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Abstract 

Title: Notification for a revered Public: the education market in 1798 Stockholm and 

its environs, with focus on private tutors 

This paper examines the education market of Stockholm and its environs in 1798 by 

looking at work advertisements written by men and women, as well as people looking to hire 

male and female teachers. The paper uses Yvonne Hirdman’s gender theory as well as 

Thomas Laqueur’s thoughts about the two-sex model to see whether there were differences in 

how men and women portray themselves in advertisements and how gender affected the 

subjects offered. It also examines what different types of educational work was offered, 

subjects sought after by advertisers when hiring teachers, and which social groups, if any, can 

be ascertained through the material. Both hermeneutically influenced textual analysis as well 

as quantitative analysis is used as methods throughout the study. 

This study shows that a majority of the advertisers were men, and that a majority of 

women offered other kind of work besides teaching in their advertisements. Men tended to 

offer higher education while women mainly offered to teach French and needlework. This 

paper argues that men tended to use academic merits over characteristics, whereas women 

used a wider variety of strategies, using merits but also positive attributes, connecting their 

teaching to the concept of motherhood, as well as using strategies of weakness. It is argued 

that gender as a social construct affected what men and women taught and that the two-sex 

model can be seen in the material along-side the one-sex model. 

 

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

Et ungt Fruntimmer med god upfostran, åstundar Condition i hederligt Hus såsom 

sällskap eller Gouvernante. Både i hushållningen och matlagning, samt alla slags 

Fruntimmersarbeten och söm har hon all den kunskap och erfarenhet man kan 

förmoda af ett Fruntimmer som i flera år utöfvat dessa yrken til deras nöje och 

bifall hos hvilka hon hittils conditionerat. Det är ej af förmäten skrytsamhet, ofta 

vanlig hos dem som söka tjenst, det är af et tillåtligt medvetande af egen skicklighet 

man vågar försäkra at hon med sina insigter och upförande äfven skall vara dem till 

nöjes[…]1 

 

Så skrev en anonym kvinna den 25 januari 1798 i Dagligt Allehanda, en av två dagstidningar 

i Stockholm som fungerade som forum för olika typer av annonser, i en för tiden ovanligt 

självsäker annons.2 Personer som sökte arbete som lärare i olika utsträckning var inte 

ovanliga inslag i tidningen då det statliga skolsystemet fortfarande var under konstruktion 

och det fanns en stor efterfrågan efter privatlärare. Idealet var att föräldrarna, prästen eller 

klockaren skulle lära barnen läsa, men det var något som inte alltid fungerade i verkligheten.3 

De högre samhällsskikten hade sedan 1500-talet kritiserat utbildningens fokus på teologi och 

lärda språk och exempelvis handelsmän efterfrågade moderna språk. I slutet av 1700-talet 

blev det också viktigt att i de högre samhällskikten utbilda flickorna, och den franska 

salongskulturen var ett attraktivt ideal som skulle följas. Traditionellt sett var det moderns 

uppgift att utbilda döttrarna, men med de högre utbildningsmålen var det inte säkert att 

mödrarna hade de kunskaper som krävdes. Guvernanter blev då viktiga, och särskilt infödda 

fransyskor, då de kunde undervisa med det autentiska uttalet.4 I det här sammanhanget blir 

de undervisningsrelaterade annonserna i Dagligt Allehanda intressanta därför att det inte 

gjorts några större svenska undersökningar av utbildningsrelaterat annonsmaterial. Även om 

de flesta annonsörerna inte var lika målande i sitt språk som annonsören ovan och en ensam 

annons kanske inte sa så mycket i sig så kan den tillsammans andra annonser hjälpa bygga 

upp en större bild av utbudet av privatlärare i Stockholm 1798. Vilka kvinnor och män 

framkommer i materialet? Sågs män och kvinnor som i stort sett likadana, eller sågs män och 

kvinnor som så pass olika att de skulle fylla olika roller och funktioner? Vilka normer och 

ideal för män och kvinnor kan utläsas?  

                                                           
1 Dagligt Allehanda (DA) 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons personarkiv, volym 19, Stockholm 
stadsarkiv (SSA), 2/2 N:o 27. 
2 Karl Erik Gustafsson; Per Rydén; Claes-Göran Holmberg; Ingemar Oscarsson; Jarl Torbacke, 
Svenska pressens historia: 1, I begynnelsen (tiden före 1830) (Stockholm 2000), s.145-146. 
3 Carin Bergström, Skolmostrar och läsmästare: Lärare på landet innan folkskolereformen 1842 
(Stockholm 2000), s.9-10. 
4 Ola Winberg, ”Privatundervisning”, i Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (red.), 
Utbildningshistoria (Lund 2015), s.88-90. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är göra en presshistorisk genusundersökning av 

utbildningsmarknaden i 1798 års Stockholm med omnejd. Inom svensk presshistoria har det 

inte tidigare gjorts några större undersökningar av yrkesannonser. Källmaterialet för 

undersökningen är avskrifter av annonser från Dagligt Allehanda 1798. Annonsörerna var de 

som sökte arbete som privatlärare samt vuxna som sökte lärare till sina barn eller sig själva. 

Undersökningen kommer att vara både kvantitativ i en kartläggning av annonsörerna och 

kvalitativ i en hermeneutiskt influerad textanalys där kvinnor och män jämförs med varandra 

under undersökningens gång.  Den här undersökningen utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

 Hur stor andel män respektive kvinnor sökte tjänster? Vilka olika samhällsgrupper 

och undervisningsrelaterade yrken går att utläsa?  

 Vilka ämnen erbjöd sig annonsörerna att lära ut, vilka ämnen efterfrågades och hur 

skiljde det sig mellan män och kvinnor? 

 Hur framställde sig personerna i annonserna? Vad för slags egenskaper lyftes fram 

och på vilka sätt skiljde det sig mellan män och kvinnor?  

 

Bakgrund 

År 1686 skrevs det i kyrkolagen att det var föräldrarna, prästerna och klockarna som var 

ansvariga för att barnen skulle lära sig läsa. Ansvaret som låg på föräldrarnas axlar 

förstärktes år 1723 i ett kungligt beslut. Om föräldrarna inte hade tid att själva sina barn att 

läsa var de tvungna att se till att någon annan gjorde det, annars riskerade de att bötfällas.5 

Även om kyrkolagen och det kungliga beslutet bidrog till en utveckling där fler skolor 

bildades var det ända in på 1800-talets början få skolor som hade fasta skolhus. Istället 

undervisades barn av lärare som vandrade mellan gårdar.6 

Det var alltså inte ovanligt att barn utbildades genom privatundervisning, antingen i 

formen av privatskolor eller hemundervisning, eller genom avlönad undervisning utanför 

offentliga institutioner. Adeln och borgarskapet hade sedan 1500-talet kritiserat den 

offentliga undervisningens utbud, där man hade teologi och klassiska språk som bas. Detta 

gjorde att det fanns ett behov för privata lärare som undervisade i moderna språk, 

räkenskaper och bokföring, nödvändiga ämnen för exempelvis handelsmän.7 Man har sett att 

vid inskrivning vid den Kungliga akademin i Åbo mellan åren 1766-1808 hade 21 procent 

                                                           
5 Daniel Lindmark, ”Hemundervisning och läskunnighet”, i Utbildningshistoria (2015), s.72-73. 
6 Esbjörn Larsson, En lycklig mechanism: Olika aspekter av växelundervisningen som en del av 
1800-talets utbildningsrevolution (Uppsala 2014) s.23-24. 
7 Winberg (2015) s.90. 
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endast haft privatundervisning som grundläggande utbildning och vid Uppsala universitet 

1761-1767 hade 84 procent av adeln och  24 procent av ofrälse privat undervisning vid sidan 

om den offentliga.8 

Bland adeln var, som sifforna ovan visar, privatundervisning väldigt viktigt. Den var 

dels ett sätt för familjen att ha kontroll över barnens undervisning, och dels ett sätt att skapa 

distans mellan dem och grupper i samhället som inte hade råd med privatundervisning. För 

adelspojkarna var utbildning uppdelad i tre steg: privat undervisning, undervisning vid 

universitet och till sist en resa genom Europa.9 

Det sågs länge inte som nödvändigt för kvinnor att ha någon formell skolutbildning 

annat än kunskaper om kristendomen eftersom deras främsta roll var som framtida mödrar 

och makor. Det kom dock att förändras vid 1700-talets slut då man i de högre 

samhällsskikten ville att flickor skulle få en högre utbildning. Traditionellt sågs det som 

moderns roll att undervisa döttrarna, men med de nya målen av högre utbildning var det inte 

säkert att mödrarna själva hade de kunskaper som skulle läras ut. De privata skolor för 

flickor som fanns sedan tidigare var av varierande kvalitet och hade oregelbundna 

verksamheter, så det vanligaste var att flickorna hade guvernanter. De förväntades lära sig sy 

finare broderier, spela klaver och lära sig grunderna i räkning och franska.10 Då den franska 

salongskulturens inflytande var stort skulle flickornas guvernant gärna vara från Frankrike, 

så att de säkert lärde sig rätt uttal och att de från en infödd källa kunde lära sig om fransk 

arkitektur, konst och litteratur.11  

 

Källmaterial 

Det finns onekligen tidigare undersökningar inom svensk presshistoria, men näst intill inga 

jag hittat har fokuserat på utbildningsinriktade yrkesannonser. Undantaget är Gunnar 

Kaleen som i sin avhandling från 1952 om handelsundervisningens historia i Sverige berör 

ämnen. Kaleen har översiktligt gått in på den språkundervisning som erbjöds i Dagligt 

Allehanda vid olika tidpunkter under senare delen av 1700-talet och första halvan av 1800-

talet. Han behandlade dock bara annonseringen under ett par sidor av sin avhandling och då 

han tog sig an ett mycket större övergripande område var också hans uppställning av 

annonser lite förenklad. Han verkade ha räknat alla annonser där språkundervisning erbjöds 

under vissa år utan någon tanke på upprepningar eller någon form av problematisering av 

                                                           
8 Winberg (2015) s.85. 
9 Winberg (2015) s.86-87. 
10 Eva Helen Ulvros, Fruar och mamseller: Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870 (Lund 
1996) s.36-37. 
11 Winberg (2015) s.86-88. 
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hur upprepningar kunde påverka de summor som framkom. De nedslag som han gjorde 

under 1700-talet berörde inte heller det år som täcks i denna undersökning, 1798.12 

Det källmaterial som används i denna undersökning är handskrivna avskrifter från 

Stellan Arvidsons arkiv. Arvidson var en litteraturforskare och skolpolitiker som skrev av en 

stor mängd utbildningsrelaterat material under sin livstid, och den här undersökningen har 

använt sig av hans avskrifter av undervisningsrelaterade yrkesannonser från Dagligt 

Allehanda.13 Anledningen att avskrifter använts istället för originalkällorna är att Arvidson i 

sina avskrifter redan gjort en avgränsning då han bara skrivit av undervisningsrelaterade 

annonser. Att gå igenom källmaterialet och plocka ut de annonser som är relevanta vore för 

omfattande för denna undersöknings omfång.  

Dagligt Allehanda var en dagstidning som hade sina rötter i bilagan Allehanda som 

1767 gavs ut i samband med Stockholms Weckoblad. Efter bara en månad i tryck 

uppgraderades den till Dagligt Allehanda, som kom ut fem dagar i veckan. Annonserna var 

allmännyttiga men av varierande art, torgpriser sida vid sida med den första dödsannonsen 

inom svensk press. Från och med 1769 blev Dagligt Allehanda självständig och kom ut sex 

dagar i veckan.14 Innehållet kom att vara allt mer spretigt med anekdoter, 

väderleksobservationer, huskurer och debatterande insändare. Den kom också att växa så 

pass att den fick en egen bilaga, då allt innehåll inte rymdes i den huvudsakliga tidningen. 

Den var i dominerande position som annonsblad fram till 1778, då den fick konkurrens av 

Stockholms Posten, som också kom att utgivas sex dagar i veckan. På grund av kritik kom de 

debatterande inslagen att dämpas ned.15 Tidningen bytte under tiden 1767-1802  ägare två 

gånger och kom under 1800-talet att bli mer politiskt färgad, men under tiden som den här 

uppsatsen täcker kan det konstateras att Dagligt Allehanda först och främst var en 

annonseringstidning.16  

Eftersom att Arvidsons avskrifter tar oss ett steg ifrån originalmaterialet har jag gjort 

ett antal stickprover av Arvidsons avskrifter. Arvidsons avskrifter har i stort varit korrekt, 

men dock haft en del konsekventa stavningsavvikelser. Han verkar till exempel skrivit av alla 

w som v när de är mitt i ett ord, och han har skrivit av ordet Violin som Biolin (troligen 

eftersom V och B i frakturstil är extremt lika varandra). Vad dessa stavningsfel beror på är 

svårt att säga, då han inte verkar ha gjort några misstag på andra bokstäver som kan vara 

kluriga i frakturstil. De små stavningsavvikelserna är inget som påverkat undersökningen. 

 

                                                           
12 Gunnar Kaleen, Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till år 1830 
(Stockholm 1952) s.383-384. 
13 Om Stellan Arvidson på Nationalencyklopedin [Elektronisk resurs] (17/5 2016). 
14 Jarl Torbacke, Allehanda skepnader: (Nya) Dagligt Allehanda 1767-1944 (Göteborg 2005), s.16-17. 
15 Gustafsson et al. (2005) s.160-161. 
16 Gustafsson et al. (2005) s.145-146. 
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Avgränsning av material 

I Arvidsons avskrifter från Dagligt Allehanda 1798 finns det 947 annonser. Då 

undersökningens fokus ligger på privatlärare har de annonser som har med yrkesutövande 

att göra (som lärlingsplatser, utlärning för yrkesutövande som bokhålleri eller kvinnor som 

erbjuder att lära ut ”modern Fruntimmers-Kam”, alltså frisyrer) sorterats bort.17 En del 

annonser dök upp mer än en gång. Arvidson hade märkt ut de dubbletter han 

uppmärksammat och jag har tagit bort ytterligare upprepningar som jag upptäckt, då jag som 

inte skrev av annonserna för hand kunde gå igenom dem fortare. När det gäller repetitioner 

har jag dock dragit en arbiträr gräns: jag går bara tillbaka två månader för att kontrollera ifall 

något är en dubblett. Det är delvis på grund av undersökningens begränsade tid, men även 

för att det är rimligt att tänka att en person efter två månader kanske använder samma 

annons igen för att söka en ny anställning. Anledning till det antagandet är att det i 

materialet verkar finnas olika sorters dubbletter. En typ är de som dyker upp bara några 

dagar efter den första annonsen, vilket tyder på att annonsören troligtvis redan från första 

början köpte mer än en annonsplats, kanske för ökad synlighet. Sedan finns det de dubbletter 

som dyker upp efter några veckor. I de fallen verkar det troligt att annonsören väntar på svar 

innan de sätter in en ny annons. Om en dubblett dyker upp efter längre tid än två månader 

verkar det inte rimligt att en person skulle vänta så länge och samtidigt vara sysslolös, så 

även om de är dubbletter så räknas de som en ny annons. 

 I vissa fall kan även annonsörerna vara väldigt snarlika i sina ordval och det kan 

misstänkas att det är samma person som skrivit dem, men eftersom att det skulle vara för 

spekulativt att dra den slutsatsen, räknas de som separata annonsörer. Det är dessutom 

rimligt att annonsbladet blir lite av en ekokammare, där senare annonsörer inspireras i sina 

ordval av de annonser de tidigare läst i bladet. 

 Vissa annonser faller bort då det inte går att avgöra könet på den sökande, såsom när 

det är en annons där ett pensionat—en form av privatskola—erbjuder sina tjänster utan att 

berätta mer om vem eller vilka läraren/lärarna bakom var. I vissa fall kan även dessa 

annonser tyda på kvinnliga lärare—där man främst erbjöd att lära ut söm, till exempel—men  

då det inte går att avgöra om det är en kvinna, flera kvinnor eller både kvinnor och män som 

finns bakom annonserna har de sållats bort.18 Det finns ett undantag då ”opersonliga” 

annonser räknats med, och det är då det refereras till hederliga Prästhus, där jag utgått ifrån 

att det är prästen som erbjuder sina tjänster. 

  

                                                           
17 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 30/1 N:o 24 Bihang. 
18 Fruntimmers-arbete, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
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Metoddiskussion 

Denna undersökning kommer att vara både kvantitativ och kvalitativ för att genom olika 

infallsvinklar försöka få ut så mycket som möjligt av ett källmaterial som av sin natur är 

relativt kortfattat och spretigt. Den kvantitativa delen kommer i till stor del att vara 

kartläggande, då den hanterar vilka som skrivit annonserna (hur många procent kvinnor och 

män), om det går att utläsa olika samhällsgrupper (om man refererade till sig själv som 

informator, studerande, guvernant och så vidare) och i vilka typer av arbeten de söker (mer 

renodlade lärararbeten eller arbeten där utlärande var en uppgift gängse andra uppgifter). 

Det inkluderas också ett mindre antal annonser där personer sökte lärare. I den kvantitativa 

delen har annonser som varit för fåordiga att inkludera i den kvalitativa analysen räknats 

med, så där har jag efter ovannämnda bortsortering studerat 354 annonser. Detta inkluderar 

304 annonser där det explicit utrycks om det är män eller kvinnor som söker arbete, 35 

annonser där det explicit utrycks om man söker män eller kvinnor samt 15 annonser där det 

är oklart om det är män eller kvinnor som söker/söks.  

Den kvalitativa delen kommer att vara en hermeneutiskt influerad textanalys. Enligt 

Fairburn är hermeneutik byggt på fyra grundläggande principer: samhällets språk eller 

föreställningsram, samhällsmedlemmarnas handlingar, samhällsmedlemmarnas 

intentioner och samhällets regler.  

Det finns och har funnits många olika föreställningar genom tid och rum och enligt 

den hermeneutiska tankegången så uttrycks de i både språkliga och icke-språkliga system, av 

symboler och mer konkreta institutioner. Handlingar innebär det mänskliga beteendet som 

det finns någon form av kontroll över (alltså inte automatiska fysiologiska reaktioner) där 

traditioner och ritualer skapas och utförs. Det är samhällets föreställningar som ger 

handlingarna mening. Då de handlingarna som är meningsfulla är de som 

samhällsmedlemmarna väljer att göra innebär det att intentioner, vad man har för avsikt 

med handlingarna, också ger handlingarna mening. Intentionerna och handlingarna regleras 

i sin tur av samhällets regler i form av normer, principer och allmänt vedertagna 

levnadsregler.19 

Då en fullt hermeneutisk analys skulle innebär mer än bara en ren textanalys, där man 

skulle behöva gå in på större delar av 1798 års Stockholm, är det inte gångbart i en 

undersökning som endast tittar på annonser, men även om det varit möjligt så hade ett fullt 

hermeneutiskt tillvägagångssätt varit problematiskt. Hermeneutik draget till sin spets lämnar 

inte något utrymme för handlingar som hamnar utanför gemensamma normer eller 

ideologier, och den utgår ifrån att de uttryckta intentionerna alltid är de verkliga, vilket ofta 

rimmar illa med konventionell historisk källkritik.20 Vad en hermeneutiskt influerad 

                                                           
19 Miles Fairburn, Social history: Problems, strategies and methods (Basingstoke 1999) s.210-213. 
20 Fairburn (1999) s.230. 
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textanalys dock kan göra är att undersöka ifall annonserna innehåller ord och symboler som 

speglar—eller skiljer sig från—det samtida samhällets normer och de medvetna val 

annonsörerna gör i sina ordval som är kopplade till de normerna. Det är även av intresse att 

titta på vad annonsörerna erbjöd att undervisa i och hur de tjänsterna reflekterade normer. 

Annonser var år 1798 på många sätt rätt lika dagens annonser när man ser till formatet, 

även om dispositionen kunde variera kraftigt. Överlag presenterade man sig själv i generella 

termer—en hederlig Man eller ett hederligt Fruntimmer—för att sedan försöka lyfta fram 

positiva aspekter och kunskaper, och slutligen berätta vad det var man hade att erbjuda. 

Annonsörerna avslutade sedan med att berätta hur intresserade kunde komma i kontakt med 

dem. Skillnaden mellan idag och 1798 är dock att man var tvungen att berätta ganska 

detaljerat hur man kunde hittas. Relativt stora delar av annonserna är vägbeskrivningar: 

gatunamn, benämningar på bodar, hur många trappor upp, ibland till och med om man 

skulle ta dörren till höger eller vänster när man kom till en viss våning. Därför har urvalet ur 

materialet i första hand varit att titta på de annonser som är mer än bara rent deskriptiva och 

ger någon form av utrymme för analys. Det hade varit intressant att veta hur mycket det 

kostade att sätta in en annons för att se hur det kunde påverka längden på annonsen eller om 

det satte upp gränser för vilka som hade råd att annonsera. Tyvärr har jag inte hittat någon 

forskning som visar på sådana siffror. Jag har därför antagit att eftersom de flesta annonser 

av sin natur är kortare betalade man troligtvis efter annonsens längd eller antal ord. Därför 

var de ord som användes viktiga, eftersom de skulle uttrycka så mycket som möjligt på så 

liten yta. Det kan antingen vara genom nyckelord som signalerar vilket samhällsskikt 

annonsören kommer ifrån eller vill anknytas till—ifall man använder sig av ord som kan 

kopplas till salongskulturen var man troligen från de högre samhällskikten. De kunskaper 

man erbjöd att undervisa i, hur man argumenterade för sig, om man använde sig av 

egenskaper eller meriter; alla dessa faktorer kunde spegla genusförhållanden, vilket leder oss 

till uppsatsens teoretiska ansats.  

 

Teori 

Denna uppsats kommer att använda sig av Yvonne Hirdmans definition av genus och 

Thomas Laqueurs tankar kring tvåkönsmodellen. Hirdmans definition av genus, alltså socialt 

kön, är byggd på två huvudsakliga principer. Den första principen är att det finns en dikotomi 

i genus, där det manliga och det kvinnliga alltid måste hållas isär, att de två aldrig bör 

blandas.21 I särhållningen mellan det manliga och det kvinnliga är mannen kultur, förstånd 

och själ medan kvinnan är natur, kropp och kön. Det manliga är mångfaldigt och ryms inte i 

                                                           
21

 Yvonne Hirdman, ”Genussystemet: Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning” 
Maktutredningen (Uppsala 1988). [Elektronisk resurs] (21/5 2016) s.7. 
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en snäv definition.22 Då det manliga är något män måste skapa och arbeta på gör det att blir 

ännu mer viktigt att inte överskrida gränsen till det kvinnliga.23 Hirdmans andra 

genusprincip bygger på hierarki, där det är mannen som är norm—det Hirdman kallar ”den 

manliga normens primat”.24 Detta innebär att det som är manligt och det som är kvinnligt är 

väsenskilt och att det då är det manliga som är det allmängiltiga, det som kvinnan är 

annorlunda från.25 Manlighet som norm kan var applicerbart i den här undersökningen på de 

annonser som är mindre explicit uttryckta. 

Detta passar väl samman med det Thomas Laqueur i Om könens uppkomst resonerar 

kring tvåkönsmodellen. Sedan antiken fanns det en tanke om att människan var ett kön, 

mannen, och att skillnaden mellan män och kvinnor handlade om gradskillnader där kvinnor 

var outvecklade män. Det kvinnliga könsorganet var av samma slag som mannens, bara vänt 

ut och in.26 I den modellen fanns det alltså utrymme för det manliga och kvinnliga att 

blandas. Män som umgicks för mycket med kvinnor kunde mjukna och deras kroppar kunde 

återgå till kvinnliga kroppar, och flickor i sin tur kunde förvandlas till pojkar.27 Någon gång 

under 1700-talet kom enligt Laqueur den modellen, om inte övertas, i stark konkurrens med 

tvåkönsmodellen, där kvinnan ansågs som något annat än mannen, väsensskilt från 

honom.28 Hon kunde inte längre bli en man, utan var bunden till sin kvinnlighet, och vice 

versa. Det nya sättet att se på mäns och kvinnors biologi kom att ligga till grund för män och 

kvinnors sociala, politiska, ekonomiska och kulturella liv, vilket passar väl samman med den 

dikotomi som Hirdman för fram.29 Detta innebar att om det tidigare funnits en teoretisk om 

inte självklart praktisk möjlighet för kvinnor att syssla med ”manliga” aktiviteter så blev 

uppdelningen skarpare under 1700-talet. Laqueur menar att det biologiska könet används 

som grund i tvåkönsmodellen men att det sociala könet skapas utifrån det biologiska, vilket 

gör Hirdmans genusteori relevant.30  Han poängterar också att ”[b]åde i enköns- och i 

tvåkönsvärlden är könet situationsbundet; det går endast att förklara i samband med strider 

om genus och makt.”.31  

Hirdman har fått kritik för att hennes genusteori är alltför ahistorisk, generaliserande 

och att hennes strukturella syn inte lämnat något utrymme för den historiska kontexten av 

individuella aktörers handlingar.32 Hennes teori är fortfarande användbar, men det är i ett 

                                                           
22 Yvonne Hirdman, Genus: Om det stabilas föränderliga former (Lund 2001) s.51-54. 
23 Hirdman, (2001) s.52-53, s.65. 
24 Hirdman (1988) s.7. 
25 Hirdman (2001) s.59-63. 
26 Thomas Laqueur, Om könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och manlig (Stockholm 1994) 
s.16. 
27 Laqueur (1994) s.20. 
28 Laqueur (1994) s.178. 
29 Laqueur (1994) s.19. 
30 Laqueur (1994) s.178.  
31 Laqueur (1994) s.25. 
32 Ulvros (1996) s.16-17. 
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försök att komma närmare den historiska kontexten som denna uppsats även använder sig av 

tvåkönsmodellen, då modellen var ett tänkesätt som växte fram kring tiden som undersöks i 

denna uppsats. Genusteorin, tillsammans med modellen, är tänkt att lägga ett analytiskt 

perspektiv på ett tankesätt som existerat, och till viss del fortfarande existerar idag. 

 

Tidigare forskning 

Forskning kring privatunderundervisningen har hamnat lite i skymundan då mycket av den 

tidigare historieskrivningen fokuserat på institutionaliserad utbildning. Där har det funnits 

ett större material än det privatundervisningen lämnat efter sig, där det främst är 

dagboksanteckningar och brev som bevarats. Dessa är oftast privata handlingar från män 

från de övre samhällskikten, vilket gör att det materialet är väldigt homogent och inte säger 

så mycket om kvinnor och andra sociala grupper.33 Det finns litteratur som kan kopplas till 

den här undersökningen, men i Sverige har inga större arbeten skrivits annat än om de övre 

samhällskikten och om landsbygden. Då denna undersökning fokuserar på Stockholm med 

omnejd är det troligt att det var relativt stor social spridning bland de tänkta kunderna såväl 

som annonsörerna. 

En undersökning som fokuserat på adeln i Sverige är Jessica Parland-von Essens 

Behagets betydelser: döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur. Parland-von 

Essen skriver om hur adeln genom sin utbildning och uppfostran ville distansera sig från de 

lägre stånden genom edukation, vilket innebar den uppfostran barnen och särskilt flickorna 

fick.34 Adelskulturens position var nedärvd och baserad på ett samhälle byggt på kristen och 

klassisk tradition. Då samhället började förändras så att vilket pojke som helst i teorin kunde 

utbilda sig i samma saker som adeln behövde man hitta ett sätt att skilja sig från mängden. 

Salongskulturen blev idealet för adelns utbildning som stod i kontrast till de lärdas 

utbildning. Detta innebär en undervisningsmetod som lade stor vikt på konversation och att 

man skulle lära sig genom den. Salongskulturen innebar också att kvinnor fick möjlighet att 

ta del av de lärda männens kunskaper.35 Adelspojkarna kunde så småningom börja studera 

vid universitet, men kom då ofta direkt från hemundervisning under informatorer. Flickorna 

kunde studera vid pensionat, men det som värderades högst var hemundervisning under 

guvernanter.36 

Likt Parland-von Essen skriver Elisabet Hammar om adeln, men även andra högre 

samhällsskikt som kunde dra nytta av franska i Franskundervisningen i Sverige fram till 

1807. Hon har fokuserat på franskans betydelse i 1700-talets Sverige och skriver även om 

                                                           
33 Winberg (2015), s.84-85. 
34 Jessica Parland-von Essen, Behagets betydelser: Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets 
adelskultur (Möklinta 2005) s.23. 
35 Parland-von Essen (2005) s. 34-37. 
36 Parland-von Essen (2005) s.42-43. 
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informatörer och guvernanter, det vill säga manliga och kvinnliga privatlärare. Adeln 

använde franskan i sitt umgängesliv och även ifall man utförde diplomatiska eller militära 

uppdrag. Ofrälse ståndspersoner—personer av högre social ställning—och det högre 

borgarskapet hade liknande användning för franskan. Präster och lägre samhällskikt hade 

inte samma nytta av språket; för prästerna var latinet fortfarande dominerande. Om man 

ville studera på universitet krävdes det dock att man antingen innan eller under studierna 

arbetade som informator, och då behövde man kunna franska. Enligt Hammar kom 

guvernanterna också från de längre samhällskikten, och de var också tvungna att kunna 

franska.37 Hammar tar upp hur när det gällde informatörer så verkade man inte använda sig 

så mycket av infödda fransmän, till skillnad från guvernanter där det var vanligt med 

fransyskor.38 Hammars forskning baserades på material från universiteten i Lund, Stockholm 

och Uppsala, alltså material från städer.39 

Mer fokus på landsbygd och bönder lägger Carin Bergström i Skolmostrar och 

läsmästare: Lärare på landet innan folkskolereformen 1842, där hon kartlägger 

kringvandrande lärare i Lund, Karlstads och Uppsala ärkestift åren 1800-1842.40 Hon skriver 

om hur kyrkolagen som fastslog att prästen, klockaren och föräldrarna skulle vara lärare till 

barnen inte alltid fungerade så i verkligheten, då prästen främst fungerade som examinator 

och att alla socknar inte hade råd att betala klockaren en ordentlig lön, vilket kom att 

reflektera kompetensen av de klockare som de hade råd med.41 Av de ansvariga undervisarna 

fanns det då bara föräldrarna kvar, och det var inte säkert att föräldrarna kunde eller ville 

undervisa sina barn. Därför fanns det ett behov av lärare från något annat håll och det var där 

de kringvandrande lärarna kom in. 42 Bergström tar upp problematiken av att komma åt 

lärarna, då de oftast var ganska osynliga i material som matriklar, förordningar och lagar.43 

Hennes undersökning är av intresse då den visar behovet av privata eller kringvandrande 

lärare, men hon har tittat på landsbygd snarare än stad, vilket den här uppsatsen fokuserar 

på.  

I ett internationellt perspektiv har Nancy Beadie och Christina de Bellaigue skrivit om 

utbildningsmarknader i USA respektive medelklasskvinnor som privatlärare i Storbritannien. 

Båda artiklarna behandlar 1800-talet, men är intressanta för de diskussioner som tas upp 

kring privatundervisning och läraryrkets professionalisering bland kvinnor. Beadie menar i 

”Toward a history of education markets in the United States” att i tidig amerikansk historia 

var privat-och marknadsdriven utbildning norm i vissa amerikanska regioner. Skolor och 

                                                           
37 Elisabet Hammar, Franskundervisningen i Sverige fram till 1807: undervisningssituationer och 
lärare (Stockholm 1981) s.17-18. 
38 Hammar (1981) s.25-27. 
39 Hammar (1981) s.10. 
40 Bergström (2000) s.9. 
41 Bergström (2000) s.9-10. 
42 Bergström (2000) s.11. 
43 Bergström (2000) s.12. 
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lärare konkurrerade om elever och även när statliga skolor blev vanliga tyder rön på att 

privatundervisning fortfarande var en aktiv marknad. Hon kritiserar narrativet av ”före 

offentlig skola” och ”efter offentlig skola”, då både privata och offentliga skolor—både 

sinsemellan och inom respektive sfär—var i konkurrens om elever.44 Beadie pekar på att 

under perioden 1790-1840 så var de allra flesta studenterna flickor, dels av ideologiska och 

praktiska anledningar. Flickor drevs dels av en moralistisk reform som hade sin grund i 

evangelismen och dels av ett praktiskt behov av att kunna bidra till hushållsinkomsten. Det 

fanns alltså en marknad där efterfrågan på utbildning från flickor innebar att det var stor 

konkurrens just för att fånga upp dem.45  

de Bellaigues fokus ligger inte på utbildningsmarknaden, utan på de kvinnliga lärarna i 

artikeln ”The development of teaching as a profession for women before 1870”. Hon skriver 

om lärarinnor i Storbritannien och hur idén om professionalisering av läraryrket som ett 

manligt koncept där kvinnor slunkit in är missvisande, då kvinnor varit en del av 

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 och därför 

tvingats till undervisning. Hon menar att idén om guvernanter som olycksdrabbade 

amatörlärare var ett sätt att uppehålla idén om kvinnor som mödrar och män som 

familjeförsörjare. Att många lärarinnor drog paralleller mellan lärararbetet och mödraskap 

samt paralleller mellan skolan och hemmet var inget som drog ned kvalitén på 

undervisningen. Olika källor visar att det fanns ett intresse bland kvinnor att bli bättre 

utbildade.46 Ett mindre antal medelklasskvinnor som arbetade som lärarinnor och 

guvernanter försökte förbättra sig genom utbildningar på colleges för grundskolelärande.47 

År 1848 startades föreläsningar på Queen’s College med manliga föreläsare från King’s 

College med tanken att höja kunskapsnivån på kvinnliga lärare. Föreläsningarna lades dock 

ned efter ett antal år, där man i rapporter från tiden kan utläsa ett dilemma: läraryrken sågs 

som naturligt för kvinnor då de hade inneboende vårdande egenskaper. Om man utbildade 

kvinnor innebar det att man indikerade att kvinnors inneboende egenskaper inte var nog, 

vilket frångick idén om vad femininitet innebar för den tiden.48 I mitten av 1800-talet hade 

alltså tvåkönsmodellen som Laqueur tar upp cementerats till en så pass hög grad att det var 

svårt att bryta gränserna mellan det manliga och det kvinnliga. 

                                                           
44 Nancy Beadie, “Toward a history of education markets in the United States”, Social science history 
32:1 (2008) [Elektronisk resurs] s.57. 
45 Beadie (2008) s.59-60. 
46 de Bellaigue, “The development of teaching as a profession for women before 1870”, The Historical 
Journal 44:4 (2001) [Elektronisk resurs] (21/5 2016) s.964-968. 
47 de Bellaigue (2001) s.970-971. 
48 de Bellaigue (2001) s.973-974. 
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Utbildningsmarknaden i 1798 a rs Stockholm 
 

I Sverige lagstadgades inte allmän skolgång förrän 1842, trots att krav på läskunnighet var 

något som gällde för alla och de högre samhällsskikten ville höja nivån på sina utbildningar. 

Detta innebar att, även fast det fanns offentlig undervisning, privatlärare var något som var 

både viktigt och eftertraktat under slutet på 1700-talet och det var många som skickade in 

annonser till Dagligt Allehanda. Arvidsons avskrifter innehöll bara för år 1798 947 annonser 

innan denna undersöknings sortering. Så hur såg könsfördelningen bland annonsörerna ut 

och vilka män och kvinnor var det som sökte arbete som privatlärare? 

 

Manliga informatorer och kvinnliga guvernanter 

Att vara guvernant var ett specialiserat yrke, då det inte betydde vilken lärarinna som helst. 

Det syftade snarare till de lärarinnor som uppfostrade flickor i de högre samhällskikten, 

vilket innebar att franskan var oerhört viktig.49 Informator, å andra sidan, verkar ha varit en 

bredare term då det helt enkelt betydde manlig lärare.50 Med andra ord skulle man kunna 

säga att alla män som sökte arbete som privatlärare sökte arbete som informator, men inte 

alla kvinnor som sökte arbete som privatlärare blev guvernanter. 

De annonser som är kopplade till undervisningsrelaterade arbeten i Dagligt Allehanda 

kan delas upp i fyra huvudsakliga grupper: annonser där män och kvinnor sökte arbete, 

annonser där män och kvinnor efterfrågades som lärare, annonser där det inte specificerades 

om det är män eller kvinnor som sökte/eftersöktes men vissa detaljer om personer 

framkommer, och de annonser som är helt opersonligt skrivna, till exempel ”Om någon 

åstundar information på Cittra, så fås adress i hörnet af Kindstugugatan[…]”.51 Som nämndes 

i metoddelen så har den sista typen av annonser sorterats bort helt och hållet, då det skulle 

bli alltför spekulativt att inkludera dem i undersökningen. Återstående annonser är då 354 

varav 308 stycken var annonsörer som sökte tjänster som lärare och 46 stycken var 

annonsörer som sökte olika typer av lärare. 

 

  

                                                           
49 Guvernant,  Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (20/5 2016). 
50 Informator, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (20/5 2016). 
51 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 9/2 N:o 33 Bihang. 
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Tabell 1 – Andelar män och kvinnor som sökte arbete/söktes för arbete 

 

 Män Kvinnor Ospec Totalt 

Sökte 167 (54%) 137 (45%) 4 (1%) 308 (100%) 

Söktes 18 (39%) 17 (37%) 11 (24%) 46 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

 

Av de som sökte arbeten var 54 procent män och 45 procent kvinnor, en majoritet av 

män men överlag en ganska jämn fördelning. Endast i 1 procent av annonserna specificerade 

inte personerna om de var män eller kvinnor. Det var mest troligt fler kvinnliga annonsörer 

än de som syns här, i och med att det var ett antal annonser där man erbjöd ämnen som 

endast kvinnor brukade syssla med, men de har inte räknats med då det inte gått utläsa om 

det endast var kvinnor som undervisade och hur många lärare som fanns bakom annonserna. 

I de annonser där utbildningar söktes i olika sammanhang—föräldrar som sökte lärare till 

sina barn eller personer som ville lära sig ett språk—sökte 39 procent efter män och 37 

procent efter kvinnor, en väldigt jämt fördelning. 24 procent specificerade inte om de sökte 

män eller kvinnor. 

Det är svårt att göra en rent kvantitativ översikt på vilka olika typer av samhällsgrupper 

som framkommer eller vilka ständer de kom ifrån, eftersom att det är väldigt olika hur 

mycket tituleringarna avslöjar. Präster är ett exempel på en grupp som är lätt att se i 

materialet, men kvinnorna är svårare att placera. Man kan dock få många ledtrådar i 

annonserna genom att läsa mellan raderna i hur personerna presenterade sig och vad de 

erbjöd att lära ut.  

Det är oftast i männens annonser som någon form av meriterande titel, som präst eller 

studerande, dyker upp. Den titulering som är vanligast bland männen var den just generella 

benämningen präst, vilket inte är ett oväntat resultat eftersom att nyblivna präster 

huvudsakligen var lärare. Vid den här tiden var utbildningsfrågor fortfarande i allra högsta 

prästerståndets gebit, och 1686 års kyrkolag som fastslagit att de tillsammans med 

föräldrarna och klockarna var ansvariga för barnens läskunskaper, gällde fortfarande. 

Dessutom var läraryrket en viktig merit för blivande präster då ett år som lärare räknades 

som två års erfarenhet. 52  

Efter präster kallade sig de flesta män eller studerade män, sedan studerande och 

ynglingar, i den ordningen.53 Det finns även enstaka exempel på de som haft arbeten 

                                                           
52 Lindmark (2015) s.72-73 ; Stefan Rimm, ”Den lärda skolan”, i Utbildningshistoria (2015) s.66-67. 
53 För alla titlar, se bilaga 3. 
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kopplade till adeln, som en hovtrumpetare som gav lektioner vid sidan om, och en man som 

lärde ut Kung Davids harpa som stolt proklamerade att han uppträtt inför ”[…]Hennes 

Kongl. Majestät Enke-Drottningen med dess nådiga välbehag[...]”54 När det gällde yrkestiteln 

informator framkom det endast åtta män som titulerade sig så.  

Bland kvinnorna är det svårare att utläsa olika grupper, då den allra vanligaste 

benämningen man använde sig av var fruntimmer. Fruntimmer var helt enkelt den 

benämning man använde sig av istället för kvinnor och signalerade då inte något särskilt 

stånd eller civiltillstånd. Fruntimmer kunde vara både gifta och ogifta och för det mesta 

verkar man syfta till vuxna kvinnor. Vid ett tillfälle talar dock en annonsör om ”unga 

Fruntimmer om 8 a 14 års ålder”, vilket verkar tyda på att det inte var ett ord som endast 

kunde användas på vuxna.55  

Vid några tillfällen benämnde sig några av annonsörerna som fru eller änka, vilket 

säger något om deras civilstånd men inget annat. Det finns några intressanta exempel där ett 

antal kvinnor inte använde sig av sin egen identitet, som hederligt Fruntimmer, utan istället 

kallade sig hederlig Mans Hustru, hederlig Mans Änka och hederlig Mans Dotter.56  Det är 

inte uppenbart varför de kallade sig så, men möjligen var hederliga Män något som överlag 

klingade positivt, då många av annonsörerna erbjöd sig att undervisa hederliga Mäns Barn. 

Ett par av de som kallar sig hederliga Mäns Döttrar var relativt unga, 15 respektive 20 år 

gamla, så det är möjligt att de i de fallen indikerade en ung ålder.57  

Den enda kvinnan som indikerar högre börd genom sin titulering är en jungfru, vilket 

var en ogift kvinna av högre börd.58 Det finns dock andra ledtrådar som visar på kvinnor av 

högre börd. En kvinna använde sig av ord som emploi, honett och Demoiseller, vilket tyder 

på att hon arbetat i adelshushåll, eller hushåll som vill verka så nära adeln som möjligt.59 En 

annan kvinna markerade ovanligt tydligt att hon inte hörde till de lägre ständerna och är ett 

osedvanligt exempel på den typ av kliché som de Bellaigue kritiserar: 

 

Et Fruntimmer af hederlig härkomst och som haft den bästa upfostran, men genom 

flera olyckliga händelser kommit i den belägenhet at nödgas vara hos andra, önskar 

få komma til en hederlig Enkefru såsom Sällskap och hjelp i Hushållet, eller til en 

alfvarsam Herre at förestå dess Hushåll, eller i brist däraf som Gouvernante: hon 

vil åtaga sig alt hvad som kan förefalla: den enda Grace hon utbeder sig är, at ej 

blifva ansedd som Domestique.60 

                                                           
54 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 28/11 N:o 275 Bihang. 
55 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 9/5 N:o 105 
56 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 17/10 N:o 239 ; 23/4 N:o 92 ; 1/6 N:o 123 ; 31/7 
N:o 173 ; 25/9 N:o 225. 
57 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 31/7 N:o 173 ; 25/9 N:o 225. 
58 Jungfru, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
59 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 22/5 N:o115 Bilaga ; Hammar (1981) s.18. 
60 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 3/2 N:o 28 Bihang. 



18 
 

 

Här är ett exempel på en kvinna som på grund av ”olyckliga händelser” tvingats söka 

arbete som sällskapsdam, hemhjälp eller guvernant. Hon refererar till tjänstefolk, som hon 

absolut inte vill bli misstagen för, som ”Domestique”, vilket refererar till en finare sorts 

tjänstefolk som betjänter eller lakejer.61 Även om hennes annons exemplifierar den bild som 

de Bellaigue kritiserar som stereotypisk är det inga andra annonser som föreslår att 

guvernanter endast var före detta högbördiga damer. 

Av de 137 kvinnor som framkommer i materialet var det bara 16 som sökte arbete som 

guvernanter. De kvinnor som sökte arbete som guvernant skrev det antingen uttryckligen, 

eller skrev under med underskrifter som”[…]la Gouvernante[…]” eller ”[…]la jeune 

Gouvernante[…]”.62 Det verkade vara en blandad samling kvinnor som sökte guvernant-

tjänst: vissa sökte guvernant som det enda arbetet, men de flesta—elva stycken—sökte andra 

arbeten samtidigt.63 Det verkar också ha varit lite olika kompetensnivåer på kvinnorna: en 

kvinna lyfter inte fram några kompetenser över huvud taget, utan berättar bara att hon 

önskar bli guvernant i ett hushåll.64 Andra kvinnor lyfter fram kompetenser, men saknar 

vissa nyckelkunskaper, som kvinnan som erkänner att hon inte kan franska.65 Det är bara vid 

ett tillfälle som en kvinna titulerar sig som guvernant, och hon verkar ovanligt beläst, då hon 

förutom franska och sömnad även erbjuder att undervisa i italienska, målning, ritning, och 

”[…]Broderie på Fransyska sättet[…]”.66 Både bland manliga och kvinnliga annonsörer var 

italienska ett språk som sällan erbjöds. Jag kommer att gå in mer på det under rubriken 

Språkundervisning. 

Även om det fanns en guvernant som faktiskt fick svar på sin annons—en av de två svar 

under hela 1798—så tyder den blandade nivån av kompetens hos de hoppfulla guvernanterna 

och det faktum att de flesta av dem sökte andra arbeten samtidigt på att guvernanter i första 

hand inte blev rekryterade via annonsering.67 Det överensstämmer med Hammars forskning, 

som visar att guvernanter rekryterades på andra vis. Ofta rekryterades fransyskor på resor i 

Frankrike, då de var de mest eftertraktade för sitt korrekta uttal. Svenska diplomater som 

befann sig i Paris kunde få brev där de som inte själva kunde ta sig till Frankrike efterfrågade 

guvernanter.68 

Överlag är det intressant att notera att ifall man tittar på alla olika titlar och 

benämningar som män och kvinnor använder för att beskriva sig själva så framkommer det 

betydligt fler variationer bland män än bland kvinnor, ett 30-tal bland män och ett 10-tal 

                                                           
61 Domestik, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
62 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 7/2 N:o 31 ; 17/7 N:o 161. 
63 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 4/8 N:o 177; 21/3 N:o 66. 
64 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 16/6 N:o 135. 
65 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 2/2 N:o 27. 
66 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 9/5 N:o 105 Bihang. 
67

 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 11/9 N:o 209 Bihang. 
68 Hammar (1981) s.27. 
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bland kvinnor.69 Det är skäligt att anta på det för män fanns fler möjligheter att skaffa titlar 

genom utbildning och arbetslivet än det gjorde för kvinnor. Kvinnornas titlar tenderade 

främst att påvisa deras kön och/eller civiltillstånd och i vissa fall deras etnicitet och 

ståndsposition. Männens titlar reflekterade oftast deras sysselsättning eller etnicitet, ibland 

båda. 

 

Mångsysslare kontra lärare 

Ovan nämndes det lite om kort om informatorer och guvernanter och hur en del av de senare 

var kvinnor som sökte mer än bara ett arbete i annonserna. Överlag har annonsörerna delats 

upp i två huvudsakliga grupper som just reflekterar detta: mångsysslare och lärare. Vad som 

menas med lärare var helt enkelt de personer som erbjöd sig att lära ut olika ämnen och inget 

annat. Mångsysslare var de som man kan se sökte fler än ett arbete, eller flera arbeten i 

kombination med varandra, såsom de kvinnor som både sökte arbete som hushållshjälp och 

som lärare till barn.  

 

Tabell 2 – Fördelning mellan män och kvinnor i olika undervisningsrelaterade 

arbeten 

 

 Mångsysslare Lärare Totalt 

Män 16 (9,5%) 151 (90,5%) 167 (100%) 

Kvinnor 65 (47%) 72 (53%) 137 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

 

En tydlig tendens som framkommer är att en stor majoritet av männen, 90,5 procent, 

erbjöd sig endast som lärare, medan det var jämt uppdelat mellan mångsysslare och lärare 

bland kvinnorna, 47 respektive 53 procent. Troligen var det ett antal män som hade 

läraryrket som en extra inkomst. För studenter uttrycktes det ofta i annonsen att de vid sidan 

om studierna också ville vara lärare. Präster skulle överlag undervisa i kyrkskolor, så det var 

troligt att de också hade andra lärartjänster vid sidan om. Det finns också ett antal män som 

var ”[…]vid Publikt Werck engagerade[…]”, alltså någon form av tjänstemän.70 Dessa 

annonsörer var en annan typ av mångsysslare, men räknas inte eftersom det inte reflekteras i 

annonserna. 

Bland kvinnorna var det däremot i stort sett lika vanligt att erbjuda sig att samtidigt 

söka andra yrken som att endast söka lärararbeten. Ett exempel kunde se ut så här: 

                                                           
69 Se bilaga 3. 
70 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 24/1 N:o 19 Bihang ; 10/2 N:o 34 Bihang. 



20 
 

 

En ärlig Mans Dotter, åstundar komma i något alfvarsamt Hus, såsom Sällskap och 

gå tilhanda i förefallande göromål: hon kan sy finare och gröfre Söm, samt Kläder, 

äfven kammar hår, och vil häruti informera Barn[…]71 

 

Ofta så sökte man kanske jobb som lärare för barnen, men kunde också hjälpa någon 

annan kvinna sköta hushållet, sköta hushållet åt en änkling eller ungkarl, vara sällskapsdam 

till någon annan kvinna eller erbjuda sig att göra handarbeten.72 Av de 65 kvinnor som 

nämns som mångsysslare i tabell 2 ovan sökte 25 av dem bland annat jobb som 

sällskapsdam.73  

 

Fruntimmersarbeten och wettenskaper 

Det framkom många olika typer av ämnen i annonserna, alltifrån några enstaka 

omnämningar av moral till de många språk som det erbjöds undervisning i. Även om vissa 

mer abstrakta ämnen också kan vara värdefulla att studera så har de inte tagits med i 

uppställningen nedan. Detta beror delvis på att det är saker som varit svåra att förstå 

innebörden utav utan att falla tillbaka på anakronistiska antaganden. Även om man kan anta 

att till exempel nödiga stycken innebär något från bibeln eller katekesen så är det inget som 

har kunnat kontrolleras på grund av tidsbrist. Huvudsakligen har de dock valts bort för att de 

inte nämns så pass många gånger att man kan dra några slutsatser. Ämnen såsom till 

exempel bokföring har även sorterats bort av samma anledning som lärlingsplatser sorterats 

bort ur materialet: det faller närmare yrkesutbildning snarare än mera generella 

utbildningar. Många ämnen har sammanställts och placerats under övergripande 

kategorier.74  

Eftersom att annonsörerna oftast erbjöd sig att lära ut mer än ett ämne så visar inte 

tabellen hur många personer som kan respektive ämne, utan hur många gånger ämnena 

framkommer i materialet, erbjudna av män, kvinnor och ospecificerade personer. 

 

  

                                                           
71 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 11/7 N:o 156 Bihang. 
72

 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 14/5 N:o 109 Bihang ; 8/11 N:o 258 Bihang ; 3/11 
N:o 254 Bihang. 
73 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, opag. 
74 För mer detaljer om vilka ämnenas kategorisering, se bilaga 3. 
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Tabell 3 – Ämnesgrupper som erbjöds av annonsörer 

Ämnen Män Kvinnor Ospec Totalt 

Språk 170 (74%) 59 (25%) 2 (1%) 231 (100%) 

Handarbete 1 (0,8%) 122 (98,4%) 1 (0,8%) 124 (100%) 

Skrivning 18 (42%) 25 (58%) 0 (0%) 43 (100%) 

Vetenskaper 40 (95,2%) 1 (2,4%) 1 (2,4%) 42 (100%) 

Räknekonsten 26 (70%) 11 (30%) 0 (0%) 37 (100%) 

Ritkonsten 12 (45%) 14 (52%) 1 (3%) 27 (100%) 

Läsning 3 (14%) 17 (81%) 1 (5%) 21 (100%) 

Kristendom 8 (38%) 12 (57%) 1 (5%) 21 (100%) 

Musik 18 (90%) 2 (10%) 0 (0%) 20 (100%) 

Fruntimmers-
arbeten 

0 (0%) 17 (100%) 0 (0%) 17 (100%) 

Historia 9 (75%) 3 (25%) 0 (0%) 12 (100%) 

Matematik 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (100%) 

Geografi 6 (66,7%) 3 (33,3%) 0 (0%) 9 (100%) 

Blomrelaterat 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 

Hushållning 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 

Dans 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 3 (100%) 

Naturkunskap 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 

Övrigt 3 (50%) 3 (50%) 0 (0%) 6 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

Kommentar: I den här tabellen är det alltså inte antal annonsörer, utan antal tillfällen som de olika 

ämnena framkommer i materialet. Kategorin övrigt innehåller svenska (n=6). Att svenska räknas dit 

beror på att man mest troligt menade läsning eller skrivning, men det går inte utläsa vilket av dem. 

 

Ett begrepp som ofta används är vetenskaper, vilket verkar vara något som var så 

självklart förståeligt för sin samtid att det aldrig skrevs ut vad som menades med det. En 

student skrev om ”[…]så väl högre som lägre Wettenskaper[…]”, men vanligtvis verkade det 

inte göras någon åtskillnad.75 Det är möjligt att det finns bevarat material från 1700-talet, 

                                                           
75 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 22/2 N:o 44. 
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såsom skolböcker, vilka klargör begrepp mer, men de har inte kommits åt under denna 

undersökning. Vad som går att konstatera om vetenskaper är det allra oftast används av män 

i annonser. Under 1798 är det endast en kvinna som nämner det överhuvudtaget då hon 

erbjöd undervisning ”[…]i Franska Språket, jämte alla andre moderne Wettenskaper, för et 

Fruntimmer nödvändige[…]”, och då är det inte helt klart vad hon menar med det. 76 Det 

sättet hon hänvisar till för en kvinna nödvändiga vetenskaper tyder på att hon troligtvis inte 

menar samma vetenskaper som männen skriver om. Om hon menar vetenskaper såsom 

teoretisk kunskap eller gör ett likhetstecken mellan vetenskaper och helt enkelt vetskaper är 

svårt att säga.  

Vad vi kan se är att hon verkar vara ett undantag och utifrån ovanstående tabell verkar 

vetenskaper var ett manligt gebit. Det är rimligt att anta att vetenskaper var högre kunskaper 

än exempelvis räknekonsten, vilket yngre barn lärde sig. Det vi idag skulle lägga under 

samlingsnamnet matematik var mer uppdelat under 1700-talet. Enklare matematik för de 

yngre barnen av de högre ständerna eller rent generellt för de lägre ständerna—det som 

kallades för räknekonsten—var helt enkelt de fyra räknesätten addition, division, 

multiplikation och subtraktion.77 Matematik, som det nämns i det här materialet, var en mer 

avancerad matematik än grundläggande aritmetik. Det kan mycket väl ha platsat under 

termen vetenskaper, då matematik annars bara nämns nio gånger för sig själv i materialet, 

men torde ha varit en efterfrågad kunskap. Fysik och kemi omnämns endast en gång vardera 

under året (de ligger under kategorin naturvetenskap), men det är möjligt att de och andra 

naturkunskaper också faller in under vetenskaper. Överlag är det rimligt att anta att 

vetenskaper syftade till teoretiska studier och att begreppet antingen var så självklart vad det 

betydde så att det inte behövde skrivas ut, eller att det var något som man diskuterade 

närmare på tu man hand vad det innebar innan anställning. Det framkom ett par exempel på 

det senare, där annonsören nämnde att föräldrarna kunde bestämma ämnen för barnen.78 

För kvinnor var den största kategorin handarbete. Endast en man nämnde det, och han 

uttryckte också tydligt att han var brodör till sitt yrke.79 Ett ursprungligt antagande var också 

att fruntimmersarbeten och handarbeten var samma sak, men i materialet kan man se att 

kvinnor ibland erbjuder sig att lära ut olika typer av handarbeten och fruntimmersarbeten. 

Svenska akademins ordlista säger att fruntimmersarbete kan betyda en av två saker: arbeten 

som utförs för kvinnor av skräddare, eller ”[…](hand)arbete som utföres l. är avsett att 

utföras av kvinnor[…]”.80 I denna undersökning kan det konstateras att det är ytterligare 

något som är så självklart för de som levde under den tiden att det aldrig förklaras. Att tänka 

                                                           
76 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 28/2 N:o 198. 
77 Räknekonst, Nordisk familjebok (1916) [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
78 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 13/4 N:o 84 Bihang ; 2/7 N:o 148 Bihang. 
79 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 27/9 N:o 223 
80 Fruntimmers-arbete, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
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sig att det var menat att utföras av kvinnor är befogat: en man som inte är skräddare skulle 

inte använda sig av det ordet för att beskriva något han gjorde/erbjöd att lära ut. Men om det 

betydde endast handarbeten verkar det ju konstigt att kvinnor även erbjöd sig att lära ut 

broderier, schattersöm och så vidare. Det är dock en ganska liten andel kvinnor som nämner 

fruntimmersarbeten, så ifall de också betyder endast handarbete eller om de också räknar in 

matlagningskunskaper eller hushållsskötsel påverkar inte nämnvärt. Det förändrar inte det 

faktum att 98,4 procent av annonsörerna som erbjöd sina kunskaper om handarbete var 

kvinnor. I det fallet är Laqueurs tankegångar kring tvåkönsmodellen och de olika sfärerna 

relevanta: rent kvinnliga sysslor kopplades till hemmet och de få gånger—i den här 

undersökningen, en gång—en man erbjöd sig att lära ut handarbete så gör han det å sitt yrkes 

vägnar. På samma vis var det inga män som erbjöd sig att lära ut hushållning, blomster eller 

blomsterkorgar. En trädgårdsmästare kunde arbeta bland annat med blommor i sitt yrke, 

men med prydnader som mest troligt användes i hemmet så var det kvinnorna som hade 

kunskaperna. Särskiljande mellan könen såsom kan ses i Hirdmans teori och Laqueurs 

resonemang om tvåkönsmodellen framträdde alltså, där kvinnor och mäns sysslor hölls isär. 
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Språkundervisning 

Då språk är den största kategorin bland män och näst största bland kvinnor så det är värt att 

titta närmare på den.  

 

Tabell 4: Språkundervisning som erbjöds av annonsörer 

Språk Män Kvinnor Ospec Totalt 

”Språk” 35 (97%) 1 (3%) 0 (0%) 36 (100%) 

Moderna 
språk 

8 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (100%) 

Franska 38 (45%) 46 (54%) 1 (1%) 85 (100%) 

Tyska 43 (86%) 5 (10%) 1 (4%) 49 (100%) 

Engelska 17 (77%) 5 (23%) 0 (0%) 22 (100%) 

Latin 11 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 11 (100%) 

Grekiska 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

Lärda språk 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 5 (100%) 

Övriga 
språk 

 7 (87,5%) 1 (12,5%) 0 (0%) 8 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

Kommentar: Likt tabell 3 är det inte antal annonsörer, utan antal gånger ämnena erbjuds i 

materialet. Kategorin övriga språk inkluderar: italienska (n=4), hollänska (n=1), ryska (n=1), levande 

språk (n=1), och en ensam man som kunde sju språk (n=1). 

 

Likt vetenskaper verkar språk, när det används som en icke-specificerad term, vara 

något som är så självklart vad som menas att man inte skriver ut det. Troligen innefattar den 

de moderna språken, främst franska och tyska, eftersom att latin var på tillbakagång vid den 

här tiden och det som efterfrågades var just de moderna språken.81 Ibland görs det skillnad 

på de levande eller moderna språken och de lärda språken, men allra oftast när språk som 

term skrivs ut är det ospecificerat, och ofta i samband med vetenskaper. Det tyder återigen på 

att det är så självklart för läsarna att det inte behöver skrivas ut överhuvudtaget. Med tanke 

på Hammars tes om att även de i lägre stånd var tvungna att lära sig franska om de ville blir 

informatorer så är det troligt att moderna språk inkluderades.82 Det finns dessutom exempel 

på annonsörer som erbjuder sig att lära ut språk i generella ordalag för att sedan skriva under 

                                                           
81 Rimm (2015) s.67-68. 
82 Hammar (1981) s.17-18. 
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annonsen med underskrifter på franska.83 Ett intressant avvikande exempel är en kvinna som 

erbjuder sig att undervisa just i de moderna språken, och sedan skriver under med ett 

italienskt alias.84 Italienska erbjuds att undervisas i materialet men bara en handfull gånger 

och räknas knappast till vad som allmänt ansågs vara de moderna språken i detta 

sammanhang. 

Prästerna lärde sig latin och grekiska i trivialskolan—den lägre skolan—för att sedan i 

gymnasiet lära sig hebreiska.85 Eftersom att moderna språk var så eftertraktade så behövde 

de troligen ändå lära sig åtminstone franska om de vill få arbete som lärare. En präst 

markerade tydligt att ”Så väl i de moderna som lärda Språken informerar han lätt, redigt, 

moderat och tåligt[…]”.86  

När kvinnor nämnde språk i sina annonser specificerade nästintill alla annonsörer 

vilket språk de talade om. Allra oftast handlade det om franska: 54 procent av de som erbjöd 

sig att lära ut franska var kvinnor. Detta berodde troligen på franskans starka ställning och 

den franska salongkulturens influens, vilket innebar att guvernanter skulle lära ut franska.87 

Bara 10 procent av annonsörerna som lärde ut tyska som var kvinnor, 86 procent var män. 

Engelska var överlag mindre vanligt, endast 22 annonsörer totalt erbjöd att lära ut det; av 

dem var 77 procent män och 23 procent kvinnor. Detta stämmer överens med forskning som 

visar på att engelskakunskaper överlag skaffades utanför Sveriges gränser genom kontakter 

med engelskmän. Detta skedde genom handelskontakter, genom kyrklig verksamhet över 

gränserna och genom att ta studieresor till England och lära sig engelska på plats.88 

Det finns några enstaka exempel på annonsörer som erbjöd att lära ut italienska. Två 

infödda italienska språkmästare och ytterligare en man framkom, och även om bara en 

kvinna räknats med i tabellen ovan fanns det även den tidigare nämnda guvernanten som 

skrev under på italienska, vilket implicit upplyser att även hon kunde språket. 

Utländska personer som erbjöd sig att lära ut ett modernt språk, framför allt franska 

och tyska infödda, framkommer också i materialet. Av de totalt 308 annonsörerna var 42 

annonsörer, 14 procent, födda utanför Sverige. 

 

  

                                                           
83 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 1/2 N:o 26 Bihang. 
84 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 3/2 N:o 28. 
85 Ingar Bratt, Engelskundervisningens framväxt i Sverige: Tiden före 1850 (Stockholm 1977) s.253. 
86 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 4/6 N:o 125 Bihang. 
87 Ulvros (1996) s.36-37 ; Winberg (2005) s.86-88. 
88 Bratt (1977) s.47. 
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Tabell 5 - Utländska språklärare som sökte arbete 

Etnicitet Män Kvinnor Totalt 

Fransk 12 (71%) 5 (29%) 17 (100%) 

Tysk 7 (100%) 0 (0%) 7 (100%) 

Engelsk 1 (25%) 3 (75%) 4 (100%) 

Italiensk 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%) 

Rysk 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 

Okänd 11 (100%) 0 (0%) 11 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

 

Det framkom fler franska män än kvinnor i materialet, trots att det överlag var fler 

kvinnor som lärde ut franska än män. Detta kan vara av samma anledning att det inte var så 

många kvinnor som enbart sökte arbete som guvernanter: de franska kvinnorna rekryterades 

utomlands snarare än inom Sveriges gränser.89 

 

Annonsörer som sökte lärare 

När de gäller de annonsörer som sökte lärare så är det svårt att se några enhetliga resultat. 

Delvis beror det på att det inte var så många annonsörer totalt, endast 46 stycken, och att 

man bara i 35 av dem kunde utläsa om det var män eller kvinnor som eftersöktes. Vad man 

kan utläsa är att de flesta sökte efter språkkunniga lärare. 

  

                                                           
89 Hammar (1981) s.27. 
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Tabell 6 – Ämnen som söktes av annonsörer 

Ämnen Män Kvinnor Ospec Totalt 

Franska 7 (35%) 11 (55%) 2 (10%) 20 (100%) 

Handarbeten 0 (0%) 13 (93%) 1 (7%) 14 (100%) 

Räknekonst 4 (40%) 0 (0%) 6 (60%) 10 (100%) 

Tyska 4 (66,7%) 0 (0%) 2 (33,3%) 6 (100%) 

Fruntimmers-

arbeten 
0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 5 (100%) 

Engelska 4 (80%) 0 (0%) 1 (20%) 5 (100%) 

Språk 2 (50%) 0 (0%) 2 (50%) 4 (100%) 

Skriva 1 (25%) 1 (25%) 2 (50%) 4 (100%) 

Historia 2 (66,7%) 0 (0%) 1 (33,3%) 3 (100%) 

Matematik 2 (66,7%) 0 (0%) 1 (33,3%) 3 (100%) 

Geografi 2 (66,7%) 0 (0%) 1 (33,3%) 3 (100%) 

Ritkonst 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 2 (100%) 

Läsa 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 2 (100%) 

Vetenskaper 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 

Övrigt 1 (14%) 3 (43%) 3 (43%) 7 (100%) 

Källa: DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA. 

Kommentar: Likt tabell 3 är detta inte antalet annonser, utan antalet ämnen som framkommer i 

annonserna. Kategorin språk inkluderar: moderna språk (en man), finska (en man) och den generella 

termen språk (två icke-specificerade). Kategorin övrigt inkluderar: fäktning (en icke-specificerad), 

kristendom (en man och en kvinna), matlagning (en kvinna), blommor (en kvinna), svenska (en icke-

specificerad) och brukliga slöjder (för en flicka) (en icke-specificerad). 

 

Bland de annonsörer som sökte efter personer som kunde franska sökte de flesta, 55 

procent, kvinnor. Franska var det enda språk som där kvinnor explicit eftersöktes, annars 

sökte man män eller specificerade inte om man sökte män eller kvinnor. När det gällde tyska 

och engelska eftersökte 66,7 procent respektive 80 procent män.  

Det går också att utläsa att man endast sökte kvinnor för handarbete och 

fruntimmersarbete, vilket stämmer med resultaten ovan, där de ämnena huvudsakligen 

erbjöds av kvinnliga annonsörer. Tyska, engelska, historia, geografi, räknekonst och 

matematik efterfrågades endast av män eller i annonser där kön inte specificerades. Överlag 

kan man även se att i de icke-specificerande annonserna eftersöktes nästan enbart ämnen 

som i denna undersökning huvudsakligen erbjudits av män. Det var bara i ett fall, där man 

efterfrågade någon som kunde lära en flicka de brukliga slöjderna som man kan anta att det 
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menades en kvinna.90 Utifrån Hirdmans teori om den manliga normen skulle man kunna 

anta att förutom annonsen som eftersökte kvinnligt kodade slöjder så eftersökte även de icke-

specificerade annonserna män. Det faktum att det inte förväntades att kvinnor skulle kunna 

andra språk än franska, att matematik var en del av högre utbildningar som endast män 

studerade samt att vetenskaper som begrepp oftast användes av män i annonserna är saker 

som stödjer Hirdmans tes.  

 

Attraktiva egenskaper eller imponerande meriter? 

Av både männen och kvinnorna i annonserna använde sig många ofta av värdeladdade 

adjektiv i sin presentation, vanligtvis hederlig, men även stadigt, anständig och liknande 

positiva attribut. Det verkar i den beskrivande introduktionen inte ha funnits några ord som 

var mer vanligt bland respektive kön. Inledningsvis hade jag en tanke om att ordet hederlig 

kanske hade en annan betydelse under 1700-talet än det gör nu. Enligt Svenska akademins 

ordbok så verkar det dock som att 1700-talets användande av ordet i princip var likadant som 

vi använder det idag. Om man skulle gå längre tillbaka i tiden skulle det ha indikerat en social 

ställning, men så verkar inte fallet vara här.91 

Vid vissa tillfällen specificerar inte annonsörerna om de var män eller kvinnor, utan 

kallade sig enkelt person. I en stor del av dem kan man längre ned i annonsen se att 

personerna hänvisade till sig själv i tredje person, och då alltid som han.92 Det hände även i 

annonser där det eftersöktes person eller någon att det längre ned preciserades som han.93 

Vissa ospecificerade annonsörer kallade sig studerade, en titulering som i det övriga 

materialet endast användes av män.94 Förutom i den annons som nämndes tidigare där det 

söktes någon att lära en flicka brukliga slöjder så går det inte att utläsa några kvinnor i de 

icke-specificerande annonserna. Återigen kan Hirdmans normprincip användas: man kan 

anta att när ett neutralt ord som person används faller den manliga normen i bruk, och att 

personer innebär män. I källmaterialet framställdes inte kvinnor som neutrala, utan 

markerade sin kvinnlighet genom att kalla sig fruntimmer eller liknande, medan männen inte 

alltid behövde markera sin manlighet då det var underförstått.95  

 

  

                                                           
90 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 28/3 N:o 72. 
91 Hederlig, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (20/5 2016). 
92 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 3/2 N:o 28 Bihang ; 26/6 N:o 143 ; 2/8 N:o 175. 
93 För några exempel, se 15/6 N:o 134 Bihang ; 16/6 N:o 135 Bihang ; 26/6 N:o 143 Bihang. 
94 Se bilaga 3. 
95 Hirdman (2001) s.59-63. 
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Det för könet erfoderliga 

 

Et hederligt Fruntimmer, som i flera år förestått et stort Hushåll och under tiden 

inöfvat Döttrarna i de för Könet ärforderliga slögder, är nu beredvilligt at sig en 

dylik tjenst åtaga, eller ock at hushålla för en hederlig Änkling eller Ungkarl. 

Gunstigt Svar utbedes genom förseglad Billet til E.L. som inlämnas i Boden där 

dessa Blad utgivas.96 

 

Annonsen ovan är ovanlig i det avseendet att annonsören nämner ”de för Könet ärfoderliga 

slögder”. Det är väldigt få annonser där man så uttalat talar om kvinnliga kännetecken. Att 

man kallar något för fruntimmerslöjder är i sig en indikation att det är menat att kvinnor ska 

syssla med en specifik sak, men kan också ses som det motsatta där man kallar något 

fruntimmerslöjder för att många kvinnor sysslar med det. I det här fallet, där man 

uttryckligen säger att något erfordras för det kvinnliga könet menar man inte att det är något 

kvinnor sysselsätter sig med, utan något kvinnor ska syssla med. I en liknande annons av en 

13-årig flicka tas det också upp saker kopplade till det kvinnliga könet. Den är inte en 

yrkesrelaterad annons, så den räknas inte med i den kvantitativa delen, men den är 

intressant här därför att den liksom den förra annonsen är ovanligt uttrycklig. Flickan skrev i 

annonsen att hon förlorat sina föräldrar och därför sökte att bli omhändertagen i en annan 

familj som deras egna barn. Hon ”[…]anhåller på det ömaste at blifva antagen som egit Barn 

hos något hederligt Barnlöst Folk, där hon under Fruns upsigt kunde vidare danas uti de 

hennes Kön tilhörande egenskaper. Hon kan sy, knyppla, och något Fransyska[…]”97 

Flickan kom troligen från adelsståndet då hon talar om edukation och franska, och det 

är intressant att hon uttryckligen frågar efter att få lära sig egenskaper som tillhör hennes 

kön. Dessa två annonser tyder på att vad som ansågs vara kvinnligt inte bara var något 

undermedvetet eller medfött som fördes vidare bland kvinnorna i samhället, utan något som 

reproducerades. Om de kvinnliga egenskaperna var medfödda och inneboende skulle det ju 

inte finnas något behov av att lära sig dem, utan de skulle redan finnas med per automatik. 

Detta tyder på att Hirdmans genusteori skulle i detta fall kunna ses väga tyngre än Laqueurs 

tvåkönsmodell. I tvåkönsmodellen hölls könen främst isär på grund av en biologisk 

väsensskillnad mellan män och kvinnor, medan Hirdman argumenterar för en socialt 

konstruerad särskiljande. Även ifall man har i åtanke enkönsmodellen, som enligt Laqueur 

fanns kvar sida vid sida med tvåkönsmodellen under denna tid, så innehöll den modellen en 

gradskillnad av manlighet. Att då lära sig kvinnligt betonade egenskapen torde inte ha varit 

                                                           
96 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 11/7 N:o 156 Bihang. 
97 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 7/5 N:o 103 Bihang. 
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något som man uttryckligen eftersträvade, även som kvinna. 98 Även om tvåkönsmodellen var 

hur man tänkte kring män och kvinnor tyder det faktum att kvinnliga egenskaper behövde 

inläras på att det fanns sociala konstruktioner kring kön som inte nödvändigtvis var 

medvetna, men som påverkade uppdelningen mellan könen. 

En annan ung kvinna som identifierar sig som Borgare-Dotter skriver att hon då hon är 

moderslös behöver ”[…]komma i något hederligt Hus för at lära Hushållningen, och, utan alt 

afseende på lön, gå Frun i Huset tilhanda, uti alla henne passande göromål[…]”. 99 Hon 

poängterar att hon redan kan en del av vad ”[…]et Fruntimmer kan behöfva, så väl 

nödvändiga som Granlåts-arbeten och sömnader, kan äfven kläda hår, skrifva och räkna om 

sådant behöfvas[…]”.100 Hon ger alltså exempel vad det är som kvinnor—eller i varje fall 

borgarkvinnor—behövde kunna. Handarbeten verkar ha varit det som var viktigast medan 

görandet av frisyrer, skrivande och räknande mer av en eftertanke än något nödvändigt.  

 

Mödraskap som merit 

Vid ett antal tillfällen framkommer det annonser där kvinnor kopplar sin kompetens eller 

sina egenskaper till moderskapet. En kvinna sökte fler barn till sällskap i sin sons edukation 

men hon poängterade att även om hon ”[…]utlofvar Moderlig omvårdnad[…]” så var det inte 

hon som skulle sköta utbildningen, utan en ” […]beskedelig Man, som haft flere 

conditioner[…]”.101 I det här fallet var det alltså inte kvinnan som sökte arbete då det är en 

man som kommer att sköta undervisningen, men det var ändå viktigt att poängtera att barnet 

skulle komma att tas väl om hand genom hennes moderlighet snarare än den manliga 

lärarens omsorg. 

En annan kvinna—troligen också ur det högre samhällskikten då hon också nämner 

edukation—sökte också en pojke som sällskap till sin egen son som uppmuntran i hans 

studier. Även om det inte framkommer ifall det är hon eller någon annan som kommer att 

sköta undervisningen så försäkrade hon ”[…]all ömhet och vård, som en Moder kan hafwa för 

sit egit Barn[…]”.102 I det fallet, då hon inte nämnde några ämnen eller säger klart ut att hon 

tänkte lära ut något verkar det bara som att barnets trygghet och välmående försäkrades. 

Det finns även exempel på kvinnor som erbjöd sina tjänster som lärare med mödraskap 

som en förstärkande egenskap. En kvinna skriver att hon ”[…]ärbjuder sig at uti hel Pension 

emottaga några välartade Barn, at emell. 5 och 12 års ålder, Såsom Moder känner hon lifligen 

vigten och ansvaret af detta förtroende[…]”.103 Att hon erbjöd sig att emot barn i hel pension 

                                                           
98 Laqueur (1994) s.16, 178. 
99 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 19/2 N:o 21 Bihang. 
100 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 19/2 N:o 21 Bihang. 
101 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 21/11 N:o 269 Bihang. 
102 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 8/5 N:o 104 Bihang. 
103 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 29/3 N:o 73 Bihang. 
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innebär att barnen inte bara gick skola hos henne utan även inackorderades hos henne, till 

skillnad från halv pension, där barnen gick hem vid slutet av dagen.104 Hon skriver om hur 

hon kunde lära ut slöjder som var anpassade till barnens ålder samt kristendom. Referensen 

till slöjder tyder på att hon troligen tog emot både pojkar och flickor, då de pojkar och flickor 

som gick i fattigskolor vid den här tiden spann.105 Detta verkar alltså inte vara någon från de 

högre samhällskikten, som kunde lära ut till exempel franska. Hon använde sig inte av några 

ord som markerar ett högre stånd—som tidigare omnämnde edukation eller demoiseller. 

Hon nämner också att hon är änka, så det är högst troligt att hon sökte de arbeten hon kunde 

för att försörja sig själv och sina barn. I och med att hon inte verkade ha så många 

meriterande kunskaper att lära ut så använde hon sig av egenskaper som argument istället. 

De vårdande egenskaperna av en moder var ett accepterat och positivt alternativ. 

Slutligen framkom det ett väldigt intressant exempel på en barnlös änka som i första 

hand sökte arbete där hon kunde sköta hushållet hos en ungkarl eller änkling. Hon erbjöd sig 

dock även att undervisa barn, om några fanns med i bilden. Det intressanta är att trots att 

hon uttryckligen säger att hon är barnlös, så skriver hon under som ”[…]Den ömma 

modren[…]”.106 Trots att hon inte hade barn använde hon fortfarande en retorik som föreslog 

att hon har egenskaper som gjorde henne till en öm moder. 

 

Manliga meriter 

För manliga annonsörer verkar det inte funnits samma sorts könskodade egenskaper överlag. 

Det är rimligt att anta att män hade mer konkreta meriterande kunskaper: präster hade 

genom sin titel och roll ett bevis på att de tagit examen och hade kunskap inom vissa ämnen. 

På liknande vis hade studenter en automatisk merit, att de studerade vid universitet och var 

därmed kunniga inom språk och vetenskaper. I vissa fall kunde de till och med visa upp betyg 

från sina studier.107 Det kan vara värt att notera att det även fanns kvinnor som använde sig 

av få eller inga värdeladdade egenskaper. Det fanns även merittunga kvinnliga annonser, som 

guvernanten som nämndes tidigare. En kvinna erbjöd sig att lära ut ovanligt många ämnen. 

Förutom franska, skriva, räkna och ”[…]andra Fruntimmersgöromål[…]” så lär hon även ut 

historia och geografi.108  

Även om män tenderade att använda mer meritbetonad retorik betydde det inte att 

män aldrig använde egenskaper som argument. Ett exempel är en präst som underströk att 

                                                           
104 Helpension, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016) ; Halvpension, Svenska 
akademiens ordbok [Elektronisk resurs]  (21/5 2016). 
105 Bengt Sandin, Hemmet, gatan, fabriken eller skolan: Folkundervisning och barnuppfostran i 
svenska städer 1600-1850 (Lund 1986) s.242 ; DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 29/3 
N:o 73 Bihang. 
106 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 14/5 N:o 109. 
107 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 20/4 N:o 90 Bihang ; 13/12 N:o 288 Bihang. 
108 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 3/2 N:o 28 Bihang. 
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han förstod ansvaret av en lärarposition och att han ville ”[…]med all ömhet vårda de Barn, 

som hugade hederliga Föräldrar honom torde kunna anförtro[…]”.109 Han tog alltså upp en 

vårdande egenskap som vanligen kopplades till kvinnor, men utan att använda sig av någon 

koppling till fader- eller föräldrarskap. Ett annat exempel är en annonsör som ”[…]haft 

Wettenskaperne til sit yrke[…]” och som ”[…]önskar få dela sin tid til Ungdoms undervisning 

i något Hus där förnuftets flitiga odling anser med bifall, och där Upfostrings-Konsten til sin 

vidd och värkan är känd[…]”.110 Denna annonsör använde sig visserligen av de rent 

akademiska meriter han hade, men han poängterade även vikten av att kunna uppfostra 

barnen på ett bra och etablerat sätt.  

 

Svaghet som strategi 

I ett antal annonser finns det kvinnor som använder värnlöshet som ett sätt att förstärka sina 

annonser. Vissa skrev helt enkelt under med den värnlösa och liknande alias.111 Andra 

förstärkte det ytterligare i brödtexten: 

 

Et värnlöst Fruntimmer, således utan prätentioner, åstundar at blifva antaget i 

något hederligt Hus, at informera et eller 2:ne Barn i läsa och skrifva samt 

Fruntimmers-arbeten, äfven i Tyskan: ömhet och flit skall ej fela. Benägit Svar 

avaktas uti förs. Billet til: Den Wärnlösa, som inlämnas i Snusboden uti Clara 

Fattighus.112 

 

En annan kvinna började med att berätta om sina kunskaper i barnundervisning och 

det hon kunde lära ut, poängterade att hon även kunde vara behjälplig i hushållningen, även 

sökte någonstans att bo och på slutet önska ett positivt svar ”[…]af den som ömmar för en 

behöfwande wärnlös Prästdotter[…]” och skrev under med ”[…]Den lidande[…]”.113 

I en annons som inte uttryckligen identifierar annonsören som kvinna kan det ändå 

hittas ledtrådar som leder till den slutsatsen genom just svaghetsstrategin tillsammans med 

andra ledtrådar: 

 

Då dyra tider trycka den Rike och Wälgörande, än mer den Fattige, och ändock så 

stora Barmhertighets-Werck bevisas nödlidande, anser en behövande all hjelp som 

sker, för aldra första välgärning. En enfaldig och godtrogen, som genom Bedragare, 

Tjufvar, hårdhjertade, ohjelpsamma Menniskors åtgärd, inskränkte begreps 

rådgifvande mistat en betydelig del af en obetydelig Egendom, en afstadnad 

                                                           
109 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 11/1 N:o 8. 
110 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 30/10 N:o 250 Bihang. 
111 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 19/6 N:o 163 Bihang ; 31/8 N:o 200 Bihang. 
112 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 31/8 N:o 200 Bihang. 
113 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 2/8 N:o 175 Bihang. 
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Handel, om i all tider varit liten och nu för tiden als ingen: at detta alt är sant vet 

Gud och de som hålla vi sanningen. Den Behöfvande anhåller därföre ödmjukast at 

blifva anförtrod Arbete och göromål, Lärftsbods-Söm, äfwen om ärhållas kunde 

små Barn undervisning uti läsa, sy, en sann Christendom och Gudfruktan, 

hwarifrån alla sanna dygder komma uti deras tilwäxande år: sådane små Barn som 

ej känna första Bokstafwen uti A.B.C[…].114 

 

Den lärftbodsöm som erbjöds var förmodligen kopplat till handeln som avstannat, 

rimligen en lärfthandel.115 Vid första anblick kan handelsidkande tolkas som att det är en 

manlig annonsör. Handel idkades dock i mindre skala av kvinnor som ansökt om att bli 

myndighetsförklarade av kungen.116 Det faktum att annonsören använder sig av en 

svaghetsstrategi tillsammans med det faktum att hen erbjöd sig att lära ut till små barn—det 

vill säga barn som inte läste så avancerade ämnen—tyder på att annonsören är kvinnlig. Det 

är inte nämnt något om vetenskaper eller språk, vilket var mer typiskt för män att annonsera 

om. 

Utan att nedvärdera kvinnornas situation, då det troligen var så att de var i stort behov 

av någon form av försörjning, kan man konstatera att i en annons där man sökte arbete var 

det relativt ovanligt att vädja till någons känslor. Det är möjligt att de kvinnor som uttryckte 

ett stort behov av hjälp använde svaghet som strategi, som Jonas Liliequist skrivit om i A 

history of emotion. Han menar att använda sig av svaghet som strategi var en stereotyp av 

den kvinnliga medelklassen. Av Rousseau sågs det som en del av den kvinnliga naturen 

medan Wollstonecraft kritiserade det som kvinnors föreställande politik i ett patriarkat 

samhälle.117 De exempel som framkommer i detta material verkar passa samman med den 

tesen, då det är osannolikt att manliga annonsörer, som överlag använde sig av stärkande 

meriter som argument, skulle använda sig av svaghet som ett sätt att söka arbete. 

 

Underskrifter för att stärka annonser 

Som i de exemplen ovan där man i sina underskrifter kunde förstärka det värnlösa intrycket 

man ville ge i sin annons kan man också se att många använde sig av underskrifter som 

förstärkare även i andra sammanhang. Ett exempel är en student som sökte arbete som 

lärare samtidigt som han skulle studera på vårterminen. Han ställer inga krav på lön, då han 

                                                           
114 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 25/1 N:o 20 Bihang. 
115 Lärfthandel, Svenska akademiens ordbok [Elektronisk resurs] (21/5 2016). 
116 Marja Taussi Sjöberg, Släkten, pengarna och Caroline Gother: en grosshandlarsläkt i Stockholm 
under tre generationer 1740-1836 (Stockholm 2009), s.95-96. 
117 Jonas Liliequist, “The political rhetoric of tears in Early Modern Sweden”, i Jonas Liliequist (red.), A 
history of emotion 1200-1800, (Pickering & Chatto Publishers 2012), [Elekronisk resurs] s.198-199. 
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säger att han framförallt vill lära ut för att sysselsätta sig och avslutar med att kalla sig själv 

l’Ennemi de l’oifivité, alltså lättjans eller lathetens fiende.118 

Det fanns även de som för att förstärka de annonser som erbjöd språkundervisning 

skrev under på just det språk man erbjöd sig att undervisa i. En infödd tysk som erbjöd 

språkundervisning kallade sig Fleiss und Gedult—flit och tålamod.119 En utlänning som 

erbjöd att lära ut både tyska och franska kallade sig Der Lehrer in Sprachen—språkläraren.120 

En lite ovanlig guvernant, då de flesta guvernanter endast erbjöd sig att undervisa i franska, 

säger att hon vill lära ut ”[…]Språk, Sy, Rita, för öfrigt alt hvad som hörer til et väl educerat 

Fruntimmer[…]” och skriver under med l’Educazione curata, vilket betyder välvårdad 

utbildning eller uppfostran.121 Underskriften tyder på att hon förutom den brukliga franskan 

även kan erbjöd att lära ut italienska. En man som det är oklart ifall han är svensk eller 

engelskman, skrev inte under men refererade till sig själv som The Gentleman.122 Troligen är 

han från Sverige, eftersom han inte nämner att han är född utomlands eller i England, men 

att kalla sig The Gentleman förstärkte det han hävdade om sina engelska språkkunskaper. Ett 

sista exempel är en man som inte skrev under på något annat språk, utan helt enkelt kallade 

sig Orygglig, det vill säga något eller någon som stod fast.123 

En stor mängd annonsörer skrev inte under alls, utan beskrev var svar kunde lämnas. 

Andra skrev under med initialer, eller med underskrifter som inte egentligen sa så mycket. 

De som skrev under med vissa utstickande underskrifter gjorde det troligtvis som ett slags 

litet bevis på att man faktiskt kunde något av det man nämnt i annonsen, eller som en allmän 

förstärkare av det intryck man ville göra. Annonserna var som sagt genomgående ganska 

kortfattade, och med få ord behövde man sticka ut och verka så attraktiva som möjligt. För en 

del utländska annonsörer kan det ha varit en bekräftelse på att man faktiskt var utländsk.  

  

                                                           
118 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 1/2 N:o 26 Bihang 
119 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 5/1 N:o 4 Bihang. 
120 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 31/1 N:o 25 Bihang. 
121 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 3/2 N:o 28. 
122 DA 1798, avskrifter i Stellan Arvidsons arkiv, SSA, 23/5 N:o 116 Bihang. 
123 Orygglig, Svenska akademiens ordbok 
<http://www.saob.se/artikel/?seek=orygglig&pz=1#U_O1289_95624> (21/5 2016). 
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Diskussion 
 

Så vad har kunnat utläsas i annonserna från Dagligt Allehanda år 1798? Något som både är 

en styrka och en nackdel med materialet är att det är mycket som var så uppenbart för 

annonsörerna att de inte utvecklade vad de menade, exempelvis med begrepp som språk, 

vetenskaper och fruntimmersarbeten. Troligtvis påverkade även annonsformatet, då det för 

de flesta annonsörer inte fanns utrymme för utsvävningar. För att koppla det till den 

hermeneutiska metoden så kan man utläsa att det fanns en allmän föreställningsram som 

reflekterar det dåtida samhällets gemensamma normer och regler, men det är inte alltid helt 

enkelt att sätta fingret på vad föreställningarna var då det var underförstått.  Annonserna blir 

små pusselbitar till en helhet av vad folk tyckte var självklart, och man kan se en skillnad 

mellan män och kvinnor. 

Männens annonser var överlag mer merittunga, vilket inte är oväntat då det var 

männen som utbildade sig på universitet. Det fanns dock även kvinnor som använde sig av 

meriter. De kvinnor som kunde erbjuda många, eller för kvinnor ovanliga, ämnen—historia 

och geografi till exempel—använde sig inte av många egenskaper som argument, rimligen 

eftersom att deras kunskaper talade för sig själva. Om man ser till Hirdmans genusteori blir 

idén om att mannen är förstånd och kultur cirkulär: eftersom männen hade förståndet var 

det de som studerar på universitet, fick akademiska meriter och yrkeserfarenheter, vilket 

gjorde att det är de som hade förståndet. I tvåkönsmodellen där särskiljandet mellan det 

manliga och det kvinnliga—som i Hirdmans genusteori—är viktigt, verkar det faktum att 

även kvinnor kunde ha teoretiska kunskaper som meriter tyda på att särhållandet inte skedde 

fullt ut. Enligt Laqueur så togs inte enkönsmodellen över helt och hållet av tvåkönsmodellen 

på en gång, utan det kom att ske en övergång från den förra till den senare under den här 

tiden. Kvinnor studerade inte på universitet, men att vissa kvinnor lärde ut ämnen som 

vanligen lärdes ut av män kan vara ett tecken på detta. 

Överlag går det dock att se att de vanligaste ämnena som lärdes ut av kvinnor var 

handarbetsrelaterade; det var endast en man som professionellt lärde ut brodyr. På samma 

vis går det att se att det med ett undantag endast var män som erbjöd att lära ut 

vetenskaperna. Där verkar det ha funnits en klar gräns mellan män och kvinnor, som både 

kan kopplas till Hirdmans socialt konstruerade särskiljande och Laqueurs resonemang kring 

tvåkönsmodellens biologiska väsensskillnad. Kvinnor gjorde praktiskt arbete som inte 

nödvändigtvis var kopplat till något yrke medan männen lärde ut teoretiska kunskaper de 

troligen hade med sig ifrån högre utbildningar. Med tanke på att många av annonsörerna var 

präster och studerande kan vi där se att de hade en koppling till universitetsstudier, och 

många av de andra männen benämnde sig själva som studerade, vilket jag tolkar som en 
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hänvisning till högre studier. Av kvinnorna var det just under hälften som inte bara sökte 

anställning som lärare, utan även sökte att vara till hjälp i hushållning, bli anställda som 

sällskapsdam eller som även erbjöd handarbetstjänster. Männen tenderade till mycket högre 

grad söka endast lärartjänster. Om man ser till präster och studenter så hade de troligen 

annan sysselsättning vid sidan av. Studenterna studerade så klart, och prästerna hörde 

troligen i första hand hemma i kyrkskolorna med privatlärararbete som något vid sidan av. 

För de kvinnor som sökte mer än ett yrke fanns det kanske ett större behov av försörjning, 

vilket gjorde att man breddade sina möjligheter så mycket som möjligt. Bland språk var det 

flest kvinnor som lärde ut franska samtidigt som franska och tyska var ungefär jämt 

fördelade bland männen. Detta stämmer överens med det Parland-von Essen och Hammar 

skrev om franskans betydelse för de högre samhällskikten genom den franska 

salongskulturens inflytande.  

När det kom till de annonser där annonsörer sökte lärare fanns det för få annonser för 

att dra några stora slutsatser, även om det är av intresse att ta med dem för att jämföra om 

det stred emot eller stämde överens med de ämnen annonsörer erbjöd att lära ut. Vad som 

gick att utläsa var att av de ämnen som efterfrågades ville man främst ha kvinnliga lärare som 

lärde ut franska och handarbeten. Man efterfrågade tyska, engelska, historia, geografi, 

räknekonst och matematik endast av män eller i annonser där man inte specificerade könen. 

I de annonserna där man inte specificerade kön fanns det förutom två annonser som sökte 

franskalärare bara en annons med ett kvinnligt kodat ämne, handarbete. Med Hirdmans 

resonemang med mannen som norm skulle man där kunna anta att de icke-specificerande 

annonserna överlag också sökte män. Män behövde inte utmärkas på något vis, medan det 

som var kvinnligt markerades i ordvalen: fruntimmersslöjd, fruntimmersarbete och 

fruntimmerssöm. 

De flesta annonsörer använde sig av någon form av positivt värdeladdade attribut, 

såsom att annonsörerna kallade sig hederliga eller liknande, men för de som inte hade 

meriter att använda sig av—eller meriter som inte var tillräckligt attraktiva—använde man sig 

i stället av andra strategier i annonserna. Egenskaper var viktiga och ett antal kvinnor 

använde sig av moderskap som en annan form av merit. Vissa kvinnor sade sig uttryckligen 

vara mödrar då de exempelvis ville ta in ett annat barn att undervisa vid sidan av sitt egna 

barn. Det är dock intressant att notera att även de som inte hade barn—en kvinna som 

presenterade sig som barnlös änka—också använde sig av moderskap som argument. Detta 

tyder på en föreställningsram där moderskap—och sammankopplat med det, omvårdnad—

var något medfött hos kvinnor. Det har inte framkommit några annonser där män säger sig ta 

hand om barnen som att det var deras egna, då omvårdnad och faderskap inte var 

sammankopplade på samma vis. Ett liknande exempel till mödrarnas omvårdnad är en präst 

som lovade att vårda barnen väl. Möjligen kan det faktum att han var präst innebära att han 
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använde sig av en retorik som inkluderade mer ömma ordalag. Även om präster troligen 

också använde sig av en hårdare och mer auktoritär retorik utesluter det inte mjukare 

framtoningar, på samma vis som bibeln innehåller mjuk och hård retorik.  Att kvinnor skulle 

ha inneboende omhuldande egenskaper stämmer överens med det de Bellaigue skrev om 

kvinnliga lärare i Storbritannien, då man avbröt ett försök att utbilda kvinnliga lärare 

eftersom att utbilda dem skulle vara som att säga att deras inneboende vårdande egenskaper 

räckte till för att vara lärare. Det visar också på en olikhet mellan kvinnor och män, att bara 

kvinnorna skulle vara en omhändertagande förälder. Vissa män kunde nämna 

uppfostringskonsten, men det var troligtvis en skillnad—möjligen en auktoritär sådan—

mellan att uppfostra och att vårda ett barn. 

Ett par annonser talar uttryckligen om ett särskiljande mellan könen, eller i varje fall 

att det kvinnliga var något särskilt. En kvinnlig annonsör nämnde de slöjder som var 

nödvändiga för kvinnor; en annan frågade efter en uppfostran där hon av frun kunde formas 

i de egenskaper som tillhörde hennes kön. Det är intresseväckande både för att deras 

annonser ger belägg för att det fanns en idé om något specifikt kvinnligt, men även att det 

inte var något som fanns per automatik, utan behövde reproduceras och läras in. Till skillnad 

från biologiska egenskaper och kunskaper verkar de istället ha varit socialt konstruerade. Att 

handarbeten ofta benämndes som fruntimmerssöm eller fruntimmersslöjder visar att det var 

något kvinnor och ingen annan skulle syssla med: i annonserna är det enda undantaget en 

utländsk brodör som erbjuder sig att lära ut just broderi genom sitt yrke. Det markerades 

alltså när något var kodat som kvinnligt, medan det som ansågs vara okvinnligt, alltså 

manligt, inte behövdes kodas eftersom att det var norm, som i Hirdmans genussystem. 

Några kvinnor använde sig det Liliequist kallar svaghet som strategi, där man både 

uttryckligen skrev att man var värnlös och utsatt och genom underskrifter som den lidande 

eller den värnlösa. Med undantag för en annons där det inte explicit skrivs ut ifall det är en 

kvinna eller en man som är annonsör har inga män ha använt sig av en liknande strategi. Det 

verkar också osannolikt att män skulle använda sig av ett sådant grepp, dels för att det sågs 

som något kvinnligt, och dels för att man kunde använda sig av meriter, vilket kan ses som en 

strategi av styrka. 

I framtida undersökningar finns det mycket att göra av materialet, då tidigare 

presshistoriska undersökningar mest fokuserat på nyheter, politik och debatter. Man skulle 

kunna bredda materialet genom att granska ett större antal år eller titta på andra kategorier 

än utbildning när det gällde yrkesrelaterade annonser. Det skulle även vara intressant att 

jämföra annonserna i Dagligt Allehanda med den rivaliserande Stockholms Posten för att se 

ifall andra sociala grupper framkom. Man skulle också kunna använda Stockholms Posten för 

att bredda annonsunderlaget. Det skulle även vara möjligt att göra en undersökning baserat 

på en geografisk kartläggning, då det i annonserna nämns många gatunamn och byggnader 
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som finns kvar ännu idag i Stockholm. Man skulle där kunna se ifall man kunde utläsa fler 

sociala grupper i materialet utifrån var de bodde, eller vilka olika bodar de refererar till där 

Dagligt Allehanda såldes. Om man ville fokusera på något annat än bara privatlärarna skulle 

man också kunna granska till vilka—pojkar eller flickor—ämnena  lärdes ut, vad som lärdes 

ut till vem och undersöka ifall manliga och kvinnliga lärare huvudsakligen verkade lära ut 

ämnen till det egna könet eller om det var blandat pojkar och flickor.  

  



39 
 

Sammanfattning 
 

År 1798 var det offentliga skolväsendet fortfarande under konstruktion och det fanns 

en stor efterfrågan efter privata lärare. Enligt 1686 års kyrkolag, som fortfarande var i bruk 

under 1700-talet, så var det föräldrarnas, prästens och klockarens ansvar att se till att barnen 

lärde sig läsa. Detta funkade dock inte alltid lika bra i verkligheten som det ideal kyrkolagen 

målade upp. Förutom detta hade de högre samhällskikten ett behov av annan undervisning 

än de lärda språken och teologi. För adeln var edukation, en kombination av uppfostran och 

utbildning för barnen, ett sätt att särskilja sig från de lägre ständerna och privatundervisning 

var norm för både pojkar och flickor. Adelspojkarna kom så småningom att börja studera på 

universtitet medan adelsflickorna hade möjlighet att studera vid pensionat. För flickorna var 

emellertid det mest eftertraktade att få privatundervisning hemma. Detta gjorde 

guvernanten—den kvinnliga privatläraren för de högre samhällsskikten—väldigt viktig. 

Franska guvernanter var särskilt efterfrågade, då den franska salongskulturen var viktig för 

den adliga edukationen.   

Syftet med den här undersökningen var att med hjälp av Yvonne Hirdmans genusteori 

och Thomas Laqueurs tankar om tvåkönsmodellen granska utbildningsmarknaden i 1798 års 

Stockholm med omnejd. Mer specifikt har detta genomförts genom att undersöka de 

annonser skrivna av privatlärare som sökte arbete i dagstidningen Dagligt Allehanda, samt 

de annonsörer som sökte efter privatlärare att anställa. Metodmässigt så har undersökningen 

dels varit kvantitativt kartläggande samt en hermeneutiskt influerad textanalys. 

En liten majoritet av annonsörerna var män och de annonsörer som sökte lärare 

efterfrågade i stort sätt lika ofta efter manliga som kvinnliga lärare. Bland kvinnorna var det 

svårt att utläsa sociala grupper, även om det gick att se individer i materialet. En majoritet 

kallade sig fruntimmer och de övriga titulerade sig oftast sådant som signalerade deras 

civilstånd, som fru och änka. Bland männen fanns många fler tituleringar, den vanligaste 

präst, och det gick även utläsa studenter, studerade män och tjänstemän, för att nämna de 

vanligaste. 

De allra flesta männen sökte rena lärarjobb utan andra arbeten vid sidan. Bland 

kvinnorna var fördelningen mer jämn, där drygt hälften var mångsysslare. Detta berodde 

troligtvis på att männen hade mer utbildnings- och arbetslivsmeriter att erbjuda än 

kvinnorna. Kvinnorna hade förmodligen ett större försörjningsbehov och behövde bredda 

sina möjligheter jämfört med präster, studenter och tjänstemän som redan hade andra 

sysselsättningar vid sidan om. Det var inte så många kvinnor som sökte arbete som 

guvernant och av de som sökte var det varierande kompetensnivåer. Den blandade nivån av 

kompetens hos de sökande och det faktum att de flesta av dem sökte andra arbeten samtidigt 
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på att guvernanter i första hand inte blev rekryterade via annonsering, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. 

De ämnen som kvinnorna främst erbjöd att lära ut var franska och handarbeten, och 

det var också det som främst efterfrågades från dem. Det stämmer överens med den tidigare 

forskning som la stor vikt på det franska språket och den franska salongskulturen. Män 

erbjöd sig främst att lära ut språk och vetenskaper, där språk ibland bara användes som en 

generellt odefinierad term. De erbjöd dock också explicit att lära ut tyska och franska. 

Vetenskaper var ett annat begrepp som användes ofta utan att annonsörerna förklarade vad 

det innebar, men troligtvis menade man högre teoretiska studier. De annonsörer som sökte 

efter lärare att anställa var få och svåra att dra stora slutsatser om, men de ämnen som 

efterfrågades från män och kvinnor speglade i stort de ämnen män och kvinnor erbjöd att 

lära ut. Även om både män och kvinnor använde positiva attributer att beskriva sig själva så 

tenderade män överlag att använda sig mer av meriter medan kvinnor använde sig av 

egenskaper, kopplingar till moderskap och svaghetsstrategier. 
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Bilaga 2: A mneskategorisering 
 

Den här bilagan går igenom kategoriseringarna i tabell 3 om vilka ämnen som erbjöds att 

läras ut. För att kunna göra någon form av uppställning slogs en del ämnen samman i mer 

övergripande kategorier, och det är de som listas här. 

Handarbete 

Vitsöm, schattersöm, tambursöm, tavelsöm, broderi, nippersöm, slätsöm, knyppla, knyta, 

märka, linsöm, klädsöm, nättelduksöm, granlåtsöm, fruntimmerslöjd, genombrytning, 

fruntimmersöm, och slutligen sömnad nämnt i generella ordalag. 

Fruntimmersarbeten 

Brukerliga arbeten, moderna arbeten, bättre arbeten, yrken samt fruntimmersarbeten. 

Hushållning 

Matlagning, hushållssysslor och hushållning. 

Musik 

Violin, harpa, trumpet, valthorn, alt-viol, liten viol, cittra, luta, klaver, sång och slutligen 

musik i generella ordalag. 

Ritkonsten 

Rita, måla, teckning, figurritning, landskapsritning, blomsterritning, blomsterteckning  samt 

ordagrant ritkonsten. 
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Bilaga 3: Tituleringar i annonserna 
 

Tituleringar uppställda i ordning av mest framkommande till minst framkommande. 

Titlar, män 
Präst, man, studerande, yngling, fransman/fransos, studerad utlänning, studerad man, tysk, 

informator, studerad yngling, person, fransk språkmästare, italiensk språkmästare, konstnär, 

philos magister, magister, svensk, kunglig hovpredikant, ungkarl, utlänning, engelsk infödd, 

språkmästare, artist, hovtrumpetare, resande, herre, hovmästare/kamrer, ståndsperson, 

revisor, musikkännare, stadsdansmästare, utländsk brodör. 

Titlar, kvinnor 
Fruntimmer, änka, fru, fransyskt fruntimmer, engelskt fruntimmer, hederlig mans 

dotter,guvernant, ärlig mans dotter, hederlig mans hustru, hederlig mans änka, infödd 

fransyska, fransysk dame, borgaredotter, jungfru. 


