersökning analyserar, lagt märke till och markerat ut, men inte alla. I de fall där 
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det har varit identiska dubbletter så har jag valt bort dem istället för att räkna dem 

flera gånger. I andra fall kan det ha gått en längre period på åtminstone en månad 

mellan dubbletterna och då räknas annonserna som en ny annons. Till grund för 

detta ligger ett antagande att personen sysselsatt sig med något under den tiden, 

annars hade det funnits tätare upprepningar.  

Det har också funnits annonser som det funnits en stark misstanke om att det är 

en upprepning trots att de inte är identiska. Det kan exempelvis vara att bara några 

enstaka ord skiljer sig, eller så kan den vara omskriven men ha vissa detaljer som ger 

ledtrådar om att det är samma annonsör.54 I de fall annonsörerna använde samma 

benämning (till exempel präst eller fruntimmer), samma ämnen, ofta i samma 

ordning med samma plats att lämna besked, även om signaturen var annorlunda. Det 

kan verka godtyckligt, men kombinationen av alla dessa delar är ofta nog att ge en 

ganska klar bild när en gått igenom materialet ett antal gånger. I den tidigare 

undersökningen drogs slutsatsen att det var olika annonsörer så länge det var olika 

signaturer som tolkades som initialer. I denna undersökning har det dock 

framkommit ett antal annonser som varit identiska med undantag för signaturen 

vilket lett till en ny slutsats om att det inte är initialer, utan påhittade bokstäver som 

inte står för annonsörens namn.  

Tidigare under kvalitativ metod nämndes problematiken med att skilja mellan 

ideal som norm eller praktik. Denna undersökning har tagit inspiration från den 

verb-inriktade metoden för att försöka komma närmare annonsörerna genom vad de 

sade sig göra snarare än hur de titulerade sig.  

Den verbinriktade-metoden är en metod som används i forskningsprojektet 

Genus och arbete (Gender and Work, GaW).55 Metoden har utvecklats som ett sätt att 

komma runt ett antal problem som framkommit i forskning kring vad mänsklig 

sysselsättning innebar i det förflutna. Vissa grupper, såsom de som arbetade på 

landsbygden eller kvinnor överlag, saknade trots förvärvsarbete en yrkestitel. Andra 

                                                   
54 För exempel, se annonsören som benämner sig som Artist DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, 
SSA, 3/4 nr 74 Bihang jämfört med DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 29/4 nr 95 Bihang. 
Även Fruntimmret i annonsen Dagligt Allehanda (DA) 1795, avskrifter i Stellan Arvidsons 
personarkiv, volym 17, Stockholm stadsarkiv (SSA) 20/1 nr 15 bihang jämfört med Fruntimmret i 
Dagligt Allehanda (DA) 1795, avskrifter i Stellan Arvidsons personarkiv, volym 17, Stockholm 
stadsarkiv (SSA) 29/1 nr 23 Bihang. 
55 Elizabeth Gräslund Berg; Carolina Durieu de Pradel; Rosemarie Fiebranz; Benny Jacobsson; Karin 
Hassan Jansson; Marie Lennersand; Erik Lindberg; Dag Lindström; Jonas Lindström; Sofia Ling; Jan 
Mispelaere; Linda Oja; Christopher Phil; Göran Rydén; Maria Ågren; Ann-Catrin Östman, ”Praktiker 
som gör skillnad: om den verb-inriktade metoden”, Historisk tidskrift 133(3) (Stockholm 2013) 
[Elektronisk resurs] (11/4 2017) 335. 
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kunde uppbära en yrkestitel, men var i egentligen mångsysslare där titeln snarare än 

att upplysa dolde vad deras sysselsättning var. Slutligen fanns det människor med 

yrkestitlar som var så vaga eller mångtydiga att de inte sade något, där det i vissa fall 

visat sig att personerna i fråga faktiskt sysselsatt sig med något helt annat.56 GaW har 

samlat in källuppgifter i form av verb-fraser där det kan undersökas hur män och 

kvinnor faktiskt använde sin tid snarare än vad de sade sig inneha för titel.57 

Den föregående uppsatsen visade att män titulerade sig mer varierat än kvinnor. 

Bland kvinnorna så var den allra vanligaste benämningen fruntimmer, vilket inte 

indikerar något civilstånd eller samhällsgrupp, utan helt enkelt kvinna.58 Det 

framkom alltså att det var lättare att utläsa vilka samhällsgrupper männen tillhörde 

än kvinnorna, vilket gjorde det spekulativt kring kvinnornas sociala positionering. 

För att försöka anknyta innehållet i kvinnornas annonser till mer än endast vissa 

nyckelord kommer de sömnadskunskaper de erbjöd att lära ut att granskas i denna 

undersökning. Den tidigare uppsatsen visade att kvinnorna allra oftast använde 

generella begrepp för sina sömnadskunskaper, troligtvis eftersom begreppens 

innebörd var så självklara att de aldrig behövde förklaras.59 Denna undersökning 

kommer i större utsträckning att granska de mer detaljerade sömnadstyperna som 

framkom i annonserna med förhoppning om att kunna utläsa mer om kvinnornas 

tillhörighet till vissa samhällsskikt. Detta innebär rent konkret att kvinnliga 

handarbeten kommer att ställas upp i både övergripande och mer detaljerade tabeller 

och analyseras. 

Den verb-inriktade metoden blir alltså ett försök att närma sig de anonyma 

kvinnorna från en annan infallsvinkel och på så vis se vad för samhällsskikt 

kvinnorna tillhörde. Annonsörernas sociala gruppering kanske skulle gå att bedöma 

ifall området där annonsören ville bli kontaktade tillhörde i en rik eller fattig del av 

Stockholm, men det finns stora källrelaterade problem med detta. Innan 

undersökningens början fanns det en förhoppning om att det skulle kunna göras en 

geografisk kartläggning av annonsörerna, eftersom det alltid fanns någon form av 

adressuppgift i annonsen. Antingen refererade annonsörerna eventuella svar till sin 

hemadress, till en specifik bod eller till ”Boden där dessa Blad utgifwas”.60 

                                                   
56 Gräslund Berg et al. (2013) 338–340. 
57 Gräslund Berg et al. (2013) 335. 
58 Rundqvist (2016) s.17. 
59 Rundqvist (2016) s.22–23. 
60 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 7/1 N:o 5 Bihang. 
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Sistnämnda boden innebar då tryckeriet och boklådan där Dagligt Allehanda gavs ut, 

på Lilla Nygatan N:o 134.61 

Tyvärr är en sådan kartläggning svår att utföra. Förutom att det skulle vara 

väldigt tidskrävande så är det också en svår situation när det gäller 

mantalslängderna. Under 1800-talet rensades många mantalslängder bort mellan 

1760–1830 och bara vart tionde år sparades.62 Skulle mantalslängderna mot alla odds 

finnas är det inte säkert att annonsören finns med, då hen kan ha varit inneboende 

eller inte haft beskattningsbar inkomst.63 En geografisk kartläggning har därför 

uteslutits. 

 

KÄLLMATERIAL 

Källmaterialet som ligger som grund för undersökningen är avskrivna annonser 

från Dagligt Allehanda (DA). DA var en dagstidning som skapades 1767. Till en 

början fanns tidningen i form av annonsbladet Allehanda, tillhörande Stockholms 

Weckoblad, men efter bara en månad blev den en egen tidning. Till en början gavs 

den ut fem dagar i veckan men från 1769 kom den att ges ut sex dagar i veckan.64 Den 

var den enda tidningen att ges så frekvent fram till 1779, då Stockholms Posten kom 

ut och DA blev en av två.65 Stockholms Posten fungerade också som ett annonsblad, 

men inte i samma utsträckning som DA, som verkar ha varit det största annonsbladet 

under tiden för denna undersökning.66 

I denna uppsats används avskrifter av DA från Stellan Arvidsons personarkiv. 

Arvidson, som var skolpolitiker, pedagog och litteraturforskare, skrev av stora 

mängder utbildningsrelaterat material under sin livstid.67 Han har i sina avskrifter 

redan gjort en avgränsning och bara skrivit av de annonser i DA som var utbildnings- 

                                                   
61 Bennich-Björkman, Bo, ”Affärer i politiskt tryck: offentlighetsprincipen och spelet om den politiska 
makten 1766–1772”, i Skuncke, Marie-Christine och Tandedelt, Henrika, Riksdag, kaffehus och 
predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766–1772 (Stockholm 2003). Notera även titeln på bladet 
utgivet av Dagligt Allehandas tryckare Johan Pfeiffer, Förteckning på böcker, handlingar och skrifter, 
som äro uplagde i kongl. ordens bok-tryckeriet hos assessoren Joh. Pfeiffer, och finnas til köps i desz 
boklåda, huset n:o 134 wid Lilla Nygatan. (Stockholm 1797). 
62 Johan Söderberg, Ulf Jonsson och Christer Persson, A stagnating metropolis: the economy and 
demography of Stockholm, 1750–1850 (Cambridge 1991) 94. 
63 Gustaf Kaleen, Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till 1830 
(Stockholm 1952) 347. 
64 Jarl Torbacke, Allehanda skepnader: (Nya) Dagligt Allehanda 1767–1944 (Göteborg 2005) 17. 
65 Ingemar Oscarsson, ”Med tryckfrihet som tidig tradition (1732–1809)”, i Gustafsson, Karl-Erik och 
Rydén, Per (red.) Den svenska pressens historia I: I begynnelsen (tiden före 1830) (Stockholm 2000) 
163. 
66 Torbacke (2005) 30. 
67 Stellan Arvidson, Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs] (30/5 2017). 
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eller lärlingsrelaterade. I denna undersökning är det annonser från åren 1793 till 1795 

som granskats. 

Framtida undersökningar med ett större omfång skulle ge förutsättningar att gå 

igenom tidningarna i sig, men med det begränsade omfång som en masteruppsats 

innebär så passar Arvidsons avskrifter bra. Arvidson har för materialet år 1793 

noterat att det saknas ett antal sidor: två sidor saknas efter 30/5, fjorton sidor efter 

6/6, en sida efter 8/6 och en annons efter 13/6. Under år 1794 saknas det en tidning, 

den 28/2. Jag har gjort bedömningen att det eventuella bortfallet av annonser inte 

påverkat undersökningen på något markant sätt. Detta dels för det varje tidning 

innehöll drygt sex blad varav det oftast var det sista bladet som innehöll 

arbetsannonser, och dels för att det är ett relativt litet bortfall i jämförelse med alla de 

sidor som skrivits av. 

För att kontrollera att Arvidsons avskrifter verkar överensstämma med 

originalkällan så har stickprov gjorts på några annonser varje år, samt medräknade 

stickprov från den tidigare undersökningen av år 1798.68 Innehållsmässigt verkar 

annonserna vara korrekt avskrivna, det enda som är återkommande stavfel när det 

gäller användandet av bokstaven w: dels stavar Arvidson alltid ord som har w i 

mitten med v, och dels skriver han oftast ut ord som börjar med versalen V med B, 

som Biolin, Bokal och Bictoria.69 Användningen av v i mitten av ord kanske har varit 

en bekvämlighetsfråga, att det är enklare att skriva av snabbt med en stavning som är 

närmare modern stavning. Varför han använt sig av versalen B i början av ord är 

oklart, eftersom trots att V och B är väldigt likartade i frakturstil så förstås det av 

sammanhanget när det borde vara ett V, och i vissa annonser finns dessutom både 

versala V och B med så det går att se skillnaden. Vissa andra stavfel förekommer 

också, men dessa små avvikelser är inget som har förhindrat förståelse eller 

undersökningens förlopp.  

 

Materialets avgränsning 

Tre år kan verka som en kort tid att studera, men överlag så var det någonstans 

mellan 600 och 1000 annonser per år innan någon form av avgränsning skedde. 

Detta innebar att det dels utfördes en avgränsning av materialet i form av vilka 

                                                   
68 Rundqvist (2016) 7. 
69 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 30/1 nr 24 Bihang. 
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annonser som var av intresse, och dels en avgränsning av kategoriseringar i det valda 

materialet.  

Den tidigare undersökningen inkluderade annonser med privatlärare som 

sökande och annonser där privatlärare söktes. Den senare kategorin var relativt liten 

i jämförelse med den förra, endast 46 stycken eller 13 procent av undersökningens 

totala mängd annonser.70 I denna undersökning kommer i huvudsak endast annonser 

med manliga eller kvinnliga arbetssökande att granskas. I vissa undantagsfall 

kommer annonser som inte passar in i den kategorin med i den kvalitativa analysen, 

då annonser som sökte lärare kunde visa ideal som är av intresse för undersökningen. 

Dock kommer dessa undantag inte att räknas i den kvantitativa delen.   

Det finns ett antal annonser i materialet där de sökande är icke-specifika i vem 

som kommer att lära ut ämnena, antingen genom att bara nämna att ämnen lärs ut 

på en viss adress eller genom att tala om en privatskola utan omnämnande av 

läraren/lärarna. Den första gruppen icke-specifika annonserna kommer inte att 

räknas med eftersom att det är svårt att dra någon form av slutsats med så lite 

information. Den andra gruppen räknas inte då det dels är oklart ifall det talas om en 

eller flera lärare, och dels är oklart om de är kvinnor eller män.  

 

Undersökningen 

I undersökningsdelen kommer det först att beskrivas lite mer i detalj om vad den 

franska salongskulturen innebar. Detta kommer delvis att fungera som en bakgrund 

och förklara hur salongskulturen kan kopplas till Bourdieus kulturella kapital. Efter 

det kommer antalet män och kvinnor över undersökningens tre år att visas, följt av 

vilka egenskaper och strategier de verkar ha använt sig av i annonserna. Det följs i sin 

tur av hur män och kvinnor titulerade sig och hur det speglade genus och de olika 

typer av kapital de använde sig av. Slutligen granskas vilka ämnen manliga och 

kvinnliga annonsörer erbjöd lära ut, hur de skiljde sig mellan män och kvinnor och 

hur detta kan kopplas till genus och olika kapital. 

 

                                                   
70 Rundqvist (2016) 16. 
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DEN FRANSKA SALONGSKULTUREN 

Då det Bourdieu menar med kulturellt kapital liknar en form av finkultur, blir den 

franska salongskulturens av stor vikt för den här undersökningen. Högre ställda 

borgare och ofrälse ståndspersoner71 strävade efter att ha samma kulturella kapital 

som adeln för att kunna vara en del av det kulturella sällskapslivet och beblanda sig 

med adeln.72  

Adelns inflytande och egendomar försvagades under 1700-talet. Det stora 

nordiska kriget hade lett till att de privilegier och jordinnehav som tidigare varit 

exklusivt adelns hade börjat tunnas ut. Genom Gustav III:s upplösning av rådet och 

lagstadgade privilegieutjämning i slutet av 1780-talet försvagades adeln medan 

ofrälse ståndspersoners positioner blev starkare.73 Med förändringar i till exempel 

utbildning där fler än bara adliga män kunde lära sig de klassiska kunskaperna 

behövdes det något mer för att adeln skulle skilja sig från mängden. Den klassiska 

kulturen var uttalad, vilket gjorde att adeln sökte göra adlig kultur outtalad och 

intern. Där kom salongskulturen att växa fram som ett ideal för adeln, där både 

bildning och uppfostran gavs vikt i så kallad edukation.74 Det lades stor vikt på det 

estetiska—det som var behagfullt och tilltalande var också det som hörde till 

adelsståndet, vilket innebar att adelsflickorna fick lära sig musik, teckning och dans.75  

De svenska förändringarna inom adelskulturen speglade de brittiska, där 

franska kulturella uttryck var väsentligt för den engelska gentlemannen. Den franska 

kulturen kopplades där till artighet och konsten att konversera, eftersom den franska 

kulturen ansågs var den artigaste och mest förfinade i hela Europa.76 

För adelspojkarna både i Sverige och England påbörjades en hemutbildning 

som sedan kom att fortsätta på universiteten, där de vistades ett antal år.77 I Sverige 

förväntades det inte att adelsynglingarna skulle ta någon examen, utan de skulle 

tillgodogöra sig en utbildning som gav dem förutsättningar att klara 

                                                   
71 En ståndsperson var alla personer som stod över de båda lägre ständerna, bönder och borgare. En 
ofrälse ståndsperson var någon som genom bildning eller förmögenhet var socialt likställd med 
ståndspersoner. Se Carlsson (1949) 9; Ståndsperson, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] 
(18/5 2017). 
72 Hammar (1981) 18. 
73 Parland von-Essen (2005) 14–15; Carlsson (1949) 252. 
74 Parland von-Essen (2005) 34–35, 10. 
75 Parland von-Essen (2005) 73. 
76 Michèle Cohen, ”French Conversation or ’Glittering Gibberish’? Learning French in Eighteenth-
Century England”, i Natasha Glaisyer och Sara Pennell (red.) Didactic Literature in England 1500–
1800: expertise constructed (Aldershot 2009) 99–100. 
77 Cohen (2009) 102. 
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hovtjänstgöring.78 I England skulle adelsynglingarna ha lärt sig grunderna av franska 

hemma för att sedan lära sig tala flytande när de passerade Frankrike under sin 

grand tour.79 Ynglingarnas grand tour var en oftast flerårig utbildningsresa, 

vanligtvis genom Europa, som betonade det klassiska arvet.80 För adelsflickorna både 

i England och Sverige var hemmet platsen för edukationen, eftersom det inte fanns 

något slags klosterväsende.81 De kunde utbildas i pensioner (antingen en form av 

privatskolor eller internatskolor, beroende om det var halv- eller helpension82), men 

det ansågs inte lika fint som att bli undervisad hemma av en guvernant, en kvinnlig 

lärarinna, något som i Sverige pålades en lyxskatt år 1765.83 Guvernanterna skulle 

helst av allt vara infödda fransyskor och de rekryterades genom personliga nätverk. 

För att det skulle vara en så fransk atmosfär som möjligt i hemmet så anställdes 

franska hovmästare, betjänter, barnskötare med flera, och föräldrarna konverserade 

och skrev brev till sina barn på franska.84 

Ju mer förmögna män i borgarståndet blev, ju mer benägna var de att leva en 

mer adlig livsstil och sträva efter adelskap.85 Detta innebar att den franska 

salongskulturen och dess edukation var viktig även för dem.  

Franskan som språk var viktig för ofrälse ståndspersoner och borgare i sitt 

yrkesliv, likaså för studenter. För studenterna var franskan betydelsefull för att kunna 

vara informatorer, något som nödvändigt för de studenter som behövde en extra 

inkomst under studietiden.86 

 

STUDERADE MÄN OCH HEDERLIGA FRUNTIMMER 

De följande tabellerna visar på fördelningen av män och kvinnor bland annonsörerna, 

samt hur de kvinnliga respektive manliga annonsörerna benämnde och titulerade sig 

själva. Detta följs av ett resonemang och en analys av tabellerna. 

 

                                                   
78 Parland von-Essen (2005) 42. 
79 Cohen (2009) 102. 
80 Grand tour, Svensk ordbok utgiven av svenska akademien [Elektronisk resurs] (8/5 2017). 
81 Parland von-Essen (2005) 43; Cohen (2009) 102. 
82 Pension, Svenska akademiens ordbok, [Elektroniska resurser] (8/5 2017) 
83 Parland von-Essen (2005) 43. 
84 Hammar (1981) 24, 27. 
85 Stadin, Kekke, Stånd och genus i stormaktstidens Sverige] (Nordic academic press 2015) 
[Elektronisk resurs] 206. 
86 Hammar (1981) 18. 
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Tabell 1: Antal kvinnor och män bland annonsörerna åren 1793–95 

 1793 1794 1795 

Kvinnor 95 (39,3%) 111 (43,5%) 89 (39,7%) 

Män 147 (60,7%) 144 (56,5%) 135 (60,3%) 

TOTALT 242  255  224  

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA. 
Kommentar: I denna och följande tabeller har avrundning använts, vilket inneburit att den totala 
procentsatsen ibland landat på 99,9 eller 100,1 procent. Detta är inget som reflekterar någon 
felräkning, utan helt enkelt konsekvensen av att avrundningar ibland blir oprecisa när endast en 
decimal används. 

 

Överlag var det fler manliga än kvinnliga annonsörer. Proportionellt tenderade 

det att ligga kring 60 procent män och 40 procent kvinnor alla åren. Detta resultat är 

liknande det i föregående undersökning av år 1798.87 Men använde annonsörerna 

någon form av benämning eller titulering av sig själva? Detta såg väldigt annorlunda 

ut beroende på om annonsören var kvinna eller man. 

 

  

                                                   
87 Rundqvist (2016) 16. 
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Tabell 2: Kvinnliga annonsörer åren 1793–1795 
 

1793 1794 1795 

Fruntimmer 70 (73,7%) 90 (81,1%) 71 (79,8%) 

Änka 11 (11,6%) 9 (8,1%) 12 (13,5%) 

Fru   4 (4,2%) 3 (2,7%) 4 (4,5%) 

Ma/demoiselle 3 (3,2%) 3 (2,7%) 0 (0%) 

Fransyskt fruntimmer 2 (2,1%) 1 (0,9%) 2 (2,2%) 

Engelskt fruntimmer 1 (1%) 3 (2,7%) 0 (0%) 

Jungfru 2 (2,1%) 0 (0%) 0 (0%) 

Övriga  2 (2,1%) 2 (1,8%) 0 (0%) 

TOTALT 95  111  89  

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA. 
Kommentar: I denna tabell framkommer antalet kvinnliga annonsörer. Kategorin övriga innehåller 
1793 prästfru (n=1) och hederlig mans dotter (n=1) och 1794 utländskt fruntimmer (n=1) och hederlig 
mans fru (n=1).  

 

De kvinnliga annonsörerna kallade sig oftast, med stor marginal, för 

fruntimmer. Under tidigt 1700-tal hade ordet fruntimmer konkurrerat med 

benämningen dam, då ordet fruntimmer gått från att användas kollektivt, på en 

grupp kvinnor, till att användas för individuella kvinnor. Under sent 1700-tal hade 

dock dam fått tillbaka sin ställning som benämning på en kvinna som var eller gav 

sken av att vara av högre börd, och fruntimmer kom helt enkelt att betyda kvinna.88 

Under alla tre år kom som minst cirka 74 procent och som mest cirka 81 procent av 

kvinnorna att kalla sig fruntimmer. Den näst vanligaste tituleringen var änkor, följt 

av fru, mademoiselle eller demoiselle, fransyskt fruntimmer, engelskt fruntimmer, 

jungfru, hederlig mans dotter, hederlig mans fru och utländskt fruntimmer, i den 

ordningen av förekomst. Det framkom även en prästfru i materialet, men hon 

titulerade inte sig själv som sådan, utan nämndes av sin make i en annons.  

Benämningen fru var både en indikator av civilstånd men kunde även visa på att 

hon var den som bestämde över hushållet.89 En mademoiselle eller demoiselle kunde 

betyda olika saker. Det refererade antingen till dottern till en ofrälse ståndsperson, 

men kunde även betyda guvernant på samma vis som benämningen fransyska ibland 

kunde.90 Med tanke på att dessa kvinnor kallade sig själva mademoiselle eller 

                                                   
88 Dam, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (11/4 2017). 
89 Fru, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (27/5 2017). 
90 Demoiselle, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (18/5 2017). 
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demoiselle när de sökte arbete är det troligt att de refererade till sin egen ställning 

snarare än ett yrke. 

Ordet jungfru hade vid denna tid tappat sin klang av ogifta adliga kvinnor, i 

synnerlighet i städerna, och syftade snarare till de lägre samhällsskikten. Det 

speglades av att det under denna tid var del av olika tjänaryrken, såsom 

kammarjungfru. 91 

Bristen på tituleringar bland kvinnorna visar på att de inte hade något 

institutionaliserat kulturellt kapital i Bourdieus mening, eftersom sådant kapital 

bestod av akademiska kvalifikationer.92 De kvinnliga annonsörernas benämningar 

var snarare så pass generella att det är svårt att utläsa mycket mer än deras kön. 

Männen tenderade dock att titulera sig mer utförligt. 

 

Tabell 3: Manliga annonsörer åren 1793–1795  
 

1793 1794 1795 

Studerande 31 (21,1%) 27 (18,7%) 21 (15,6%) 

Studerad 32 (21,8%) 17 (11,8%) 28 (20,7%) 

Man 19 (12,9%) 25 (17,4%) 31 (23%) 

Tjänste/ämbetsman 22 (15%) 26 (18%) 14 (10,4%) 

Präst 19 (12,9%) 13 (9%) 12 (8,9%) 

Yngling 8 (5,4%) 14 (9,7%) 15 (11,1%) 

Ungkarl 7 (4,8%) 3 (2,1%) 3 (2,2%) 

Fransman 3 (2%) 4 (2,8%) 6 (4,4%) 

Språkmästare 1 (0,7%) 5 (3,5%) 0 (0%) 

Informator 2 (1,4%) 3 (2,1%) 1 (0,7%) 

Herre 0 (0%) 3 (2,1%) 1 (0,7%) 

Övriga  3 (2%) 4 (2,8%) 3 (2,2%) 

TOTALT 147  144  135 

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA. 
Kommentar: I denna tabell framkommer antalet manliga annonsörer. Kategorin övriga innehåller 
1793 tysk (n=1), informationsadjunktant (n=1) och musicus (n=1), 1794 namnsignaturer (n=3) och 
kammarmusicus (n=1) samt 1795: namnsigneraturer (n=1), betjänt (n=1) och militär (n=1). 
 

                                                   
91 Jungfru, Svenska akademiens ordbok, [Elektronisk resurs] (8/4 2017).  
92 Bourdieu (2007) 88. 
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Carlsson menar att den största faktorn som undergrävde prästståndets position 

var sekulariseringen av bildningsväsendet.93 Uppräkningen ovan skulle kunna stödja 

det påståendet, i varje fall på så vis att präster inte var vanligast bland de manliga 

annonsörerna. Överlag så var de allra flesta männen som sökte tjänster kopplade till 

akademiska meriter antingen som studenter, studerade män/ynglingar/ungkarlar, 

tjänste- eller ämbetsmän och präster, och av dessa var studenterna de mest 

förekommande. Det fanns fler präster än de som syns i uppräkningen ovan, eftersom 

att prästhusen inte räknades med, men inte nog för att vara fler än studenterna eller 

de studerade annonsörerna (för mer om prästhusen, se Bilaga 2). Detta resultat 

skiljer sig från föregående undersökning, där präst var den vanligaste manliga 

tituleringen. Det är dock svårt att avgöra om skillnaden är väsentlig, då det i den 

föregående undersökningen inte gjordes någon uppställning av antal tituleringar, och 

metoden som användes i den uppsatsen förfinats ytterligare i denna undersökning.  

Studenter var de vanligaste förekommande manliga annonsörerna, men det gick 

inte utläsa ifall många studerade till präster. Detta är dock ett rimligt antagande, då 

de vanligaste studiebanorna för män vid universiteten var antingen till präst eller civil 

tjänste- eller ämbetsman.94 Präststudier var det bästa sättet för exempelvis en 

bondeson att avancera uppåt genom ståndscirkulation. Att gå från bonde till präst till 

ämbetsman var inte helt ovanlig, även om det kom att bli vanligare efter 1700-talet då 

de högre samhällsklasserna inte självrekryterade till lika stor grad.95 Detta skulle vara 

ett klart sätt där institutionaliserat kulturellt kapital förbättrade den sociala 

positioneringen för män från lägre samhällsskikt. 

Att studerande sökte tjänst som privatlärare var troligtvis för att få extra 

inkomst, då många inte kunde studera vid universitetet om de inte kunde få arbete 

som informator i ett förmöget hus.96 I annonserna framkommer ett antal studerande 

som inte kräver lön utan mat, husrum eller båda delarna.97  

Studerande, studerade och präster hade alltså institutionaliserat kulturellt 

kapital i Bourdieus mening. I prästernas fall blev även deras titel som präst ett 

                                                   
93 Carlsson (1949) 208. 
94 Carlsson (1949) 210–211. 
95 Carlsson (1949) 203–204. 
96 Hammar (1981) 18. 
97 Se exempelvis DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 4/2 nr 29; DA 1793, Stellan Arvidsons 
personarkiv, SSA, 22/2 nr 45 Bihang; DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 12/9 nr 208 
Bihang; DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 3/12 nr 277 Bihang. 
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institutionaliserat kapital, delvis på grund av att de tagit prästexamen, men även på 

grund av att de som präster förväntades fylla rollen som lärare.98 

Tjänstemännen som framkommer i materialet är också intressanta, för det 

framkommer i annonserna att trots de akademiska meriter de hade så behövde de 

mer inkomst än deras tjänstemannayrken kunde ge dem. En ämbetsman skriver rakt 

på sak att han ”[…]äger knapp utkomst til sin nödiga bärgning” och därför några 

timmar om dagen ville undervisa barn.99 En yngling vid något offentligt verk erbjöd 

mot ”fri förtäring […] i anseende til knappa omständigheter” antingen föra 

räkenskaper eller att informera barn.100 

Med tanke på att dessa tjänstemän inte verkade ha så hög inkomst så var de 

troligen lägre tjänstemän, de som kom att räknas till gruppen ofrälse ståndspersoner. 

Antalet ofrälse ståndspersoner vid 1700-talets mitt var större i Stockholm än i resten 

av landet, omkring 10 procent. Tjänste- och ämbetsmannapositioner vid denna tid 

var endast i begränsad nivå fyllda av adelsmän. Ämbetsposter var egentligen 

åsidosatta till adeln genom adelsprivilegierna som var i bruk fram till 1809, men det 

fanns inte nog många adelsmän för den växande byråkratiska apparaten. Adelsmän 

hade istället förtur till de främsta positionerna och de övriga, och sämre betalda, 

positionerna lämnades till de ofrälse ståndspersonerna.101 Tidigare forskning har 

visat på att tjänstemännen under 1700-talet hade en osäker lönesituation och att det 

var vanligt att man sysselsatte sig med något annat vid sidan av sitt huvudsakliga 

yrke.102  

Bland de män som lyfte fram olika tituleringar går det alltså att utläsa män från 

prästståndet och ofrälse ståndspersoner. Eventuellt fanns det bland de studerande 

männen de som kom från lägre samhällsskikt som genom utbildning skulle komma 

att hamna högre genom ståndscirkulation. Titlarna som räknades upp ovan skulle 

kunna kopplas till olika typer av kulturellt kapital: för studenter, studerade män, 

präster, tjänstemän, språkmästare och informatorer så visar deras titlar 

institutionella kulturella kapital i form av antingen akademiska meriter eller 

                                                   
98 Bergström (2000) 9. 
99 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 18/7 nr 160 Bihang. 
100 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 18/3 nr 64 Bihang. 
101 Maria Ågren, ”Den tidigmoderna staten och könsarbetsdelningen: exemplet tjänstemän”, i 
Jacobsson, Benny och Ågren, Maria (red.) Levebröd: vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? 
(Uppsala 2011) 215.  
102 Ågren (2011) 221. 
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examina. För de fransmän—som överlag erbjöd att lära ut franska—gav det faktum 

att en sa att en var av fransk nation ett delvis förkroppsligat kulturellt kapital.  

Likt kvinnorna framkom även manliga annonsörer som inte titulerade sig på 

något särskilt sätt: den tredje mest förekommande var benämningen man, den sjätte 

yngling och den sjunde ungkarl. Endast fyra manliga annonsörer under alla tre år 

titulerade sig som herre, något som är svårt att säga ifall det indikerade någon som 

var eller som framstod att vara från högre samhällsskikt, eller bara som en annan 

benämning på man.103 Av de tre herrar som erbjöd sina tjänster under år 1794 

nämnde en endast nödvändiga vetenskaper, en räknade upp ett antal ämnen som kan 

kopplas till högre utbildning och den tredje erbjöd att undervisa i ritningar av olika 

prydnad- och sömnadstyper.104  

Det är svårt att dra några klara slutsatser kring dessa män, ynglingar och 

ungkarlar på samma vis som det är svårt att dra slutsatser kring fruntimmer. Det 

säger dock något i sig att dessa annonsörer inte kopplat sina annonser till något yrke 

eller några akademiska meriter. För männen fanns det trots allt större möjligheter att 

utbilda sig eller skaffa sig ett yrke och många av de studerande i uppräkningen ovan 

kallade sig studerande ynglingar, och under kategorin studerade döljer sig studerade 

män och ynglingar. För ynglingarna kanske de helt enkelt varit för unga för 

akademiska eller arbetskopplade meriter, eller så hade de inte de tillgångar som 

krävdes för en utbildning. En yngling, med signaturen Den Wettenskaps-älskande 

Ynglingen, sticker ut med sin annons. 

 

”En stadgad Yngling, som har stor lust för Wettenskaper, men icke ägt 

läglighet at studera, tänker nu för at vinna någon öfning och framsteg, vara 

fri och utan tjänst: men som dess vilkor äro knappa, så önskar han emot 

Herrberge antingen få betjäna någon Herre vissa stunder om dagen, eller 

ock hos någon som hade Barn at undervisa i Christendomen och vanlige 

Wettenskaper, i dem han något hvar äger någorlunda insigt[…]”105 

 

Ynglingen verkade vilja skaffa sig kunskaper, men hade inte de 

ekonomiska förutsättningarna att vara utan arbete under studietiden. Genom 

                                                   
103 Herre, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (1/6 2017). 
104 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 26/2 nr 47 Bihang, 27/2 nr 48 Bihang och 26/7 nr 
167 Bihang. 
105 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 3/10 nr 226 Bihang. 
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att söka arbete hos någon skulle han få större möjligheter att genomföra sina 

studier, även om det är oklart om de skulle vara vid någon skola eller egna 

studier. 

Ynglingen kan knappast räknas som typisk för alla ynglingar i materialet, 

men för yngre män verkar det rimligt att det fanns färre kapital att tillgå om de 

inte hade sociala kapital i form av familjerelationer som kunde konverteras till 

andra former av kapital. 

För de som benämnde sig som män och ungkarlar kanske det inte heller 

fanns några kapital till förfogande, eller så kanske de inte ansåg att de 

eventuella kapital de hade värderades lika högt som de akademiska. Det finns 

exempel på ungkarlar som påstod att de varit i Frankrike och lärt sig franska, 

men de erbjöd inga andra kunskaper vilket tyder på att de inte studerat på 

universitet.106 De verkade alltså inte äga meriter, eller kapital, annat än att de 

varit i Frankrike, något som inte vägde lika tungt som en infödd fransmans 

erbjudande av franskalektioner.  

För vissa äldre män var kanske de kunskaper de kunde lära ut det enda de 

hade att utbyta mot lön. En man, ”gammal och däruti ärfaren”, erbjöd sig lära ut 

skrivning och räknekonsten, två mer grundläggande ämnen, mot en blygsam 

lön. 107 Han lämnar uppgift att han kan nås en trappa upp i Klara fattighus.108  

Att annonsörer skrev ut att de kunde kontaktas i fattighus var ytterst 

ovanligt i materialet, denne man kan ha varit unik i detta. Var en kunde nås 

påverkade säkerligen också intrycket en gav i annonserna. Det är inte osannolikt 

att vissa som ville att besked skulle lämnas i samma boklåda som DA gavs ut 

kanske inte ville att det skulle synas var de bodde, eller inte bodde. Personer 

som mannen ovan kanske inte hade privilegiet att dölja var han höll hus, och 

hans annons riktade sig troligen till de som inte hade råd att betala dyra priser 

för sina barns skolgång. För de som var intresserade av det adliga kulturella 

kapitalet skulle denne man aldrig varit aktuell, men för de som ville ge någon 

form av förutsättning för sina barn att komma framåt i livet var skriv- och 

räknekunskaper säkerligen värdefulla. 

                                                   
106 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 19/1 nr 14; DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, 
SSA, 5/1 nr 4. 
107 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 27/8 nr 194 Bihang. 
108 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 27/8 nr 194 Bihang. 
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En slutsats som dras kring de manliga annonsörernas benämningar och 

tituleringar är att männen hade tituleringar att använda sig av i högre grad än 

kvinnorna på grund av institutionaliserat kulturellt kapital. Ifall männen hade 

någon titulering som kunde ses som meritgivande så använde de sig av den. Det 

förekom manliga annonsörer som på samma vis som de kvinnliga inte titulerade 

sig på något särskilt vis, men de var mindre vanliga. Här kan Hirdmans princip 

om särhållning till viss del skönjas: männen hade institutionellt kulturellt 

kapital eftersom de kunde införskaffa sig akademiska meriter, något kvinnorna 

inte kunde. 

 

EGENSKAPER OCH STRATEGIER 

När Bourdieu resonerat kring konvertering av kapital har han utgått från olika typer 

av kapital som utgångspunkt.109 Det är rimligt att anta att alla annonsörer som sökte 

arbete på något vis försökte konvertera de olika kapital de hade till ekonomiskt 

kapital. För tjänste- eller ämbetsmännen som hade det svårt ekonomiskt verkade det 

ytterst relevant att konvertera sitt institutionaliserade kulturella kapital till 

ekonomiskt kapital. För prästerna kan det ha varit detsamma, ifall de var 

nyexaminerade och ännu inte fått en stadig position.  

Ibland kanske det dock inte riktigt var så enkelt: kanske saknade annonsörerna 

de kapital som ansågs värdefulla för den position de var intresserad av, eller så var 

deras kapital inte nog konkurrenskraftiga. Kapital i bourdieuansk teori är inte 

statiska utan deras värde är ständigt föremål för strider.110 Bortom de konkreta 

meriterna som fördes fram fanns det även andra sätt som annonsörerna försökte 

vinna tjänster. 

 

Hederlig och av god Conduit 

När det gäller de kvaliteter män och kvinnor använde för att presentera sig själva 

verkar det inte finnas någon uppenbar skillnad, möjligen att kvinnor ibland använde 

allvarsam som en beskrivande egenskap, något som inte noterades bland männen. 

Vissa annonsörer, både manliga och kvinnliga, sade sig vara av hederlig eller god 

conduit, alltså att deras uppförande höll en viss standard. Exakt vad för uppförande 

det var, om det var gott uppförande i allmänhet eller uppförande som kunde kopplas 

                                                   
109 Broady (1991) 213–214. 
110 Broady (1991) 179. 
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till den franska salongskulturen, är svårt att utläsa. En kvinnlig annonsör erbjöd 

förutom att biträda med sömnad lära barnen franska, och även att spela klaver om 

det kunde vara till nöje. Hon hoppades att ”hennes Conduit inte skall gifva hennes 

Matmor och Wälgörarinna annan ordsak, än et ömt bemötande”.111 Oavsett om 

conduit innebar ett särskilt sätt att föra sig, något som skulle passa väl som ett 

förkroppsligat kapital, eller bara gott uppförande i allmänhet, så är det intressant det 

används ett franskt ord för det. Oberoende om annonsörerna faktiskt hade ett så pass 

gott uppförande som de påstod så var conduit något att använda som ett positivt 

attribut. 

Både män och kvinnor använde sig av hederlig, ibland honett (den franska 

motsvarigheten), vilket varit svårt att värdera då annonsörerna både verkar ha använt 

sig av hederlig som en egenskap och som en indikator av social position. För en 

kvinnlig annonsör, till exempel, ”En anständig allvarsam Mademoiselle, född av 

mycket hederliga Föräldrar, vilket gifvit henne jämte education, tilräckelig öfning i 

alla sorters finare och gröfvre Fruntimmers-slögder”, verkar hederlig betytt något 

mer än bara en positiv egenskap.112 Samtidigt användes hederlig så pass ofta att det 

troligtvis många gånger endast var just en egenskap. Hederlig verkar under olika 

tider både varit en egenskap och ett hedrande begrepp för alla fyra ständer.113 Det har 

varit svårt att uttyda vad som varit vad när det gäller hederlighet som begrepp. 

Däremot skulle det kunna tolkas som hedrande begrepp när kvinnor kallade sig själva 

hederlig Mans Fru, hederlig Mans Dotter, eller hederlig Mans Änka. Ur det 

perspektivet var det sannolikt för att lyfta fram den manliga familjemedlemmens 

sociala position. Detta skulle kunna likställas med olika änkor som specificerade sina 

döda makars yrke, som till exempel prästänkor.  Ur ett bourdieuanskt perspektiv så 

tolkas det som en användning av socialt kapital, alltså relationer, som ett sätt att 

kunna få arbete. Det kanske inte uttalades vem familjemedlemmen var i annonsen, 

men vid ett möjligt personligt möte är det något som kunde framföras.  

 

Moderlig och faderlig kärlek 

I den föregående undersökningen förekom det att kvinnor hade ett bredare utbud av 

strategier än män i annonserna för att få ett arbete. En handfull kvinnliga annonsörer 

                                                   
111 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 14/2 nr 37 Bihang. 
112 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 24/7 nr 166 Bihang. 
113 Hederlig, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (9/5 2017). 



34 
 

använde sig där av moderliga egenskaper som positiva attribut. I denna 

undersökning var det endast en kvinna som uttryckligen nämnde moderskap. 

Intressant nog var det en änka utan barn, som lovade ”[…]all öm upfostran, som 

förbindes med Moders plikter[…]”.114 Trots att hon var barnlös lyfte hon fram 

moderskap, eller så kanske det var på grund att hon var barnlös hon gjorde det. Det 

fanns med andra ord en idé om vad en mor hade för plikter vid uppfostran, men det 

är inget som framkommer överlag från de kvinnliga annonsörerna. I den förra 

undersökningen av år 1798 var det ingen stor mängd kvinnor som lyfte moderskap, 

men de det var några, och det var bara under ett år. Det är intressant att moderskap 

under tre år, några år tidigare, inte nämndes mer än i en enda annons. Det kan 

antyda på ett påbörjande skifte till ett annorlunda 1800-talsideal där kvinnornas roll 

som mödrar fick ökad vikt.115 

 

Värnlösa män och kvinnor 

En annan typ av strategi som framkom i min föregående undersökning av år 1798 var 

svaghetsstrategier bland kvinnliga annonsörer, något de manliga annonsörerna inte 

använde sig av.116 Ett intressant resultat i den här undersökning har inte bara varit att 

både manliga och kvinnliga annonsörer använt sig av svaghetsstrategier, utan att fler 

män än kvinnor gjorde det. 

Några manliga annonsörer som visade sig som värnlösa i sina annonser var 

tjänstemän. Som nämndes tidigare tyder deras knappa inkomster på att det var lägre 

tjänstemän som helt enkelt behövde mer inkomst eller mat och husrum.117  En 

studerad yngling som arbetade som en tjänste- eller ämbetsman på ett av Rikets 

collegier framhöll att han tidigare fått stöd från sin familj, men genom en olycklig 

händelse inte längre fick det och därför behövde en inkomst.118 En annan tjänsteman 

hade genom ”ingågne Cautioner” (det vill säga att pengar har gått till borgen i något 

sammanhang) förlorat pengar och ”åstundar emot afstående af sin halfva lön et Lån 

af 325 R:daler: gifvas någon nog ädelmodig, som ur dessa betryck vil rädda 

                                                   
114 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 30/7 nr 170. 
115 Se exempelvis Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och 
barnuppfostran i svenska städer 1600–1850 (Lund 1986) 182, 188.  
116 Rundqvist (2016) 32–33. Se Jonas Liliequist, ”The political rhetoric of tears in Early Modern 
Sweden”, i Liliequist, Jonas (red.) A history of emotion 1200–1800 (Pickering & Chatto Publishers 
2012) [Elektronisk resurs] 198–199.  
117 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 18/7 nr 160 Bihang; DA 1795, Stellan Arvidsons 
personarkiv, SSA, 18/3 nr 64 Bihang. 
118 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 23/2 nr 43 Bihang. 
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honom”.119 Det finns ytterligare exempel på tjänstemän som i sitt yrke inte verkade 

tjäna nog för att klara sig, men även andra manliga annonsörer vädjade till läsarnas 

hjärtan.  

De flesta av dessa sårbara män annonserade synbart bara en gång, men en man 

syns lite mer i två annonser då han använder samma signatur och han själv lyfter 

fram att han annonserat tidigare. I den första annonsen poängterade han att han bara 

”för någon tid” var behövande och han tidigare ”förgäves anropat någon ömsint om 

hjelp”.120 Han bad om 13 eller 14 riksdaler och kunde inte ge någon säkerhet, men 

erbjöd sig både att renskriva och lära ut franska och klaver.121 En vecka senare syns 

han till igen, utan någon lycklig utkomst: 

 

”Ehuru alt tyckes förenat sig, at fördubbla min närvarande svåra 

belägenhet därigenom, at jag icke erhållit en enda Billet til svar å min 

intimation för den 17 dennes, om 13 a 14 R:dalers lån på 2:ne månader, 

hvaremot jag förbundit mig återtjäna med det, hvaruti jag äger förmåga, 

såsom skrifva och informera på Claver m.m., vågar jag likväl åter på det 

förbindligaste anropa den ömsinte och förmögne om förenämnde 

undsättning. Skulle jag icke kunna vinna min egenteliga önskan, så torde 

jag åtminstone kunna få tillåtelse at presentera mig: jag skulle kanske 

möjeligen kunna importera til min fördel”122 

 

Han hade trots sin vädjan alltså inte fått svar på sin annons och behövde 

fortfarande pengar. Han verkade sakna det institutionaliserade kapital som fanns hos 

tjänstemännen och hans klaver- och franskakunskaper är snarare något som ses som 

en del av det förkroppsligade kulturella kapitalet.  

Utöver denna man så sökte en yngling extra arbete för sin familjs skull, och en 

annan man hade ”genom sit goda hjerta bragt sig uti stor fattigdom”.123 Gemensamt 

för dessa män var att de alla verkade ha uttalade ekonomiska problem som anledning 

                                                   
119 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 6/10 nr 228; Kaution, Svenska akademiens ordbok, 
[Elektronisk resurs] (9/5 2017). 
120 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/9 nr 212 Bihang. 
121 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/9 nr 212 Bihang. 
122 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 23/9 nr 217 bihang. 
123 DA 1974, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 20/2 nr 42 Bihang; DA 1795, Stellan Arvidsons 
personarkiv, SSA, 23/10 nr 242 Bihang. 
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till att vädja till allmänhetens hjärta. Hur såg det då ut bland de kvinnliga 

annonsörerna som använde någon form av svaghetsstrategi? 

En kvinna verkar vid första ögonkast kommit från ett högre samhällsskikt: hon 

sade sig vara ”et […] väl upfödt Fruntimmer, som genom en oförsedd händelse är satt 

i den nödvändighet, at söka sig et hederligt Hus” där hon antingen kunde hjälpa till i 

hushållet eller få arbete som guvernant.124 En annan kvinna, som signerat med den 

Wärnlösa, beskriver hur hon var utan nära och kära och sökte arbete endast så att 

hon kunde få mat och husrum.125 De övriga kvinnorna som framkom i annonserna 

kallade sig värnlösa mer som ett attribut och lyfte till skillnad från männen inte fram 

några särskilda omständigheter.126 Kanske var svaghetsstrategier endast något män 

kände att de kunde använda sig av när yttre omständigheter tvingade dem till det. 

 

Helst hos änklingar eller ungkarlar 

Annonser med omnämnande av att lära ut kunskaper till barn tenderade att vara 

väldigt generellt uttryckta när det gällde var en ville få arbete, vilket gör en 

förekommande tendens både i den här undersökningen och undersökningen av år 

1798 väldigt intressant. Detta var kvinnliga annonsörer som sökte tjänst hos 

änklingar eller ungkarlar.127  

 

”En hederlig Mans Änka utan Barn, åstundar condition hos någon hederlig 

Änkling som har Barn, för at undervisa i läsa och skriva, jämte andra 

slöjder, och tillika förestå hushållningen: eller och få hushålla för någon 

hederlig Ungkarl i Staden eller på Landet[…]”128 

 

Ur ett genusperspektiv skulle det kunna tolkas som att ensamma män med eller 

utan barn inte ansågs klara av att antingen uppfostra barn eller sköta ett hushåll. 

Med Hirdmans tanke skulle särhållandet kunna innebära att ifall kvinnor exempelvis 

skulle sköta ett hushåll och ta hand om barn så var det något en man inte skulle göra. 

                                                   
124 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 4/2 nr 28 Bihang. 
125 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 4/9 nr 201 Bihang. 
126 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/2 nr 39 Bihang, 18/2 nr 40 Bihang, 12/3 nr 59 
Bihang,18/5 nr 110 Bihang. 
127 Rundqvist (2016) 20. För exempel på annonser, se DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 
9/2 nr 32 Bihang; DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 5/9 nr 202 Bihang (två annonser); DA 
1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 19/6 nr 137 Bihang och 13/8 nr 182 Bihang. 
128 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/9 nr 212 Bihang. 
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Kanske ansågs det till med att en man inte kunna göra sköta ett hushåll och ta hand 

om barn.  

Kvinnor vid denna tid var ännu inte myndiga, såvida de inte var änkor.129 Även 

fast alla landlösa personer över femton år var skyldiga enligt lag att ha ett arbete så 

var kvinnornas möjligheter att föra ett lönearbete begränsade, ofta till hushållet.130 

Ifall deras ansvarsområde i hushållet inte var något som ifrågasattes och kanske till 

och med likställdes med medfödda förmågor så blev hushållet något som mannen 

inte hade någon hand i, annat än den ekonomiska hushållningen.  

 

”Ett stadgat Fruntimmer åstundar komma i något stilla och alfvarsamt 

Hus, hälst til någon Änkling, som har Barn at educera i Christendomen, 

samt alla sorters söm […] hon äger dessutom fullkomlig insigt och är van 

vid hus-håll både större och mindre”131 

 

Män kanske inte ansågs ha det som krävdes att sköta ett hushåll. De kvinnor 

som lyfte fram änklingar och ungkarlar i sina annonser kan gängse sin önskan att få 

ett arbete även ha sökt dessa positioner för att de ansåg att de behövdes eller hade 

större chans att få komma till dessa positioner då de var bättre skapta för det än 

männen.  

Ur ett annat perspektiv skulle det också kunna ses som att kvinnorna sökte 

dessa män för att de var intresserade av giftermål som en praktisk ekonomisk 

lösning. Mer än bara arbetsannonser kanske de även kan ses som en slags 

kontaktannons. Det kvinnan erbjöd, utbildning av barn och skötsel av hushåll, blev 

det symboliska kapital som gjorde henne värdefull och ur en pragmatisk synvinkel en 

bra maka. För en änkling med barn som var tvungen att arbeta för att en inkomst till 

hushållet var det inte enkelt att på egen hand ta hand om barnen.  

Det var inte ovanligt för änkor att gifta om sig för att säkra den ekonomiska 

situationen. Även om det var mindre vanligt än under 1600-talet så var exempelvis 

konserveringssystemet fortfarande praxis för prästänkor under 1700-talet.  

 

                                                   
129 Agneta Helmius, ”Det Olyckliga Swenska Fruntimret”: om kokboksförfattarinnan Anna Maria 
Rückershiöld och kvinnors villkor på 1700-talet (Stjernsund 1993) 13. 
130 Rasmussen (2010) 95. 
131 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 24/1 nr 19 Bihang. 
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”Konserveringssystemet innebar att den kyrkoherdeänka som så önskade 

efter makens död så att säga ingick i tjänsten. De sökande som åtog sig att 

gifta sig med änkan hade förtur till pastoraten.”132  

 

Detta hade att göra med att prästänkan och eventuella barn endast fick bo kvar 

på prästgården fram till nästkommande första maj och ytterligare ett år efter det. 133 

Med sin make borta förlorade inte bara prästfrun inkomst, utan även sitt hem, en 

väldigt sårbar situation. Carlsson skriver om en anekdot där ”den döde [prästen] 

sattes ’i en länstol med en pipa i munnen och att den besökande fått se hans rygg men 

ej ansigtet’”.134 Att åtminstone änkorna som sökte tjänster hos änklingar och 

ungkarlar kanske var intresserade av giftermål var alltså inte en unik strategi för att 

säkra sitt leverne. 

Sammanfattningsvis framkom det olika typer av strategier i annonserna, vissa 

som användes av både män och kvinnor och vissa endast av kvinnor. Vad kan då de 

olika ämnesområdena som annonsörerna erbjöd visa? 

 

MANLIGA VETENSKAPER OCH FRUNTIMMERSLÖJDER 

I föregående undersökning framkom det att män använde vetenskaper som ett 

övergrippande begrepp medan kvinnor använde sig av fruntimmersarbeten på 

samma vis.135 Denna undersökning har frambringat ett liknande resultat när det 

gäller vetenskaper, fruntimmersarbete och fruntimmersslöjder med vissa 

nyanseringar. Ett par manliga annonsörer räknade upp de ämnen de ansåg vara de 

vanliga vetenskaperna. Den ena nämnde filologi, geografi, politiska historien, 

aritmetik och musik. Den andra räknade upp historia, moralen, teologi, matematik, 

skriva och räkna.136 Det verkar alltså ha funnits olika uppfattningar även bland 

annonsörerna vad vetenskaper innebar. Filologi har exempelvis endast nämnts av 

annonsören ovan under alla tre år, medan övriga ämnen nämnts alltifrån några 

enstaka till många gånger. 

                                                   
132 Stadin (2004) 166. 
133 Sten Carlsson, Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor: ogifta kvinnor i det svenska 
ståndssamhället (Uppsala 1977) 44.  
134 Carlsson (1977) 44. 
135 Rundqvist (2016) 21–22. 
136 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 28/9 nr 222; DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, 
SSA, 30/9 nr 223. 
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En handfull kvinnor har använt sig av vetenskap på ett vis som verkar likna det 

sätt som män använde sig av det, genom att de använde ordet i liknande 

sammanhang. 

 

Et Fruntimmer som med säkerhet kan educera, så i Språk som andra 

Vetenskaper och seder, önskar i et hederligt Privat Hus emottaga Elever: 

med få pretensioner hoppas hon honett bemötande[…]”137 

 

Denna kvinnliga annonsör räknade upp vetenskaper tillsammans med språk, 

något som var vanligt bland männen.138 Detta var ovanligt: de kvinnliga 

annonsörerna nämnde inte vetenskaper särskilt ofta i sina annonser, och när de 

gjorde det använde det så kopplades ordet oftast till dem som kvinnor. Exempelvis 

nämner en annonsör ”de vanliga Wetenskaper, som tilhöra et Fruntimmer af god 

education”.139 Vetenskaper verkar alltså både ha använts likt det moderna begreppet 

idag, men också som mer allmänt vetande, eller kunskap.140 

Vetenskaper när det användes av manliga annonsörer verkar ha syftat till mer 

avancerade kunskaper, där några annonsörer gör en uppdelning mellan 

grundläggande och avancerad nivå. En man räknade upp engelska, tyska, franska och 

vanliga vetenskaper som mer de avancerade ämnen. Han erbjöd även ”undervisa i 

saker, lämpade efter mindre Barns begrepp”.141 En annan annons var mindre uttalad, 

men gjorde en uppdelning mellan kristendom, skrivkonsten och räknekonsten kontra 

moderna språk, musiken och nödvändiga vetenskaper.142 Det fanns även exempel på 

en kvinna som gjorde detsamma: hon räknade upp en rad ämnen som var av blandad 

nivå, både franska och skrivkunskap till exempel, men la till att även mindre barn 

kunde få lära sig läsa och skriva.143 

Ett annat intressant resultat framkommer dels i en annons där undervisning för 

pojkar nämns och dels i en annons där en student erbjöd sina kunskaper. I den första 

annonsens nämns ”de manliga Språks och Wetenskapers läsande” och i den senare 

                                                   
137 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 3/7 nr 147 Bihang. 
138 Se även DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/4 nr 86 Bihang. 
139 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 6/2 nr 30. Se även DA 1795 Stellan Arvidsons 
personarkiv, SSA, 17/8 nr 185 och DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 17/4 nr 86 Bihang. 
140 Vetenskap, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (2/6 2017). 
141 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 5/9 nr 202 Bihang. 
142 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 15/9 nr 210 Bihang. 
143 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 27/4 nr 93 Bihang. 
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”manlige Wettenskaper”.144 Detta är av intresse för att förutom dessa två så har alla 

specificeringar som kan kopplas till genus haft med kvinnliga kunskaper att göra: 

fruntimmerskläder, fruntimmersarbete, fruntimmersslöjd, fruntimmersgranlåt, 

fruntimmersnipper, fruntimmers nödvändiga vetenskaper, listan kan göras lång. Med 

Hirdmans teori i åtanke så är det inte något konstigt att det som är kvinnligt måste 

preciseras, eftersom det är kvinnan som är skillnaden till mannens norm. Det finns 

kläder och fruntimmerskläder, arbete och fruntimmersarbete, vetenskaper och för 

fruntimmer nödiga vetenskaper. Men i detta fall så kände annonsörerna att de 

behöver specificera att det är manliga vetenskaper och språk. Det innebär att det 

fanns en idé om vad som var manliga vetenskaper och vad som inte var det, även om 

det inte uttalades i detalj vad dessa var.  

För att vända det från manligt till kvinnligt så finns det också gånger då kvinnor 

inte specificerade att något var fruntimmersarbeten, utan de skrev helt enkelt 

arbeten. I de fallen verkade inte kvinnorna finna något behov av att differentiera sig 

från ett teoretiskt neutralt (eller manligt) arbete, utan nöjde sig med arbete.145  

Hirdmans princip håller i dock i stort sett, eftersom även om dessa annonser är 

intressanta så verkar de vara undantag snarare än regel. I alla andra fall så 

specificeras det på den kvinnliga sidan till sådan nivå att många av deras vanligaste 

använda ämnesområden har fruntimmer i början, medan män endast talar om till 

synes könsneutrala ämnen. Vilka ämnesområden var det då männen och kvinnorna 

erbjöd att lära ut? 

 

  

                                                   
144 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 19/4 nr 88 Bihang; DA 1793, Stellan Arvidsons 
personarkiv, SSA, 13/6 nr 132 Bihang. 
145 Se exempelvis DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 7/8 nr 177 Bihang. 
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Tabell 4: Ämnen som erbjöds av manliga annonsörer åren 1793–1795  
 

1793 1794 1795 

Vetenskaper 61 (19,9%) 49 (19,3%) 53 (17%) 

Moderna språk 55 (17,9%) 52 (20,5%) 53 (17%) 

Språk 44 (14,3%) 27 (10,6%) 32 (10,3%) 

Räknekonsten 25 (8,1%) 28 (11%) 40 (12,9%) 

Skriva 16 (5,2%) 24 (9,4%) 36 (11,6%) 

Lärda språk 26 (8,5%) 6 (2,4%) 17 (5,5%) 

Musik 14 (4,6%) 14 (5,5%) 17 (5,5%) 

Kristendom 9 (2,9%) 10 (3,9%) 19 (6,1%) 

Ritkonsten 11 (3,6%) 9 (3,5%) 10 (3,2%) 

Historia 12 (3,9%) 6 (2,4%) 4 (1,3%) 

Geografi 10 (3,3%) 5 (2%) 4 (1,3%) 

Matematik 7 (2,3%) 0 (0%) 9 (2,9%) 

Läsa 3 (1%) 6 (2,4%) 6 (1,9%) 

Teologi 1 (0,3%) 3 (1,2%) 1 (0,3%) 

Övriga språk 3 (1%) 10 (4%) 2 (0,6%) 

Övriga ämnen 10 (3,3%) 5 (2%) 8 (2,6%) 

TOTALT 307  254  311  

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA.  
Kommentar: Kategorin övriga språk innehåller 1793 orientalspråk (n=1), italienska (n=2), 1794 
finska (n=4), italienska (n=6) samt 1795 danska (n=1) och italienska (n=1). Kategorin övriga ämnen 
innehåller 1793 filologi (n=1), fruntimmerskläder (n=1), fäktning (n=2), naturhistoria (n=1), belles 
lettres (n=3) och moralen (n=2), 1794 ornament-ritning med mera (n=1), dans (n=2) och svenska146 
(n=2) samt 1795 dans (n=1), fruntimmerskläder (n=1), belles lettres (n=3) och svenska (n=3).  
 

Bland de manliga annonsörerna var vetenskaper det vanligaste ämnesområdet, 

tätt följt av moderna språk och språk. Som nämndes tidigare är moderna språk i 

denna undersökning en sammanslagning av alla omnämnanden av moderna språk 

(se Bilaga 2). Det genomfördes dock en översiktlig räkning av alla språk separat 

vilket visade på samma tendenser som den föregående undersökningen av år 1798: 

bland de manliga annonsörerna var franskan det vanligaste språket, följt av tyska och 

engelska som minst vanligt. 

                                                   
146 När svenska nämndes som ämne fanns det inget i materialet som tydde på att det menades svenska 
som språk, likt de andra nämnda språken. Istället menades det troligtvis läsa, skriva eller möjligen 
båda två. I de annonser där svenska och skrivning båda nämns har det förra därför tolkats som 
läsning, och där det inte gått att avgöra fick det stå kvar som svenska. 



42 
 

Detta verkar bekräfta tidigare forskning som visade på en ökad efterfrågan på 

moderna språk då det är osannolikt att annonsörerna skulle erbjudit tjänster som 

ingen var intresserad av. Den privata undervisningsmarknaden var en huvudsaklig 

källa till undervisning av moderna språk, då moderna språk inte blev en lagstadgad 

del av den offentliga undervisningen på lägre nivå förrän år 1807. Prästerna låg 

bakom många beslut om den offentliga undervisningen och de var stora motståndare 

mot det franska inflytandet. Endast på universiteten fanns det inom offentlig 

undervisning möjlighet att lära sig franska innan dess, men det betraktades inte som 

ett akademiskt ämne. Det räknades istället in bland de adliga praktikämnena ridning, 

fäktning och dans.147 Moderna språk bland de manliga annonsörerna låg mellan cirka 

17 procent och 21 procent över de tre åren medan de språk som låg prästerna nära 

tillhands, lärda språk, endast nämndes i 2,5 till 8 procent av annonserna. Kunskaper 

om moderna språk var något som antingen införskaffades på universitet eller genom 

privatundervisning. Det är svårt att säga var annonsörerna lärt sig språken, men för 

de som hade någon form av akademiska meriter så skulle även moderna språk kunna 

tolkas som ytterligare ett institutionaliserat kulturellt kapital. 

Förutom de olika språken och vetenskaperna är det svårt att se några klara 

trender annat än att räkne- och skrivkonsten, ämnen som verkar ha ansetts som mer 

grundläggande, var mer förekommande än lärda språk och mer avancerade ämnen 

som exempelvis historia och geografi. Hur såg det då ut bland de ämnen som 

kvinnorna erbjöd att lära ut?  

Eftersom att kvinnorna inte kunde utbilda sig på universitet under denna tid så 

kunde de per definition inte heller anskaffa sig något institutionellt kulturellt kapital, 

även om vissa ämnen de erbjöd att lära ut vara samma ämnen universitetsstudenter 

erbjöd. Istället måste det resoneras kring andra typer av kapital för kvinnor. Vad för 

ämnesområden erbjöd de då att lära ut?  

 

  

                                                   
147 Hammar (1981) 18–19. 
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Tabell 5: Ämnen som erbjöds av kvinnliga annonsörer åren 1793–1795 
 

1793 1794 1795 

Handarbeten 65 (33%) 80 (35,6%) 59 (32,6%) 

Moderna språk 44 (22,3%) 58 (25,8%) 33 (18,2%) 

Skrivkonsten 21 (10,7%) 18 (8%) 24 (13,3%) 

Läskonsten 15 (7,6%) 13 (5,8%) 19 (10,5%) 

Kristendom 14 (7,1%) 14 (6,2%) 8 (4,4%) 

Ritkonsten 10 (5,1%) 12 (5,3%) 9 (5%) 

Räknekonsten 5 (2,5%) 8 (3,6%) 8 (4,4%) 

Musik 3 (1,5%) 5 (2,2%) 6 (3,3%) 

Vetenskaper 6 (3%) 2 (0,9%) 3 (1,7%) 

Geografi 2 (1%) 4 (1,8%) 6 (3,3%) 

Historia 2 (1%) 3 (1,3%) 5 (2,8%) 

Språk 2 (1%) 2 (0,9%) 0 (0%) 

Övriga ämnen 8 (4,1%) 6 (2,7%) 1 (0,6%) 

TOTALT  197  225   181  

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA. 
Kommentar: Kategorin övriga ämnen innehåller 1793 dans (n=3), blomster (n=2) och svenska 
(n=3), 1794 blomster (n=4), italienska (n=1) och svenska (n=1) samt 1795 blomster (n=1).  

 

Bland de kvinnliga annonsörerna var handarbeten av olika slag det vanligaste 

ämnet med stor marginal, från cirka 32 till 36 procent genom alla tre åren. Det näst 

vanligaste ämnet, moderna språk, hade ett lite mer varierat spann: år 1793 låg det 

kring 22 procent, år 1794 kring 26 procent och år 1795 kring 18 procent. Det är också 

viktigt att notera att för kvinnorna innebar inte moderna språk samma mängd tyska 

och engelska som återfanns bland de manliga annonsörerna. Av de språk som 

kvinnorna lärde ut var det nästan bara franska som förekom, varefter tyska och 

engelska nämndes en handfull gånger och italienska endast en gång. Det något som 

till viss del talar för ett förkroppsligat kulturellt kapital för kvinnorna.  

Handarbeten och moderna språk följdes av skrivkonsten, läskonsten, 

kristendom och ritkonsten. Matematik erbjöds inte ut av någon kvinnlig annonsör, 

utan endast räknekonsten—aritmetik—nämndes.148 Teologi var ett ämne som erbjöds 

ett fåtal gånger av männen, men aldrig av kvinnliga annonsörer. Av det som skulle 

kunna räknas som mer avancerade kunskaper erbjöds endast geografi och historia, 

                                                   
148 Rundqvist (2016) 22. 
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och endast ett fåtal gånger: geografi erbjöds endast tolv gånger under alla år, och 

historia erbjöds tio gånger. 

Hammar menar att franskans ökade vikt i Sverige och övriga Europa hade 

börjat redan under 1600-talet. Latinet hade börjat tappat sin forna plats som 

världsspråk då olika länder använde olika uttal vilket försvårade förståelsen 

däremellan. Det fanns även ett ökat behov av ett språk som kunde tillgodogöra sig 

nya ord. Lärda män och diplomater kom alltmer att föredra levande språk, och 

franskan kom att få den starkaste ställningen.149  

Trots efterfrågan efter franskfödda tjänare var franskfödda informatorer relativt 

ovanliga och något som endast det allra översta samhällsskiktet hade, bland annat 

den kungliga familjen. Franskfödda guvernanter var desto vanligare, och till skillnad 

från de franska informatorerna som främst verkade lära ut franska så skötte 

guvernanterna även om barnens uppfostran.150 Bland svenskfödda informatorer och 

guvernanter verkar ansvarsområdena ha varit omvända. Svenska informatorerna 

ansvarade till skillnad från deras franska motsvarigheter för barnens uppfostran och 

en del kom till och med att följa med sina manliga elever till universitetet. Svenska 

guvernanter å andra sidan var inte ansvariga för barnens uppfostran på samma vis. 

Hammar resonerar att de guvernanter som rekryterades i Sverige troligen kom från 

sociala klasser som inte lett till en utbildning god nog att leda högre studier.151  

Om en kallade sig guvernant eller fransyska (som yrke, inte som indikator på 

födelseland) berodde kanske på var en sökte arbete. I en annons erbjöd en kvinna att 

antingen ”komma uti et af de större Herrskapshusen som Fransyska eller til någon 

hederlig Änkling som Gouvernante för dess Barn”.152 Hon verkade alltså göra skillnad 

på vad hennes yrkesroll kallades beroende på vilket samhällsskikt hennes eventuella 

arbetsgivare tillhörde. 

Den franska salongskulturen var dock inte bara en förmåga att tala franska, det 

inkluderade även hur en person förde sig, den goda smak de visade, den estetiska 

utbildningen av dans, musik och ritkonsten. Jämfört med franskan så förekom dessa 

ganska sällan: den mest förekommande var ritkonsten, som var det femte mest 

förekommande ämnesområdet medan musik var det sjunde. Detta innebar i 

praktiken dock att ritkonsten som mest låg kring 5 procent av totala antalet ämnen 

                                                   
149 Hammar (1981) 13. 
150 Hammar (1981) 25, 27. 
151 Hammar (1981) 32–33, 36–37. 
152 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 20/1 nr 15 Bihang. 
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och musiken som mest var lite över 3 procent. Dans nämndes i sin tur endast tre 

gånger totalt genom alla tre år. Detta blir en stor kontrast till frekvensen av franskan 

och tyder på att franskakunskaperna oftast var något kvinnorna skaffat separat från 

de estetiska ämnena. Troligtvis så lärde sig kvinnorna franskan genom privatlärare 

eller så fick de lära sig genom familjerelationer, alltså socialt kapital. Hammar visar 

på hur franskan var ett sätt för de högre samhällsskikten att hålla andra på avstånd, 

till exempel tjänstefolk.153 De kvinnliga annonsörerna som hade franskakunskaper 

kan alltså ha tillhört någon form av mellanskikt i samhället: inte nog högt uppsatta 

för att ha andra kunskaper som tillhörde den franska salongskulturen, men inte för 

lågt för att ha lärt sig franska.  

Med adelskulturens dominans i centrum verkade de kvinnliga annonsörerna ha 

svårt att nå upp till det fulla salongsidealet. En kanske skulle kunna resonera att 

franskakunskaper i sig till viss del blev ett förkroppsligat kulturellt kapital, men 

frågan är hur mycket värde det tilldelades om en inte var infödd fransyska. Ett 

exempel på detta syns i följande annons: 

 

”Uti et hederlig Hus åstundas et stadgat, skickligt och honett Fruntimmer, 

för at undervisa Ungdom i alla slags arbeten och broderier, på äldre som 

nyare bruk, dem hon borde vara fullkomlig uti: skulle hon vara hugad att 

lära Fransyska, är därstädes tilgång af en Nationel Fransyska […]”154 

 

I annonsen söktes en kvinna som kunde lära barnen att sy trots att huset redan hade 

en infödd fransyska bland sina anställda. Fransyskan hade med andra ord inte de 

sömnadskunskaper de sökte. Det faktum att hon var född i Frankrike vägde alltså nog 

tungt för att hon skulle bli anställd trots att hon inte hade de sömnadskunskaper som 

efterfrågades.  

 

SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN MANLIGA OCH KVINNLIGA ANNONSÖRER 

Som visats ovan hade männen en större repertoar av språk än kvinnorna, troligtvis på 

grund av de akademiska meriter de förde med sig och det faktum att franska var det 

språk som en förutsattes kunna i salongskulturen.  

                                                   
153 Hammar (1981) 17. 
154 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 20/3 nr 65 Bihang. 
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Där skrivkonsten var ungefär lika förekommande bland både manliga och 

kvinnliga annonsörer var däremot läskonsten betydligt vanligare bland kvinnorna. 

Bland männen nämndes läskonsten cirka 2,5 procent som mest under ett år medan 

det bland kvinnorna varierade mellan cirka 6 till 11 procent över åren. 

Räknekonsten var mer förekommande bland män än kvinnor, men framför allt 

så erbjöds matematik endast av män. Inga kvinnor erbjöd att lära ut lärda språk, 

något som explicit nämndes mindre av männen, men dock ändå nämndes. Något att 

ha i åtanke är att lärda språk inte nämndes lika uttalat eftersom att pojkar fick lära 

sig latin i skolan. Moderna språk var däremot något som endast erbjöds på 

universitetsnivå inom den offentliga undervisningen, vilket öppnade upp för 

privatlärarna. Musik och geografi var något vanligare bland männen än bland 

kvinnorna, men fortfarande mer ovanligt i jämförelse med de allra vanligaste 

ämnena.  

Vad säger då dessa resultat? Det blir lätt överväldigande att på nära håll försöka 

jämföra ämne för ämne. Ur ett lite vidare perspektiv kan en konstatera att det 

verkade finnas en uppdelning av avancerade ämnen och grundläggande ämnen där 

kvinnliga annonsörer erbjöd att lära ut mer basala ämnen, som läsning, medan de 

manliga annonsörerna erbjöd mer avancerade ämnen. Med Hirdmans teori om 

särhållning mellan könen så bekräftas det på så vis att det var en skillnad mellan 

formell och informell utbildning. För att koppla det till Bourdieu så var det alltså 

endast institutionaliserat kulturellt kapital bland männen, medan kvinnorna till viss 

del hade ett förkroppsligat kulturellt kapital med sina franskakunskaper. 

Franskan var dock inte det vanligaste förekommande ämnesområdet bland de 

kvinnliga annonsörerna, utan handarbeten. Det är därför relevant att granska dessa 

närmare. 

 

FRUNTIMMERSSLÖJD OCH FRUNTIMMERSARBETEN 

I denna undersökning har det varit av intresse att försöka se skillnader mellan de 

kvinnliga annonsörerna genom att analysera ifall de olika typerna av 

sömnadsundervisning indikerade olika samhällsskikt. I de följande tabellerna tas 

först de generella benämningarna för sömnad upp, sedan de specifika i en separat 

tabell. Detta för att de generella benämningarna är bredare koncept medan de 

specifika benämningarna går in på olika sorters sömnadstyper och handarbeten. Till 

skillnad från tidigare har alla benämningar räknats en och en istället för en gång per 
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annons eftersom syftet är att försöka se tendenser bland kvinnorna, inte jämföra med 

männen. 

 

Tabell 6: Generella sömnader som erbjöds av kvinnor åren 1793–1795 

 1793 1794 1795 

Sömnad 24 (40%) 25 (37,9%) 25 (53,2%) 

Fruntimmersslöjd 21 (35%) 26 (39,4%) 12 (25,5%) 

Fruntimmersarbeten 15 (25%) 15 (22,7%) 10 (21,3%) 

TOTALT 60  66  47  

Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA. 
 

Oftast erbjöd de kvinnliga annonsörerna sömnad, fruntimmerslöjd och 

fruntimmersarbete som breda och vaga begrepp. Det kan vara frestande att slå ihop 

dem, för många gånger verkade de användas närmast som synonymer. Trots att både 

fruntimmersarbete och fruntimmersslöjd verkar varit paraplybegrepp över en rad 

olika kunskaper verkar dock fruntimmersarbete vara ett något bredare begrepp än 

fruntimmersslöjd. Där det senare endast refererar till sömnader verkar de förra 

inräkna mer än bara sömnadskunskaper. Ett exempel på detta finns i en annons där 

en ”honnett” kvinna var ”kunnig i Franska Språket och andra 

Fruntimmersarbeten”.155 Där verkade fruntimmersarbete inte nödvändigtvis betyda 

just sömnad utan snarare något kvinnor sysslade med överhuvudtaget. En annan 

kvinna räknade på liknande sätt upp inte bara olika sömnadstyper utan även 

ritkonsten som fruntimmersarbete.156  

Även med utgångspunkt att fruntimmersslöjder till skillnad från 

fruntimmersarbeten endast handlade om sömnadstyper är det inte helt enkelt att 

förstå vad ordet innebär. En kvinna från landet skrev att hon kunde ”sy Kläder och 

Slätsöm, förfärdiga Hattar, Mössor, och är kunnig uti andra moderna Fruntimmers-

slögder.”157 Hon lyfte alltså fram kunskaper som hörde närmare skräddarskråets 

kunskaper—något som jag går in på mer i detalj nedan—snarare än vad som 

förväntades av kvinnor, och verkade räkna dessa som fruntimmersslöjder. Kvinnorna 

                                                   
155 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 16/2 nr 40 Bihang. 
156 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 7/3 nr 55 Bihang. 
157 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 31/1 nr 26 Bihang. 
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använde sig inte bara av generella benämningar för sömnad, utan även av mer 

specificerande, som syns i tabellen nedan. 

 

Tabell 7: Andra sömnader som erbjöds av kvinnor åren 1793–1795  

 1793 1794 1795 

Klädsöm 15 (17,4%) 13 (11,8%) 13 (26%) 

Granlåtssöm 10 (11,6%) 14 (12,7%) 7 (14%) 

Schattersöm 8 (9,3%) 14 (12,7%) 2 (4%) 

Mössor/hattar 8 (9,3%) 9 (8,1%) 5 (10%) 

Tambursöm 10 (11,6%) 8 (7,3%) 3 (6%) 

Brodera 8 (9,3%) 8 (7,3%) 3 (6%) 

Märka 5 (5,8%) 8 (7,3%) 6 (12%) 

Knyppla 10 (11,6%) 8 (7,3%) 1 (2%) 

Tavelsöm 2 (2,3%) 12 (10,9%) 2 (4%) 

Slätsöm 5 (5,8%) 4 (3,6%) 1 (2%) 

Nätteldukssöm 1 (1,2%) 5 (4,5%) 0 (0%) 

Övrigt 4 (4,6%) 7 (6,4%) 7 (14%) 

TOTALT 86  110  50  
Källa: DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA.  
Kommentar: I denna tabell framkommer antalet specifika typerna av sömnad och handarbeten som de 
kvinnliga annonsörerna nämnde. Kategorin övrigt innehåller 1793 guldsöm (n=2), utbrytning eller 
genombrytning (n=1), bindsöm (n=1), 1794 utbrytning eller genombrytning (n=1), skuggsöm (n=1), 
linnesöm (n=1) och vitsöm (n=4) samt 1795 sticka (n=1), spinna (n=3) och väva (n=3). 

 

När det gäller de övriga, mer specificerade, sömnadstyper som erbjöds har det 

tyvärr varit svårt att dra några klara slutsatser vad innehavandet av kunskap 

inneburit rent konkret. Granlåtssöm, den sömnad som var näst mest förekommande 

verkade vara sömnad av prydnadssaker till skillnad från broderi, som var en 

övergripande term för prydnadssöm.158 Skulle de olika sömnadstermerna dras till sin 

spets så skulle ett flertal sömnadstyper kunna räknas som underkategorier till 

broderi, såsom exempelvis tambursöm, schattersöm och vitsöm.159 De har dock 

                                                   
158 Grannlåts-söm, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (16/5 2017); Broderi, Svenska 
akademiens ordbok (16/5 2017). 
159 Tambursöm, Svenska akademiens ordbok, [Elektronisk resurs] (16/5 2017); Anna-Maja Nylén, 
Hemslöjd: den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut (Stockholm 1995) 206; Anna-Maja 
Nylén, ”Historiskt om vitbroderi”, i Svennås, Elsie (red.) Brodera vitt på vitt (Västerås 1964). 
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räknats separat eftersom att annonsörerna själva i hög grad gjort det, vilket visar på 

någon form av skillnad, även om det är svårt att utläsa exakt varuti den ligger. 

Med några undantag verkade de flesta handarbetena ha varit prydnadssöm. 

Undantagen var slätsöm—som verkade vara den mest praktiska och grundläggande 

sömnadstypen—nätteldukssöm, stickning, vävning och spinnande. Nätteldukssöm sa 

i sin tur ingenting om själva sömnaden, bara materialet.160  

Förhoppningen var i undersökningens början att kunna koppla kulturellt kapital 

till någon eller några av sömnaderna, utifrån att några av sömnaderna skulle ha 

passat in i den estetiska edukation som adelsflickorna fick.161 Tyvärr har det visat sig 

svårt av olika anledningar. Överlag finns det inte så mycket forskning kring de 

handarbeten som adelskvinnor utförde och vi vet litet annat än att de broderade.162 

Det i sig hade kanske kunnat vara nog att resonera kring, men broderi var inte 

begränsat endast till adliga kretsar. Bortsett från det borgerliga ståndet var broderi 

inget främmande i lanthem. Grenander Nyberg skriver i sin bok om folkligt broderi 

att det inte går att dra någon klar linje mellan prydnadssöm och praktisk söm, då till 

och med de enklaste och mest praktiska sömnaderna försökte göras så vackra som 

möjligt.163  

Hur kan en då förhålla sig till sömnad som symboliskt kapital? Symboliskt 

kapital ligger på en annan nivå än kulturellt kapital då dess värde inte är beroende av 

dominansförhållanden i samhället, utan kan kopplas till så små sociala grupper som 

umgängeskretsar. En måste dock vara försiktig med att inte blanda ihop teknisk 

kompetens och symboliskt kapital, då det förra inte är nog i sig. Det är symboliskt 

kapital först när en uppsättning gester och sätt att tala räknas med.164 Det verkar 

alltså även där finnas en tanke om något mer abstrakt och förkroppsligat än bara 

kompetens. Bourdieu lyfter exempelvis symboliskt kapital som bara existerar i 

ryktesform, där någon av sin omgivning anses vara hedersam.165 Med de kriterierna 

är det svårt att säga ifall sömnadskunskaperna kan ses som symboliskt kapital, 

eftersom vi i annonserna endast kan se den påstådda tekniska kunskapen. Allt som 

går att konstatera var att de användes som meriter av de kvinnliga annonsörerna. 

                                                   
160 Slätsöm, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (16/5 2017); Nättelduk, Svenska 
akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (16/5 2017). 
161 Parland von-Essen (2005) 72. 
162 Nylén (1995) 210. 
163 Gertrud Grenander Nyberg, Lanthemmens prydnadssöm: studier av svenskt folkligt broderi på 
hemtextiler före 1900 (Stockholm 1983) 18. 
164 Broady (1991) 170–171. 
165 Bourdieu (1998) 47. 
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Någon tanke kring finare och grövre sömnad som indikator av socialt skikt 

verkar dock ha funnits, i varje fall om en ser till vad Fattigvårdskommittén skrev i ett 

betänkande ett antal år senare, år 1812, om flickors skolgång: 

 

”[…]hwilka, jemste underwisningen i läsa och christendomskunskaper, 

samt ett sedligt och ordningsamt uppförande, kunna lära dem sy, sticka, 

spinna med mera, så att de danas, icke till jungfrur och mamseller, utan 

förnämligast till sedesamma och snälla pigor samt med tiden goda hustrur 

i den arbetande klassen”.166  

 

Att sticka och spinna var med andra ord något som ansågs höra till arbetarna 

snarare än adel och borgare. Detta skulle passa med en praktisk kontra prydande 

uppdelning: en kan sticka vackert, men stickning i sig har ett mer praktiskt 

användningsområde, och detsamma kan sägas om spinnande. 

Det är rimligt att prydnadssöm passar in i den estetiskt goda smak som 

förknippades med adelskulturen, men var någon särskild sömnadstyp extra passande 

och mer vanlig? Det skulle kunna resoneras kring den kunskapsgrad som behövdes 

för att utföra enklare kontra mer avancerad sömnad, men då flickor lärde sig sy i ung 

ålder och gjorde det ofta och länge blev de duktiga på att sy relativt unga. I en annons 

har exempelvis en tioårig flickas sömnadskunskaper listats. Den tioåriga flickan 

kunde sy slätsöm, märka och sticka genombrytning.167 Slätsöm var, som nämndes 

tidigare, den mest grundläggande sömnadstypen. Märkning var helt enkelt när 

textiler märktes med initialer och årtal.168 Genombrytning, eller hålsöm, skulle 

kanske kunna ses som lite mer avancerat, men även där finns det enklare och mer 

avancerade varianter.169 Oavsett flickans nivå, som är svår att komma åt, kunde hon 

alltså flera olika sömnader förutom den mest grundläggande redan vid tio års ålder. 

Det tyder på att unga kvinnor kunde ha ganska avancerade kunskaper i vuxen ålder.  

En typ av sömnad som framkommit i materialet har inte nämnts ännu, då 

resultatet är så pass intressant att det får ett eget avsnitt. Det är den typ som 

                                                   
166 Sandin (1986) 188. 
167 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 5/3 nr 53 Bihang. 
168 Nylén (1995) 214–218. 
169 Hålsöm, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (16/5 2017); Kerstin Wenström, 
”Hålsöm och genombruten söm”, i Husmoderns handarbetsbok (Stockholm 1927) 
<http://runeberg.org/handarb/0139.html> [Elektronisk resurs] (16/5 2017) 131.  
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skräddare skulle utföra och som trots detta varit den specifika sömnadstyp som 

nämnts allra oftast bland kvinnliga annonsörer: klädsöm. 

 

KLÄDSÖM KONTRA LINNESÖM  

Pernilla Rasmussen skriver i sin avhandling om skräddare och sömmerskor på 1700- 

och 1800-talet. Hon visar på hur klädsömnad var något som hörde till 

skräddarskråets nisch och att det var något som formellt reglerades fram till 

näringsfrihetens införande 1846.170 Medan klädsöm var något som utfördes av män 

tillverkade kvinnor linnekläder (med andra ord, underkläder). Linnekläder 

tillverkades ofta många i taget; eftersom de tvättades oftare än ytterkläder så var det 

viktigt att ha många av dem. De hade enklare tillskärning än skräddarnas arbeten, 

som inte bara skulle följa modet och ha en bra passform, men även skulle skäras ur 

dyrbarare material där det var viktigt att så litet som möjligt gick till spillo. 

Skräddarnas sömnad var oftast enklare och grövre eftersom att dräkterna behövde 

göras snabbt och att det skulle vara enkelt att sprätta upp och göra om vid 

modeförändringarna.171 Linnesömnaden var betydligt finare, eftersom att det skulle 

hålla längre, inte slösa med tyg eller skava mot huden.172 Rasmussen använder sig 

även av en uppställning som visar på de klara motsattsförhållandena mellan 

skrädderi och linnesömnad. 

  

                                                   
170 Rasmussen (2010) 73; Pernilla Rasmussen, ”Arbetsdelning och sömnadsteknik i förändring. 
Tillverkning av modedräkt i Sverige 1750–1830”, i Svensson, Birgitta och Waldén, Louise (red.) Den 
feminina textilen: makt och mönster (Stockholm 2005) 127.  
171 Rasmussen (2005) 124. 
172 Rasmussen (2010) 71. 
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Skrädderi Linnesömnad 

Manlig Kvinnlig 

Professionell Amatör (i huvudsak) 

Hantverk Handarbete 

Formell utbildning Informell utbildning 

Omfattas av modeförändringar Omfattas inte av modeförändringar 

Kunskap om flera material och hur 

dessa samverkar 

Ett material 

Fokus på tillskärning Fokus på sömnad 

Passform (komplicerad tillskärning) Avsaknad av passform (enkel 

tillskärning) 

Ett plagg i taget Plagg i dussinvis 

Källa: Rasmussen (2010) 73. 

 

Linnekläderna var viktiga både ur en praktisk och en symbolisk synpunkt. Det 

skulle inte bara vara till den nuvarande generationen utan även ett arvegods. 

 

”Linneskåpet torde ha varit min farmors liksom många samtida 

husmödrars särskilda ögonsten. I hennes linneförteckning från slutet av 

1700-talet står bland annat upptagna 200 par linnelakan, 1105 servetter, 

56 dussin handdukar, allt av hemspunnet lin och naturligtvis handfållat 

eller sytt med hålsöm hemma.”173  

 

Vitt och rent linne var en symbol för status och klass, eftersom att det var svårt 

tillgodogöra sig i en tid med brist på klädbyten och tvättmöjligheter.174 På 1800-talet 

var ett bevis på välstånd att en hade stortvätt var sjätte månad, eftersom det innebar 

att en hade så pass mycket vitt linne så hushållet klarade sig länge.175 

Det verkar alltså ha funnit en tydlig uppdelning mellan manlig sömnad och 

kvinnlig sömnad som stämmer överens med Hirdmans princip av särhållande. Trots 

detta så dyker det i annonserna i DA upp kvinnor som erbjuder sig att lära ut 

                                                   
173 Angela Rundquist, Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 
1850–1900 (Stockholm 2001) 200. 
174 Nylén (1962) 9; Rasmussen (2010) 71. 
175 Rundquist (2001) 338. 
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klädsöm. Under de tre år som undersökningen fokuserar på nämns klädsöm fyrtiotre 

gånger i utlärningssammanhang. Av dessa var i stort sett alla kvinnliga annonsörer, 

endast två annonser var från män som erbjöd detsamma. Utöver dessa nämns även 

klädsöm av kvinnor som något de erbjöd sig utföra, men då det inte varit en del av de 

ämnen som erbjöds har de inte räknats. 

En kvinna som erbjöd klädsömnad som ämne erbjöd sig även i brist på 

undervisning att ta arbete som sy-mamsell, alltså som sömmerska.176 En annan 

kvinna som erbjöd klädsömsundervisning var också öppen för arbete som 

kammarjungfru, ett arbete där Rasmussen menar att sömnadskunskaper var 

meriterande.177 En man, troligen en skräddare eftersom han kunde ”måttagning och 

tilskäring”, erbjöd sig i en annons att lära ut förfärdigandet av ”alla sorter 

Fruntimmers-Kläder”.178  

Skräddarna hade till skillnad från skomakarna inget eget råmaterial, utan 

endast sina verktyg och sin kompetens, vilket innebar att de var beroende av 

beställningar. Under lågsäsonger var det med andra ord svårt att få inkomst, vilket 

ledde till att många skräddare hade ett litet jordbruk vid sidan av.179 Varför en 

skräddare erbjöd sig att lära ut skräddarkunskaper i en annons blir lätt spekulativt, 

men det är inte otroligt att det var just av ovannämnda anledning, att han behövde en 

extra inkomst.  

En jungfru annonserade att hon önskade ”[…]komma til någon Fruntimmers-

Skräddare at öfva sig med sy och tillika vara sin Fru behjelpelig i 

Hushållningen[…].180 Här verkar det stämma att en jungfru var en tjänstekvinna, och 

i det här fallet en som ville lära sig sy klädsöm för att hjälpa frun i hushållet. Detta 

skulle kunna vara en ledtråd att klädsömnad var något som skiftade från skräddare 

till tjänstekvinnor, såväl som sömmerskor. Ibland kanske gränsen mellan de två var 

luddigare än en kanske tänker sig: i en annan annons erbjöd sig en kvinna både att 

undervisa barn, vara kammarjungfru eller vara symamsell.181  

En kvinna erbjöd ”alla sorters söm, Tafvel- Chater- och Nättelduks-söm, sy 

Kläder och knyppla, med flere brukelige Fruntimmers-slögder”. Med hennes ord 

                                                   
176 DA 1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 26/2 nr 47 Bihang; Symamsell, Svenska akademiens 
ordbok [Elektronisk resurs] (7/4 2017). 
177 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 16/4 nr 87 Bihang; Rasmussen (2010) 104. 
178 DA 1793, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 19/3 nr 64 Bihang. 
179 Rasmussen (2010) 85. 
180 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 20/8 nr 188 Bihang. 
181 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 16/6 nr 134 Bihang. 
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verkade klädsöm inte bara vara en vanlig kunskap för en kvinna, men en bruklig. Med 

alla dessa kvinnor som erbjöd sig lära ut klädsöm så lyser linnesömnaden med sin 

frånvaro. Under undersökningens period var det bara en enda kvinna som erbjöd sig 

att lära ut linnesömnad: en fru skrev att hon lärde ut saker till ”små Demoiseller”, 

bland annat ”ordentlig Linnesöm och annat smått passande för deras ålder”.182 Det är 

möjligt att linnesöm var något som var så grundläggande för de flesta kvinnor att de 

tidigt lärde sig det hemma.  

Anna-Maja Nylén lyfter fram linnesömnad som något som kvinnor utförde i 

hemmet, men även att linnesömmerskor kunde anställas i städer och i herrskapshus 

på landet, vilket tyder på att det kanske inte var en självklar kunskap för kvinnor i de 

högre samhällsskikten.183 Om klädsöm var något som kopplades till borgerlighet på 

så vis att det var ett hantverksyrke kanske det ur åtminstone adlig synpunkt inte var 

en attraktiv kunskap att äga. 

Det är också möjligt att klädsöm och linnesöm kanske inte separeras i 

annonserna, att det finns underliggande antaganden att om en kvinna erbjöd sina 

tjänster gällande klädsöm så innebar det etablerade kvinnliga, underkläderna. 

Rasmussen lyfter dock fram exempel på hur det både under tidigt och sent 1700-tal, 

samt även första halvan av 1800-talet, fortfarande verkade göras en klar distinktion 

mellan linne och kläder.184 Det verkar inte ha varit något som lätt kunde misstas för 

varandra. 

Hur går det att kvinnor sysslade med klädsömnad ihop med Hirdmans tanke 

om särhållande mellan män och kvinnor? Vid första anblicken så verkar det som att 

kvinnor verkade inom ett område som särhölls för män. De verkade syssla med en 

kunskap som hörde till en manlig profession, ett hantverk som endast män 

sysselsatte sig med, där kvinnor inte hade lagstadgat rätt att utföra arbeten. Men 

istället för att betrakta det som ett överskridande av särhållningen kanske det hellre 

kan ses som en långsam förändring i vem som professionellt sydde kläder.  

Tidigare forskning har dock tytt på ett skifte under tiden för denna 

undersökning. Under 1700-talet gick skräddare från att vara generella skräddare, till 

att antingen skrädda manliga eller kvinnliga kläder. Rasmussen skriver att under 

1770- till 1780-talet syddes både manliga och kvinnliga kläder av skräddare, något 

                                                   
182 DA 1794, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA, 16/4 nr 87 Bihang. 
183 Nylén (1995) 207–208. 
184 Rasmussen (2010) 70; se även Linne, Svenska akademiens ordbok, [Elektronisk resurs] (11/4 
2017). 
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som på 1820-talet hade skiftat. Då syddes manliga kläder av skräddare och kvinnliga 

kläder av sömmerskor.185  

I annonserna specificerades det oftast inte om det är manliga eller kvinnliga 

kläder som kvinnorna erbjöd att lära ut, men troligtvis handlade det om 

kvinnokläder. De många annonserna där kvinnor erbjöd klädsöm verkar bekräfta 

Rasmussens påstående att det höll på att hända något med skräddarnas monopol på 

klädmarknaden kring 1800-talets början och att det kanske till och med var 

inofficiellt etablerat med kvinnor som sydde kvinnokläder redan under 1790-talet.186 

På så vis håller Hirdmans princip om särhållande mellan män och kvinnor, även om 

det är intressant att gränsen verkar ha varit väldigt flytande under en tid tills skiftet 

från skräddare till sömmerskor fullbordats. 

 

DISKUSSION 

I Dagligt Allehandas annonser år 1793–1795 framkommer det att 

undervisningsmarknaden i Stockholm var väldigt aktiv, då både män och kvinnor 

sökte arbete som privatlärare i olika utsträckning. Hirdmans princip om särhållande 

mellan män och kvinnor framkommer överlag i annonserna, där den stora skiljelinjen 

verkar varit formella kontra informella meriter.  

 

Institutionaliserat kontra förkroppsligat kulturellt kapital 

När det gäller formella meriter har tituleringar varit en av de starkaste 

fingervisningarna.  Bland männen var det enklare att utskilja samhällsgrupper i och 

med de yrkesbenämningar och tituleringar som användes av annonsörerna. De 

vanligaste tituleringarna var studerande, studerade, män, tjänstemän/ämbetsmän 

och präster. De flesta manliga annonsörerna hade alltså någon form av titulering som 

kunde kopplas till akademiska meriter. Tjänste- och ämbetsmännen var troligtvis 

ofrälse ståndspersoner och bland studenterna fanns det sannolikt de som studerade 

till att bli präster och tjänstemän, då de var de vanligaste studieinriktningarna på 

universiteten under denna tid. Det fanns alltså en stor del institutionaliserat 

kulturellt kapital bland männen, men exempelvis deras franskakunskaper kan ses 

som både delvis förkroppsligat såväl som institutionaliserat kulturellt kapital, då de 

kan ha lärt sig både av privata lärare och på universitet. Även för de infödda 

                                                   
185 Rasmussen (2010) 14. 
186 Rasmussen (2010) 99, 125. 
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fransmän som förekom bland annonsörerna kunde franskan vara ett delvis 

förkroppsligat kapital, då det var en tungt vägande kunskap de kunde erbjuda utan 

någon form av akademiska meriter. 

Bland kvinnorna var det svårare att uttyda några klara samhällsgrupper. Ett 

fåtal kvinnor kallade sig demoiseller, något som var kan kopplas till döttrar av ofrälse 

ståndspersoner, men de allra flesta annonsörerna kallade sig fruntimmer. Franskans 

stora förekomst tyder också på att många av de kvinnliga annonsörerna hörde till 

borgerskap eller ofrälse ståndspersoner. Andra estetiska ämnen som skulle passa in i 

den franska salongskulturen var dock inte lika förekommande, vilket visar att 

kvinnorna bara delvis lyckades uppnå ett förkroppsligat kulturellt kapital. Att 

franskan var en merit är tydligt, och franska ord pepprade annonserna, men frågan är 

hur väl de kvinnliga annonsörerna kunde franska. Det är inte osannolikt att i en 

arbetsannons bända på sanningen för att få större chans att anställas. Nivån på 

franskakunskaperna är svår att bedöma, då annonsörerna själva verkade göra 

skillnad mellan franska i tal, skrift och läsning. När det gällde det franska språket var 

det alltså svårt att skilja på hur annonsörerna framställde sig och vad de faktiskt 

kunde. Ett tentativt resultat blir dock att kvinnorna med franskakunskaper 

åtminstone tillhörde borgarståndet. 

I uppdelningen mellan män och kvinnor överlag gick det se att kvinnor främst 

använde sig av delvis förkroppsligat kulturellt kapital. Eftersom att institutionaliserat 

kulturellt kapital inte var möjligt för kvinnor att införskaffa under denna tid, då 

endast män studerade på universitet, så blev det förkroppsligade kapitalet desto 

viktigare. I salongsidealets skugga verkar dock de kvinnliga annonsörerna överlag 

inte riktigt haft alla de egenskaper och kunskaper som ett fullt förkroppsligat 

kulturellt kapital krävde. Troligtvis var bristen på formella meriter delvis en 

förklaring till att kvinnorna lärde ut mer grundläggande ämnesråden medan männen 

tenderade att lära ut mer avancerade ämnesområden. För männens del så fanns det 

alltså i högre grad institutionaliserat kulturellt kapital med inslag av delvis 

förkroppsligade kapital. Att det verkade väga så pass tungt bland männen kanske 

innebar att det förkroppsligade kulturella kapitalet inte vara av lika stort värde, eller 

så förväntade sig annonsörerna kunna uttrycka det vid ett personligt möte med den 

potentielle arbetsgivaren.  



57 
 

Sömnad, hantverk och genus 

En förhoppning under undersökningens gång var att det skulle vara möjligt att utläsa 

ytterligare förkroppsligade kulturella kapital i de sömnadsarbeten kvinnorna erbjöd 

att lära ut, men det kom att vara svårt av en rad anledningar. Mer ofta än inte skrev 

annonsörerna om generella termer som fruntimmersarbete, fruntimmersslöjd och 

sömnad medan detaljerade uppräkningar var mindre vanliga. Förutom detta var det 

även svårt att lägga någon värdering i sömnaderna, eftersom även väldigt unga 

personer kunde ha stor kompetens inom sömnad. Det är redan belagt att adliga 

kvinnor till exempel broderade, och det passar väl in med den estetiska smaken som 

Parland von-Essen framhåller som viktig för kvinnorna. Dock var broderier även 

vanliga inom det borgerliga ståndet och bondeståndet, så det går inte dra någon klar 

slutsats utifrån användandet av broderier. 

Mer praktiska och mer grundläggande handarbetstyper—stickning, vävning, 

slätsöm—nämndes mycket sällan, något som skulle tänkas vara vanligare bland lägre 

samhällsskikt utifrån att deras funktion var mer praktisk än prydande. Mycket 

information döljer sig dock i kvinnornas generella benämningar. Där kanske det var 

underförstått att de sömnadstyper som inte nämndes så ofta räknas med: 

fruntimmersarbete, till exempel, kanske inkluderade stickning, som är ett handarbete 

snarare än en sömnad. Utan mer klarhet i vad kvinnorna menade med dessa 

paraplybegrepp går det inte dra några klara slutsatser om dessa i denna 

undersökning. 

Ett väldigt intressant resultat framkommer dock om kvinnliga annonsörer som 

erbjöd att lära ut klädsöm, något som vid denna tid var något som skräddare skulle 

utföra. Klädsöm var till och med den vanligaste typen av specificerad sömnad som 

erbjöds av kvinnorna. Det skulle kunna tolkas som att Hirdmans särhållningsprincip 

överskridits, då kvinnor sysselsatte sig med sömnad som skulle ha utförts av män. 

Tidigare forskning har dock tytt på ett skifte under denna tid. Under 1700-talet gick 

skräddare från att vara generella skräddare, till att antingen skrädda manliga eller 

kvinnliga kläder. I slutet av 1700-talet verkar det ha skiftat till att kvinnor i allt högre 

grad sydde kvinnliga kläder. Det skulle under 1820-talet komma att bara vara 

sömmerskor som sydde kvinnokläder. Detta skifte skulle alltså bekräfta snarare än 

motsäga Hirdmans tes. Om manligt och kvinnligt skulle särskiljas, och det hade 

redan blivit en skillnad mellan mansskräddare och fruntimmersskräddare, så skulle 

enligt Hirdmans teori fruntimmersskräddares arbete värderas mindre, eftersom de 



58 
 

gjorde kläder som inte hörde till männen, som var norm. Om fruntimmersskräddare 

värderades mindre skulle det alltså ha varit mindre lockande som skräddare att sy 

kvinnokläder och fler skulle alltså ha inriktat sig på manligt skrädderi under sin 

gesälltid. När sedan skräddare sydde manliga kläder och sömmerskor sydde kvinnliga 

kläder så var särhållningen mellan manligt och kvinnligt återigen där. För att koppla 

det till symboliskt kapital, där kapitalet får värde av de sociala grupper som 

värderade det, skulle fruntimmersskrädderi med andra ord allt mindre ha varit ett 

kapital medan skräddande av manliga kläder skulle varit ett symboliskt kapital för 

männen.  

Det var alltså svårt att dra några klara slutsatser bland de olika 

sömnadssorterna bland kvinnorna, annat än att det överlag verkade vara mer 

prydnadssöm än praktisk söm, något som skulle kunna tyda på högre samhällsskikt. 

Däremot verkade ett skifte från manliga skräddare till kvinnliga sömmerskor varit 

pågående under denna period, där sömmerskor kom att ta över skräddandet av 

fruntimmerskläder. 

 

Praktiska giftermål och värnlösa män 

Förutom de meriter som annonsörerna använde sig av så framkom även andra 

strategier. Några kvinnor benämnde sig själv som hederlig mans fru eller hederlig 

mans dotter, något som tolkas som ett försök att använda sig av den manliga 

familjemedlemmens sociala position, en form av socialt kapital i Bourdieus mening. 

Det fanns även änkor som specifikt uttryckte i annonserna att de var öppna att arbeta 

hos änklingar och ungkarlar. Det skulle kunna ses både som en arbetsrelaterad 

annons och en typ av kontaktannons, där kvinnorna sökte äktenskap för att säkra sin 

livssituation.  

Till skillnad från den tidigare uppsatsen framkom det endast en kvinna som 

kopplade sina tjänster till moderskap. I den föregående undersökningen var det ett 

flertal kvinnor som gjorde detta, och under bara ett år. Inga manliga annonsörer 

använde faderskap som en förstärkande faktor. Vad för slutsats kan då dras från 

detta? Antingen riktade sig annonsörerna till en äldre målgrupp än unga barn vilket 

gjorde moderskap som egenskap mindre väsentligt, eller så var moderskap som 

egenskap inget de kvinnliga annonsörerna överlag ansågs vara meriterande. Det är 

också möjligt att moderskap ansågs vara en underförstådd egenskap hos alla 

kvinnliga annonsörer. Det blir lätt spekulativt, men det är intressant att konstatera 
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att i den förra uppsatsen som undersökte år 1798 framkom ett flertal omnämnanden 

om moderskap medan det under denna undersökning endast framkom en gång. Det 

är möjligt att det år 1798 i högre grad höll på att skifta till de modersideal som blev 

allt viktigare under 1800-talet. Det är dock något som skulle kräva en större 

undersökning med mer varierat källmaterial för att föra ett säkrare resonemang 

kring. 

Svaghetsstrategier var något som både män och kvinnor använde sig av, vilket 

är intressant då det i föregående undersökning endast framkom bland annonser av 

kvinnliga annonsörer. Alla män som visade sig sårbara i annonserna och vädjade till 

läsarnas bättre sida uttryckte att det var på grund av yttre omständigheter som lett till 

att de behövde pengar eller mat och husrum. Ett par kvinnor gjorde detsamma, men 

resterande kvinnor benämnde sig som värnlösa som ett beskrivande attribut på 

samma vis som hederlig eller anständig användes. Ett tentativt resonemang som 

använder sig av Hirdmans skillnad mellan män och kvinnor är att svaghet var mer 

accepterat för kvinnor medan svaghet för män bara var gångbart om skulden kunde 

läggas på yttre omständigheter. Då kvinnor var omyndiga och män var deras 

förmyndare så ger det en fingervisning om att kvinnor inte ansågs lika kapabla som 

män. Män, i sin tur, förväntades vara kapabla och inte behöva be om hjälp. Att i en 

annons be om lån och arbete utan starka meriter kanske endast var hedersamt för en 

man om han till synes tvingades till det av olyckliga omständigheter.  

I framtida undersökningar skulle en rad olika saker vara intressant att 

undersöka. Franskan skulle vara en intressant fokuspunkt bland kvinnorna, att på 

djupet undersöka vilka franskakunskaper som lyftes fram (franska generellt, eller 

franskans talande/skrivande/läsande), vilka andra ämnen som erbjöds i annonserna 

där franska erbjöds och även hur franska ord användes i dessa annonser. 

En annan intressant ingång skulle vara att fokusera på en eller flera specifika 

grupper och studera dessa mer på djupet. Exempelvis skulle studenterna vara av 

intresse, eftersom att fokusera på och analysera deras annonser vidare skulle kunna 

frambringa mer om vilka samhällsgrupper som fanns bland de manliga 

annonsörerna.  
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna undersökning var att undersöka social positionering och 

genusbaserade skillnader bland manliga och kvinnliga privatlärare i Stockholm med 

omnejd åren 1793–1795. Detta genomfördes genom att analysera annonser av 

manliga och kvinnliga annonsörer åren 1793–1795 från tidningen Dagligt Allehanda. 

Studien byggde vidare på en magisteruppsats som undersökte annonser från år 1798 

av Dagligt Allehanda. Genom att använda teoretiska utgångspunkter från Yvonne 

Hirdmans genussystem och Pierre Bourdieus kapitalbegrepp undersöktes följande: 

fördelningen av manliga respektive kvinnliga annonsörer, vilka samhällsgrupper som 

gick att utläsa, hur de manliga respektive kvinnliga annonsörerna framställde sig och 

vilka ämnesområden de manliga respektive kvinnliga annonsörerna erbjöd att lära ut. 

Undersökningen har visat att det var fler manliga än kvinnliga annonsörer, cirka 

60 kontra 40 procent över de tre åren. Bland männen var det främst studenter, 

studerade män, präster och ofrälse ståndspersoner i form av tjänstemän som sökte 

olika typer av utbildningsrelaterade tjänster. Då präst- och tjänstemannayrkena var 

de vanligaste på universiteten var det sannolikt att blivande präster och tjänstemän 

fanns bland studenterna. Bland kvinnorna framkom ett fåtal demoiseller, vilket 

syftade till döttrar av ofrälse ståndspersoner, men de allra flesta kallade sig 

fruntimmer, vilket gjorde det svårt att avgöra vilka samhällsgrupper de tillhörde. Det 

fanns ett fåtal kvinnor vars titulering syftade till en manlig familjemedlem, som 

hederlig mans dotter, fru eller änka, vilket i Bourdieus mening tolkas som ett 

användande av socialt kapital. De ämnen som kvinnorna lärde ut tyder på att de 

tillhörde åtminstone borgarståndet. 

Den franska salongskulturens var av stor vikt för de högre samhällsskikten i 

slutet av 1700-talet. Franskan var det språk som skulle talas i de högre sociala 

kretsarna, och den adliga edukationen som var tänkt som ett sätt att skilja adeln från 

de lägre ständerna var något eftertraktansvärt bland högre ställda borgare och ofrälse 

ståndspersoner. Tituleringarna, yrkesbenämningarna och de formella meriterna 

bland männen visar på institutionaliserat kulturellt kapital i Bourdieus mening. 

Franskan var det vanligaste språket bland både män och kvinnor. Den ses som ett 

delvis förkroppsligat kulturellt kapital för kvinnorna, då andra estetiska 

ämnesområden som kan kopplas till salongskulturen inte förekom i samma 

utsträckning som franskakunskaperna. Bland männen kan franskan ses som antingen 



61 
 

ett förkroppsligat eller ett institutionaliserat kulturellt kapital, då de kan ha anskaffat 

sig franskakunskaper både privat och på universitet. 

Det framkom även kvinnor som erbjöd att lära ut klädsöm, ett intressant 

resultat som bekräftar tidigare forskning som visat på ett pågående skifte från 

manligt skrädderi till kvinnlig sömnad. 

Den förra uppsatsen visade att kvinnor på grund av färre formella meriter 

använde sig av en bredare mängd strategier än män. Detta var fallet även i denna 

undersökning, men vissa intressanta skillnader framkom. I den förra undersökningen 

använde endast kvinnor svaghetsstrategier. I denna undersökning använde män i 

högre grad än kvinnor svaghetsstrategier. I den förra undersökningen använde en 

mindre grupp kvinnor sig av moderskap som egenskap. I denna undersökning var det 

endast en enda kvinna som lyfte fram moderskap. Det framkom även kvinnor—bland 

annat änkor—som specifikt sökte efter änklingar eller ungkarlar, något som tolkats 

som ett försök att säkra sin livssituation genom potentiella giftermål.  

Bland männen var det ämnesområden som oftast erbjöds vetenskaper, tätt följt 

av moderna språk. Ämnesområden som matematik och teologi erbjöds endast av 

män, inga kvinnor, och män erbjöd i markant lägre grad att lära ut läskonsten. De 

kvinnliga annonsörernas vanligaste erbjudna ämnesområde var handarbeten och 

moderna språk, följt av skriv- och läskonst samt kristendom. Detta tyder dels på en 

särhållning där nästan alla handarbeten lärdes ut av kvinnor, och dels att kvinnor i 

större utsträckning lärde ut grundläggande kunskaper. Männen lärde i högre grad ut 

mer avancerade kunskaper. Detta speglar en särhållning mellan män och kvinnor 

enligt Hirdmans genusprincip. 
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Bilaga 2: Kategoriseringar 

För att få en tydligare och mer avgränsad bild av de ämnen som erbjöds i annonserna 

har vissa sammanslagningar skett.  

TITULERINGAR OCH BENÄMNINGAR 

Där tituleringar och benämningar slagits ihop så har den titulering eller benämning 

som varit vanligast stått som huvudsaklig kategori.  

I de annonser som exempelvis nämner en yngling vid publikt verk så har det 

inte varit ynglingen som legat till grund för kategoriseringen, utan omnämnandet av 

det publika verket (det vill säga något offentligt verk, där annonsören var någon form 

av tjänsteman). Samma gäller de annonsörer som skrev att de arbetade vid ett civilt 

verk eller vid ett av Rikets Collegier. Dessa tre kategorier har slagits samman under 

tjänste/ämbetsmän.  

På samma vis så har de som benämnde sig som studerade slagits ihop i samma 

kategori, vare sig det var män, ynglingar eller personer. Filosofie kandidater och 

magistrar faller också under studerade med anledning att deras tituleringar visade att 

de tagit examen.  

I vissa fall har det nämnts att någon var studerande eller studerad samtidigt 

som de arbetat på nån av de offentliga verken. I de fallen har de akademiska 

meriterna vägt tyngre.  

När annonserna nämnde prästhus bedömdes det från annons till annons hur de 

skulle räknas. I de flesta fall kunde prästmannen räknas men inte de ämnen som 

lärdes ut, då det inte var helt enkelt att se när det endast är prästen som lärde ut 

ämnesområden. I vissa fall gick det se att ämnesområdet fruntimmersslöjd erbjöds 

bredvid mer akademiska ämnen, vilket sannolikt var prästfruns kompetens. Med 

tanke på att franska också var ett kvinnligt förekommande ämnesområde var det 

ytterligare något som gjorde det svårt att avgöra om det endast var prästen som 

erbjöd sina tjänster eller även hustrun. Vid något enstaka fall skrivs det ut vad 

prästmannen lärde ut och vad prästfrun lärde ut, och då har de räknats som två 

separata annonsörer. De prästhus där det inte gick att tydligt läsa ut vem som lärde ut 

vad har alltså inte räknats med bland de totala annonsörerna. Dessa var två stycken 

1793, fyra stycken 1794 och nio stycken 1795.187 

                                                   
187 DA 1793–1795, Stellan Arvidsons personarkiv, SSA.  
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ÄMNEN 

Som nämndes tidigare har vissa kategoriseringar inneburit sammanslagning av flera 

ämnen. Det finns även kategorier som fungerar som övergripande rubriker för att 

resultatet inte ska förvirra, som när ett ämne benämns med flera olika namn. Ibland 

har kategorier både slagits ihop och fått en övergripande rubrik. Det finns alltså en 

skillnad mellan sammanslagna kategorier och övergripande kategorier, även om de 

två ibland går in i varandra. För tydlighets skull beskrivs kategoriseringarna nedan.  

De kategorier som är både sammanslagna och övergripande är de då flera 

ämnen kan ha nämnts i en annons, men räknas endast en gång per annons under en 

övergripande rubrik. Dess kategorier är moderna språk, musik, matematik, 

handarbeten och lärda språk. 

• Moderna språk är en övergripande kategori och en sammanslagning av moderna 

språk, franska, tyska, och engelska.  

• Musik är en övergripande kategori och en sammanslagning av musik, violin, 

klaver, cittra, alto-viol, violincello, flöjt, klarinett, sång och kung Davids harpa. 

• Matematik är en övergripande kategori och en sammanslagning av matematik, 

geometri, trigonometri, algebra och mekanik. 

• Handarbeten är en övergripande kategori och sammanslagning av alla olika 

sömnadssorter och handarbeten. 

• Lärda språk är en övergripande kategori för och sammanslagning av lärda språk 

och latin. 

Det finns också ett antal övergripande kategorier där inget slagits samman, utan 

räknats under en huvudkategori. 

• Fruntimmersarbeten är en övergripande kategori av fruntimmersarbeten, 

arbeten, nyttiga arbeten, moderna arbeten, bättre arbeten och brukliga arbeten. 

• Fruntimmersslöjd är en övergripande kategori av fruntimmersslöjder, nödiga 

slöjder, slöjder och brukliga slöjder. 

• Tambursöm är en övergripande kategori av tambursöm och bågsöm. 

• Räknekonsten är en övergripande kategori av räknekonsten, räkna och aritmetik. 

Detta är på grund av att det i den förra undersökningen av år 1798 framkom att 

matematik och räknekonsten (aritmetik) var något som annonsörerna själva 

gjorde skillnad på.188 

                                                   
188 Rundqvist (2016) 22. 


