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Om romanen kan liknas vid en korg som rymmer 
en myllrande fantasivärld, kanske den vetenskapliga 
skriften kan liknas vid en verktygslåda fylld med 
nyttiga redskap.¹ Dessa kan användas på olika sätt 
för att konstruera varjehanda ”byggen”. I detta 
nummer av Nätverket har fem etnologer utifrån sina 
forskningsintressen och pedagogiska verksamhet grävt 
i sina verktygslådor, ”snickrat” och ”skruvat ihop” 
sina bidrag. Texterna är resultatet av den fruktbara 
växelverkan mellan forskning och pedagogisk 
verksamhet, föreläsningar och seminariediskussioner, 
som uppstår när forskaren lämnar skrivbordet och möter 
studenter i lärosalar, arkiv och under fältarbeten.  
Bidragen spänner över vitt skilda forskningsfält, 
men har alla växt f ram ur den ”etnologiska myllan” 

vid de universitet, arkiv och museer där författarna 
varit och är verksamma. Här diskuteras så vitt 
skilda ämnen som Sveriges moderniseringsprocess 
f rån 1700-talet och f ramåt, spökvandringar och 
personliga erfarenhetsberättelser i slottsmiljö liksom 
folklivsarkivens f rågelistverksamhet med ULMA 
(Uppsala landsmålsarkiv) som exempel. Här porträtteras 
med genusglasögon på forskarnäsan den första kvinnliga 
professorn inom svensk etnologi, Anna Birgitta Rooth. 
Här diskuteras hur aktiviteter och uttryck, som kan 
relateras till västafrikanska danser och trumspel, skapat 
sig en plats inom svenskt kultur- och samhällsliv. 
Slutligen presenteras också teoretiska och metodiska 
grepp inom genreanalys, ritualteori, genusforskning 
samt teorier rörande modernitet och postmodernitet. 

Inledning
Birgitta Meurling & Oscar Pripp

 Nobelpristagaren Orhan Pamuk liknar i skriften Pappas resväska 
romanen vid en korg, som rymmer en fantasivärld vi vill hålla levande 
och tillgänglig (Pamuk 2007:53, Norstedts förlag, Stockholm).
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FÖREMÅLEN I MUSEISAMLINGARNA 
I museernas magasin trängs föremålen. Rader av 
spinnrockar, vagnar, möbler, mangelbräden etc. är 
prydligt sorterade på hyllor i jättelika utrymmen. 
Textilier ligger prydligt inpackade i syrafria silkespapper 
och specialgjorda syrafria kartonger. Dyrbarheter som 
silver, smycken, konstföremål, men också mer triviala 
vardagsföremål, skyddas av allehanda säkerhetsåtgärder.1 
När ett föremål – det må vara ett ordinärt vardagsföremål 
som tidigare har hanterats dagligen i egenskap av 
bruksföremål – blir ett museiföremål så genomgår 
det samtidigt en metamorfos. Det blir inte längre 
möjligt att vidröra utan att man tar på sig särskilda 
bomullsvantar och det får inte längre användas för 
sitt ursprungliga ändamål. Vispen får inte mera vispa, 
mobiltelefonen inte längre sms:as med. En gräns har 
passerats i föremålets livslopp, en ny status och en 
särskild magi har laddat föremålet. För en utomstående 
kan det förefalla både egendomligt och komiskt att 
det som nyss hörde till exempelvis en familjs högst 
vanliga köksutrustning plötsligt måste behandlas med 
största varsamhet för att den förvärvats av ett museum. 
Skillnaden mellan en porslinsurna f rån 1700-talet 
och en plastbunke från 2000-talets IKEA är i det 
museologiska sammanhanget upphävt.
Cirka 1% av museernas föremålssamlingar brukar vara 
utställda. Procenten ändrar visserligen innehåll vartefter 
basutställningar byggs om, föremål ställs ut i tillfälliga 
utställningar eller lånas ut till andra museers utställningar, 
men faktum kvarstår att vid varje givet ögonblick är 
det en mycket liten del av den totala föremålsskatten 
som är tillgänglig i utställningsform. Digitalt ökar 
tillgängligheten successivt genom att föremålsfoton 
publiceras på många museers hemsidor,2 men närheten 
och tillgången till museernas samlingar är ändå begränsad 
för allmänheten, trots att ”tillgängliggörande” har högsta 
prioritet i museernas verksamhet. 

För en utomstående kan detta tyckas märkligt, och 
ibland väcks frågan, vilket har hänt från politikerhåll, 
om inte museernas samlingar kunde/borde avyttras, 
när nu alla föremål ändå inte visas, för att skapa större 
resurser till verksamheten. 
Frågan kan tyckas både befogad och enkel men är 
i själva verket komplicerad, av bland andra följande 
skäl: Museet har en gång tagit emot föremålen som 
donationer eller som inköp f rån, i de flesta fall, 
privatpersoner. Man får utgå från att de som skänkt 
eller sålt föremålen, liksom museets representanter, har 
åsatt dem ett kulturhistoriskt värde. Museet har påtagit 
sig ett ansvar att på bästa sätt bevara föremålen för 
framtiden, så långt det är möjligt, och det vore därför 
oetiskt att avyttra dem. 
Om museerna skulle börja avyttra sina föremål så skulle 
allmänhetens förtroende för museerna sannolikt skadas. 
Museer gör inga ekonomiska värderingar av föremål, 
för att inte bidra till marknadsmässiga bedömningar 
och spekulationer, och kan därför inte gå in i en 
försäljningsverksamhet. Museiföremåls värde är helt och 
hållet kulturhistoriska, inte ekonomiska. Ekonomiskt 
är alltså ett museiföremål i princip inte värt något alls, 
eftersom det aldrig kommer ut på en marknad. 
Museiföremål utgör källmaterial för forskning. Vilka 
föremål som skulle kunna avvaras kan inte avgöras, 
eftersom vi inte vet vilka f rågor som kommer att 
bli relevanta för framtida kulturhistorisk forskning. 
Visserligen kan idag endast ett urval ur dagens 
föremålshav göras – allt kan inte sparas – men de 
tidigare urval som föregångarna på museerna har gjort 
en gång måste respekteras, eftersom de gjordes med 
utgångspunkt i den tidens vetenskapliga intressen.
Befintliga museisamlingar måste hållas intakta för att kunna 
bilda utgångspunkt för museivetenskaplig forskning, det 
vill säga forskning om museer (inte bara på museer). 

FÖREMÅL SOM KULTURPRODUKTER
Föremålen har i etnologisk mening sin betydelse som 
produkter av kultur. Detta innebär alltså att föremål eller 
andra fysiska företeelser inte i sig själva utgör ”kultur”. 
För att förstå vad som menas med detta påstående måste 
vi först försöka förklara kulturbegreppet.

Att forska om ting
Katarina Ek-Nilsson

1 Jag avser här professionella museer som finansieras med offentliga 
medel och har utbildad personal, och bortser helt från allehanda 
privata eller kommersiella samlingar som kallar sin verksamhet 
”museum” men som i själva verket inte uppfyller de krav på 
professionell museiverksamhet som ställts upp av den internationella 
museiorganisationen ICOM (International Council of Museums).
2 Se till exempel www.digitaltmuseum.se, där flera svenska museer 
visar delar av sina föremåls- och fotosamlingar.



Nätverket 2016: 20: 2–7 
http://natverket.etnologi.uu.se3

#Att forska om ting

Det finns många olika kulturbegrepp. Kulturdefinitioner 
kan formuleras på åtskilliga sätt, varav ett sätt kan vara: 
kultur är de värderingar, känslor, kunskaper, attityder 
och uppfattningar som vi lär oss f rån det att vi är 
mycket små och som sedan följer med oss men också 
förändras med utgångspunkt i de erfarenheter som vi 
får under livet. Denna definition innebär alltså att 
kultur är något som varje individ bär inom sig, men 
det är också viktigt att påpeka att kulturen är såväl 
individuell som kollektiv. Kulturen delas med andra i 
vad vi kan kalla en kulturell gemenskap. Varje individ 
är delaktig i flera olika kulturella gemenskaper. Det kan 
vara inom en yrkesgrupp, en släkt, en region, ett land 
eller en etnisk grupp. Kulturen är också helt beroende 
av dimensionerna kön, klass och generation. 
Kultur ska ses som en process, inte ett tillstånd. Den 
befinner sig ständigt i en pågående förändring. Varje 
människa tar emot en mängd intryck varje dag. Dessa 
intryck påverkar vårt sätt att tänka och känna, våra 
kunskaper och våra värderingar.  Det sker ett ständigt 
utbyte mellan oss. Därför förändras också oupphörligen 
innebörderna i begrepp som ”svensk kultur”, ”europeisk 
kultur”, ”tonårskultur” eller ”arbetarkultur”. 
Av det ovan skrivna framgår att kultur är något som 
människan bär inom sig, men också delar med andra i 
en ömsesidighet. Människan är en kulturvarelse och som 
sådan både kulturbärare – vi förmedlar vår kultur till 
andra, för den vidare – och kulturskapare – vi förändrar 
kulturen och är därmed medverkande i ett kulturskapande. 
Utifrån det som kulturen består av, alltså kunskaper, 
värderingar, erfarenheter etcetera, skapas produkter i 
form av föremål, fysiska miljöer, men också i form av 
litteratur, musik, berättande med mera. Föremålen är 
alltså materiella kulturprodukter och kan inte kopplas fria 
från den kultur i och mellan människor som skapat dem. 
Det kulturbegrepp som definierats ovan, ett vetenskapligt, 
icke-värderande, kulturantropologiskt begrepp, skiljer sig 
från en vanligt förekommande användning av begreppet 
kultur, det som vi kan kalla för ett kulturpolitiskt 
kulturbegrepp. Därmed avses ett värderande kulturbegrepp, 
där kultur är något som värderas högt, som litteratur, 
högtstående konst, musik, arkitektur med mera. 
När vi forskar om den materiella världen är det viktigt att 
komma ihåg att studieobjektet för forskaren i själva verket 
ofta är människan som kulturvarelse, inte tingen i sig. 

MINNESBÄRARE
Föremålen kan ha en stark funktion som minnesbärande 
eller minnesfästande. Åsynen av mormors förkläde eller 
pappas portfölj kan blixtsnabbt ge oss bilder, dofter, 
känslor från barndomen, och utgöra en brygga som 
spänner över långa tidsperioder. Föremålen får oss att 
minnas, och minnena materialiseras genom föremålen. 
Margrit Wettstein skriver i sin avhandling Liv genom 
tingen. Människor, föremål och extrema situationer om 

föremål som får en närmast livsuppehållande funktion 
för personer som upplevt extremt svåra situationer i 
livet. Konstnärinnan Lenke Rothman, som kom till 
Sverige 1945, var tillsammans med en bror den enda i 
sin familj som överlevde Auschwitz och Bergen-Belsen. 
Vissa utvalda saker blev viktiga i hennes liv, saker 
som påminde henne om det som för evigt var förlorat: 
barndomshemmet, familjen. Föremålen har en förmåga 
att hjälpa oss att uttrycka våra tankar och känslor. 
Wettstein skriver: ”Det är oftast inte föremålet i sig som 
är det centrala, utan känslan av att saken innehåller en 
gnista liv av den person som ägde föremålet före oss, 
som vi har fått det av eller den vi tänker på när vi ser 
det. Föremålet blir som ett band mellan människor, 
en osynlig länk” (Wettstein 2009: 65ff ).
Bland de viktigaste föremålen för Lenke Rothman var 
en liten pärlemorknapp, som utgjorde en länk mellan 
henne och en yngre syster, som dödades i Auschwitz. 
Hon hittade knappen när hon besökte platsen för 
familjens hus. Huset fanns inte längre, men hon bökade 
i jorden och fann den lilla knappen, ”…en sådan som 
min syster och jag hade i våra sjömansklänningar…” 
Knappen betydde så mycket för Lenke Rothman att 
hon förvarade den i ett bankfack (Wettstein 2009:66).
Upplevelser av ting som påminner om en familj som 
dödats i nazisternas utrotningsläger är givetvis ett 
extremt exempel på föremåls minnesbärande funktion. 
Var och en kan dock erinra sig föremål som gör att en 
svunnen tid framträder i medvetandet. Det kan vara en 
servis eller en kakburk som framkallar minnen av stunder 
i mormors kök eller en gåva från en före detta pojkvän 
som påminner om en kärlekshistoria – eller om ett svek. 
En omladdning har skett.  Ett föremål kan bli en länk 
mellan de döda och de levande, den kan hålla ihop en 
familj som inte längre existerar i sinnevärlden. Föremålet 
har fått en nostalgisk funktion, det uttrycker en längtan 
till något som gått förlorat (Ljungström 1999:119).   

FÖREMÅL SKAPAR BERÄTTELSER
Det är en allmän erfarenhet att enstaka föremål utlöser 
minnesberättelser, som finns i oss. När jag tar på mig 
förklädet efter min mormor, det med blå blommor, vill 
jag gärna berätta, om något barnbarn är i närheten, 
om min mormor – hur hon var, vad hon sa och vad 
hon ansåg om olika saker. Förklädet förstärker och 
hjälper min vilja att binda ihop generationerna, så att 
de små får veta något om vem deras farmorsmormor/
mormorsmormor var. 
I antologin Talande ting. Berättelser och materialitet (Ek-
Nilsson, Meurling red. 2014) finns flera analyser av den 
betydelse som fysiska ting och företeelser på olika sätt 
kan spela i skapandet av berättelser. Som minnesbärare, 
se ovan, ger föremålen ingångar till minnen och 
erfarenheter i oss och därmed impulser till berättelser. 
När civilingenjörer skriver sina levnadsminnen är det 
inte sällan som tekniska leksaker, första bilen och 
introduktionen av datorer blir hållpunkter som ger 
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berättelsen stadga. Förekomsten av teknik i barndomen 
och ungdomen ingår då som en väsentlig del i 
livsberättelsen, och sammanfattar innehållet i barndomen 
på ett sätt som pekar framåt och förklarar livets senare 
skeden. Berättelsen hängs upp på införskaffandet av ny 
teknik, den första bilen får symbolisera vuxenblivandet, 
och för de äldre civilingenjörerna utgör räknestickan en 
utgångspunkt för berättelsen om hur man blev ingenjör 
(Ek-Nilsson 2004:36 ff ).
Mat, som utgör en förgänglig materialitet, har ofta 
en särskild förmåga att väcka känslofyllda minnen. I 
Sofia Jonssons artikel i boken analyseras hur särskilda 
maträtter, som det osyrade matze-brödet, potatisplätten 
latkes, och judiska kostregler utgör berättelser om den 
judiska identiteten ( Jonsson 2014:123ff ). 

SYMBOLIK OCH KOMMUNIKATIVA 
ASPEKTER
Utgångspunkten för etnologisk/antropologisk föremåls-
forskning är att föremålen har en innebörd utöver sig 
själva. Genom den mänskliga blicken och dess kulturella 
”glasögon” laddas föremålen med olika betydelser och 
kommer på det sättet att symbolisera skilda företeelser. 
Dessa betydelser kan naturligtvis vara, i viss mån, 
individuella på grund av personliga erfarenheter och 
uppfattningar, men ofta utgör symboliken ett ordlöst 
språk som delas av individer i en kulturell gemenskap. 
Den som behärskar det kulturella språket kan avkoda 
budskapet. 
Det är lätt att hitta exempel på föremål där de flesta 
eller alla kan avlocka budskapet. Hit hör en vigsel- 
och förlovningsring, eller, åtminstone i en akademisk 
omgivning, en doktorsring. Studentmössan är ett annat 
sådant tydligt och lätt avläsbart exempel. I äldre tid 
bars studentmössan under en längre period, ofta hela 
sommaren, och under alla de år som ägaren var student 
vid universitetet. Studentmössan gjorde det lätt för 
omgivningen att sortera in personen klassmässigt. Pins 
på en jacka eller kappa kan berätta om tillhörighet 
till ett politiskt parti, en åsikt, eller medlemskap i en 
viss förening. 
I äldre tid fanns bestämda markeringar i klädseln. En 
kvinna markerade sin civilstatus som gift eller ogift 
genom att bära huvudbonad eller inte göra det. En 
ärbar gift kvinna visade inte sitt hår utan dolde det 
med en klut eller det knypplade stycke som hörde 
till bindmössan, efter det att bindmössan kom i 
bruk. Långbyxor markerade för pojkar uppnådd 
konfirmationsålder. Genom dessa attribut berättar vi, 
på olika vis under skilda tidsepoker, om vilka vi är. 
De flesta sätt att kommunicera kulturellt med hjälp 
av föremål är mer subtila. Hur vi inreder våra hem, 
bilinnehav eller sätt att klä oss berättar om vilka vi är 
socialt, kulturellt, kanske åsiktsmässigt och till och 
med yrkesmässigt. Vem tycker sig inte på klädstilen 
känna igen ”kulturtanten” i form av en bibliotekarie eller 

museikvinna, eller en advokat eller lastbilschaufför? Inte 
så sällan gissar vi fel, men ibland blir det rätt, vilket 
visar att det faktiskt finns ett gemensamt kulturellt 
språk som tar sig uttryck i bland annat klädsel. Detta 
kallas kulturell kommunikation, och kommunikationen 
förutsätter att dem vi kommunicerar med är kulturellt 
språkkunniga. 
För specialisten kan de kulturella tecknen vara 
minimalistiska. Detta är fallet i vissa ungdomskulturella 
grupper, där ett märke på jackan eller färgen på 
skosnöret kan beteckna en viss grupptillhörighet, och 
där innebörden kan ändras blixtsnabbt. En mycket 
kläd- och smyckeintresserad person kan likaledes 
snabbt identifiera status med hjälp av ett klädmärke. 
Där ”amatören” kanske inte ser skillnad mellan en 
top från H&M och en från Versace kan specialisten 
omedelbart se stor skillnad på skärningen av en krage 
eller en ärm. 
De fysiska tingens förmåga att låta sig användas som 
signaler, meddelanden, kan förklara många aktuella 
företeelser i vår samtid. Modeintresset är större och 
mer utbrett än antagligen någonsin, ett intresse som 
även manifesterats vid universiteten genom det nya 
akademiska ämnet modevetenskap (hittills etablerat vid 
Stockholms universitet och Lunds universitet). De många 
heminredningsmagasinen och antikmagasinen vittnar 
om ett växande intresse för heminredning. Denna vår 
tids starka fokusering på materiella uttryck är självklart 
ett tecken på en välfärd som i ett globalt perspektiv 
är extrem, men vittnar också om det materiellas stora 
potential som kulturell kommunikationsform.
Det är viktigt att komma ihåg att budskapens innehåll 
ingalunda är statiska utan tvärtom kan skifta betydelse 
mycket snabbt. Det som ena säsongen är ett uttryck för 
hög status och fingertoppskänsla för det senaste modet 
kan ett halvår sedan vittna om en hopplös töntighet 
(så kallat kulturellt slitage). 
Hur budskapen tas emot varierar också beroende på 
vem som är mottagare. Mottagarens avkodning är alltså 
avhängig av mottagarens subjektiva – och kulturellt 
betingade – uppfattning.

VAD GÖR DE MED OSS?
En av informanterna i ovan nämnda artikel om 
civilingenjörers levnadsberättelser återger egna minnen 
och, sannolikt, minnet av föräldrarnas berättelser, om 
när han vid sex års ålder fick sin första meccanolåda.3 
Det är i hans berättelse ett viktigt ögonblick, för då stod 
yrkesvalet helt klart för familjen, inte bara att pojken 
skulle bli ingenjör, utan mer detaljerat än så: han skulle 
bli mekanist. Meccanot fungerar här som en aktör och 
utgör ett exempel på Bruno Latours teorier om Actor 

3 Meccanot patenterades 1901 av britten Frank Hornby. Meccanot 
var en mekanisk byggsats, med vilken man kunde bygga allehanda 
konstruktioner. Meccanot var mycket populärt i barnkamrarna under 
åtminstone första hälften av 1900-talet. Se Myrdal 1989.
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Network Theory, det vill säga att det materiella styr, 
tillsammans med andra aktörer, och påverkar mänskliga 
aktörers handlingar. (Ek-Nilsson 2014:36, se också 
Latour 2005:52 ff och Larsson 2008). I det här fallet 
hjälper meccanot till att fatta ett tidigt beslut rörande 
sonens yrkesval. Det materiella har alltså en egen agens.
Ovan har jag skrivit att studiet av föremål i själva 
verket är studiet av människan som kulturvarelse. Det 
är alltså människan, den brukande, skapande människan 
som utgör studieobjektet. Å andra sidan kan man som 
forskande etnolog göra tankeexperimentet att vända 
på steken. Vad händer om vi riktar intresset mer 
direkt mot det materiella i sig självt? Etnologen Ulla 
Brück har hävdat att tingen formar vår tillvaro i så 
hög grad att detta tillvägagångssätt kan vara befogat. 
Hon pekar på den paradox som ligger i det faktum 
att samtidigt som vi lever i en mycket föremålsrik 
tillvaro så ägnar kulturforskare sig mera åt föremålens 
immaterialitet så som symbolvärdet, tingen som tecken 
och signaler, och inte åt föremålen som materiella 
ting (Brück 1995:107). ”Mängden materia omkring 
oss, och föremålens variationsrikedom, tycks bli större 
och större, medan forskningsintresset tycks rikta sig 
bort från den konkret materiella dimensionen, även i 
så kallade föremålsstudier ”(Brück 1995:109).  
Som exempel på vår ytterst föremålsrika tillvaro 
kan nämnas, att enligt en undersökning som gjordes 
omkring 2000 hade svenska barn mellan tre och fem 
år i genomsnitt 536 leksaker i sina rum, och högst 
sannolikt är det inte färre idag, mer än femton år 
senare. I undersökningen fanns barn som hade över 
1 000 leksaker. Leksaksindustrin omsatte varje år kring 
millennieskiftet ungefär 700 miljarder SEK i Sverige 
(Nelson & Nilsson 2002). 
En trolig orsak till att vi som kulturforskare mera 
kommit att ägna oss åt kommunikation och symbolik 
än åt tingen som sådana, är att tekniken blivit alltmer 
komplex, alltmer den ”black box” som teknikhistoriker 
brukar kalla den moderna tekniken, vars processer är 
osynliga. Vad händer egentligen inuti datorn eller hur 
ser nanotekniska processer ut? Jämfört med mekaniken, 
som brukar gå att se och förstå, är elektroniken ”osynlig”.
En fråga som närmar sig gränsen mot psykologi är 
hur föremålen påverkar oss. Hur lär vi oss hantera 
och leva med de ting som omger oss? Föremålen är ju 
något som vi inte bara ska titta på, utan vi ”..kånkar, 
släpar, donar, fixar, brukar, nöter, stöter, blöter, reparerar, 
underhåller, omskapar, stuvar undan, plockar f ram, 
sliter och slänger, sparar och återbrukar alla dessa ting” 
(Löfgren 1995:145). 
Föremålen kräver alltså något av oss, vi kan inte förhålla 
oss passiva inför de saker som vi har utan vi måste 
för det första välja, därefter greja och dona, lära oss 
att använda dem och så småningom bestämma oss 
för om de ska behållas eller övergå till sopstadiet. 
När vi fattat beslut om att en sak hör hemma bland 
soporna vidtar nya åtgärder: det kan vara frågan om 

att rengöra burkar, samla ihop kläder och besluta 
vilken hjälporganisation som ska få ta hand om dem 
(och när de kommer dit tar nya processer vid när 
kläderna ska undersökas och sorteras), eller ta bilen 
till återvinningscentralen. Samvaron med ett föremål 
innebär en rad ställningstaganden och göranden.
När nya föremålstyper lanseras behövs nya kompetenser 
för att hantera dessa nya ting. För oss kan det förefalla 
komiskt att det, när telefonin lanserades i slutet av 
1800-talet, ansågs nödvändigt att ge ut handböcker i 
konsten att tala i telefon – något som är så självklart för 
oss. Förvisso var telefonerandet i telefonins barndom 
mer komplicerat än nu, med tre agerande parter, 
nämligen anropande, telefonist och anropad, men att 
instruera om ” bästa ställning vid telefonerande” som 
i Carl Anton Nyströms Handbok i telefoni från 1885 
kan ändå för oss f ramstå som överdrivet (Garnert 
2005:81). Samtidigt finns fortfarande de som idag inte 
kan använda en dator, för att inte tala om kommande 
teknik om vilken vi ännu inte vet något! Föremål och 
teknik kräver kunskap.
En annan viktig funktion hos de flesta av våra föremål 
är att de är tillverkade som varor till försäljning. Såvida 
det inte är frågan om hemtillverkning som att sticka 
tröjor till familjemedlemmar, göra smycken att ge 
bort till vänner eller liknande, är det försäljningen 
som är orsaken till att ett föremål alls tillverkas. Vid 
forskning om materiella ting, särskilt i vår egen tid, 
måste kommersialismen beaktas som en stark kraft. 
Den kraften kan vara så stark att den rentav kan välta 
diktaturer, rita om kartan och påbörja ett nytt kapitel 
i historieböckerna.  När muren mellan Öst- och 
Västtyskland försvann 1989 var DDR-medborgarnas 
längtan efter varor en stark drivkraft. Kanske inte den 
starkaste, men symboliken i en Mercedes, en dator 
eller ett västligt mode bör inte underskattas. Man kan 
uttrycka det som så att längtan efter politiska reformer, 
ökad frihet och en modernisering av samhället och 
dess idévärld materialiserades i de saker som var lätt 
åtkomliga bara några kvarter f rån gränsövergången 
Friedrichstrasse i Berlin, men i det närmast omöjliga 
att få tag i för den vanlige östberlinaren.  
Föremålen tvingar oss också att skaffa ytterligare föremål.   
Mobiltelefonen behöver ett fack i handväskan för att 
inte försvinna i myllret av nycklar, plånbok, läppstift 
och kam. När CD-skivorna erövrade marknaden svarade 
IKEA snabbt med särskilda hyllor vars fack hade CD-
storlek. Idag är dessa närmast obsoleta, eftersom musik 
kan inhandlas och konsumeras på ett annat sätt än med 
CD-inköp. Datorns tangentbord kan behöva särskilda 
”Cyber Cleans” för att rengöras från bakterier och damm. 
Det finns också små dammsugare som kan suga upp 
skräp i mellanrummen mellan tangenterna. Behoven 
upphör aldrig utan förnyas och förmeras ständigt, enligt 
marknadskrafternas logik , som i vår tid är ett viktigt 
incitament till vårt sätt att förhålla oss till tingen. 
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FÖREMÅLENS LIVSLOPP
Med ett föremåls livslopp avses det som händer med ett 
föremål från dess tillverkning till dess att det kasseras. 
Hur lång tid ett föremål får vara med är naturligtvis 
beroende av vad det är för typ av föremål, hur det 
används och vilken kvalitet det har från början. 
Men livslängden är också beroende av i vilken ekonomisk 
situation samhället och föremålsägaren befinner sig. I 
vårt samhälle omvandlar vi en mängd föremål på kort tid 
till sopor. Enligt beräkningar gav varje svensk under 2008 
upphov till 511 kg avfall, och ett hushåll på fyra personer 
bar ungefär 40 kg varje vecka till soprum, soptunnor och 
återvinningsstationer. I många andra länder lever man 
för det första inte alls lika föremålsrikt, och för det andra 
använder man sina saker mycket längre – lagar dem, eller 
använder dem i en ny funktion. Det kan röra sig om 
utslitna bildäck som blir skosulor, konservburkar som 
blir kokkärl eller leksaker – exemplen kan mångfaldigas. 
I våra museisamlingar finns gott om exempel på föremål 
som har brukats, nötts, lagats, gjorts om och kanske 
börjat användas som något annat. De berättar om ett 
samhälle där sparsamhet och uppfinningsrikedom är en 
nödvändighet. Hur länge ett föremål får vara med, och 
vad som händer under dess livslopp kan alltså berätta 
något om samhällsvillkor, men också om värderingar 
och kunskaper. På så sätt blir alltså föremålets livslopp 
ett kulturellt uttryck. 
Ett mycket klart uttryck för värderingar som utgör en 
del av kulturen är urvalet av de föremål som upphöjs 
till att bli antikviteter, vilka betingar höga priser på en 
marknad. På vilka grunder sker urvalet och hur görs 
distinktionen mellan antikvitet och vanligt gammalt 
skräp? Ibland är sambandet givet. En namnkunnig 
konstnärs eller konsthantverkares alster blir naturligtvis 
intressanta på en kommersiell marknad. Det är dock 
inte alltid som sambandet är kristallklart. Plötsligt 
är exempelvis leksaker eller jugendmöbler intressanta 
på antikmarknaden, och lika plötsligt kan intresset 
försvinna. Till viss del kan svängningarna förklaras 
med marknadsföringsåtgärder från antikbranschen, men 
inte helt, eftersom marknadsföringen anpassar sig till 
det förmodade intresset hos kundkretsen. 

TIDIGARE FÖREMÅLSFORSKNING
Etnologerna har alltid varit sakletare i den Pippi 
Långstrumpska meningen, skriver etnologen Orvar 
Löfgren (1995:140). Föremål har således varit 
forskningsobjekt, med upp- och nedgångar, så länge 
ämnet etnologi, eller folklivsforskning, har existerat. 
Däremot har sätten att beforska föremålen, metoderna, 
perspektiven och kunskapsmålen, ändrats. 
Enligt en äldre teoribildning, evolutionismen, var det 
forntiden, de skeden av mänskligheten som låg så långt 
bak i tiden som möjligt, som var kunskapsmålet. De 
studerade föremålen fick tjänstgöra som spårelement 
för att nå kunskap om forna tider, enligt det så kallade 

forntidsperspektivet, och med hjälp av föremål i 
olika utvecklingsstadier skulle man kunna urskilja 
utvecklingsstadier i mänsklighetens historia. Om 
detta ska vara möjligt behöver man en stor mängd 
föremål, vilket delvis förklarar museernas tidigare 
mycket intensiva föremålsinsamling. Sätten att bygga 
utställningar anknöt till det evolutionistiska tänkandet. 
Föremål placerades in i en utvecklingskedja rent konkret 
i utställningarna för att åskådliggöra den mänskliga 
kulturens utveckling. 
Enligt diffusionismen är det i stället den rumsliga 
utbredningen som står i fokus. Den metod som motsvarar 
det diffusionistiska perspektivet är kartering, ett av 
etnologernas mest seglivade arbetssätt. Med kartans 
hjälp kunde kulturområden och kulturgränser urskiljas 
och den geografiska spridningen fastslås. Föremål och 
andra fysiska företeelser, men också sagotyper, sägner 
och andra immateriella uttryck, markerades på kartor 
och på dessa kartor kunde man sedan avläsa förekomsten 
av olika kulturföreteelser i olika landsdelar. Detta stora 
etnologiska projekt sjösattes redan av ämnets förste 
professor, Nils Lithberg, under åren strax före 1920, och 
det fortsatte oförtrutet under ledning av bland andra den 
produktive Sigurd Erixon. Orvar Löfgren har kallat detta 
projekt för en ”atlantångare” som han menar fortsatte 
sin kurs även sedan ångan slagits av. Arbetsinsatsen 
var enorm, men frågan är om resultaten alltid gav ny 
kunskap. Löfgren menar att det var denna ”strandande 
atlantångare” som mötte hans egen studentgeneration 
på 1960-talet och som ledde till en ”flykt från tingen”. 
Motorerna i det stora projektet hade stannat, och 
”[v]i kunde inte känna den fartvind som entusiasmerat 
tidigare generationer: glädjen att få bidra till Det Stora 
Vetenskapliga Projektet” (Löfgren 1995:142).
Ett funktionalistiskt perspektiv kan också uppmärk-
sammas i den etnologiska ämneshistorien, om än inte 
lika flitigt förekommande som det diffusionistiska. 
Enligt ett funktionalistiskt kunskapssökande söker 
man föremålens funktion, men inte enbart i konkret 
mening. Snarare än den praktiska användningen är 
det föremålets roll och funktion i en helhetskultur 
som man önskar analysera. Funktionalismen bygger på 
tanken att en kulturell helhet är beroende av var och en 
av sina delar. En del kan inte lyftas ut eller förändras 
utan att hela systemet måste förändras. I detta ljus 
betraktas tingen, liksom andra kulturella företeelser, 
som oundgängliga för helheten. Funktionalismen leder 
naturligt nog lätt till en statisk kultursyn, som inte 
riktigt motsvaras av dagens synsätt, men grundtanken är 
relevant. Delarna har en bestämd funktion i en helhet, 
att delarna påverkar såväl varandra som helheten. 
I dagens etnologi har den materiella världen fått 
en förnyad aktualitet i forskningen, men med nya 
perspektiv. Inte minst intressant är att studera tingen 
med utgångspunkt i ett narrativt perspektiv, det vill 
säga: vad berättar de och vilka berättelser ger de upphov 
till?



 
http://natverket.etnologi.uu.se7

Ek-Nilsson, K. (2016) Att forska om ting. Nätverket 20, 2–7.

REFERENSER
Brück, Ulla 1995: Kommersialism och prylvärld. Hur får vår materiella tillvaro sin utformning 

– och hur kan den studeras? I: Daun, Åke (red.), Ting, kultur och mening. Stockholm: Nordiska 
museets förlag.

Ek-Nilsson, Katarina 2014: Meccano, BESK och Barsebäck. I: Ek-Nilsson, Katarina & 
Meurling, Birgitta (red.), Talande ting. Berättelser och materialitet. Uppsala: Institutet för 
språk och folkminnen.

Garnert, Jan 2005: Hallå! Om telefonins första tid i Sverige. Lund: Historiska media. 
Jonsson, Sofia 2014: Är du vad du äter? Mat, minne och materialiteter. I: Ek-Nilsson, Katarina 

& Meurling, Birgitta (red.), Talande ting. Berättelser och materialitet. Uppsala: Institutet för 
språk och folkminnen.

Larsson, Marianne 2008: Uniformella förhandlingar. Hierarkier och genusrelationer i Postens 
kläder 1636–2008. Stockholm: Nordiska museet. (Diss.)

Latour, Bruno 2005: Resembling the social. An introduction to actor-network-theory. Oxford: 
University Press.

Ljungström, Åsa 1999: Den fasta platsen. Nostalgi, historiekonstruktion och tidens snabba 
flykt. I: Arvastson, Gösta (red.), Järnbur eller frigörelse. Studier i moderniseringen av Sverige. 
Lund: Studentlitteratur. 

Löfgren, Orvar 1995: Sakletarna. Om det materiellas betydelse i etnologin. I: Daun, Åke 
(red.), Ting, kultur och mening. Stockholm: Nordiska museet.

Myrdal, Jan 1989: En meccanopojke berättar eller anteckningar om ett borgerligt förnuft. Höganäs: 
Förlags AB Wiken.

Nelson, Anders & Nilsson, Mattias 2002: Det massiva barnrummet. Teoretiska studier av leksaker. 
Studia psychologica et paedagogica. Series altera. Lund: Lunds universitet. (Diss.)

Wettstein, Margrit 2009: Liv genom tingen. Människor, föremål och extrema situationer. 
Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. (Diss.)

FÖRFATTARPRESENTATION
Katarina Ek-Nilsson är FD i etnologi och var 2011–2015 chef för Dialekt-och folkminnesarkivet 
inom Institutet för språk och folkminnen, och har tidigare varit bl.a. chef för Nordiska 
museets arkiv och Strindbergsmuseet. Hon intresserar sig särskilt för forskningsfrågor rörande 
modernitet, materialitet och kulturarv.



Nätverket 2016: 20: 8–12 
http://natverket.etnologi.uu.se8ISSN: 1651-0593

Själva termen modern kommer från latinets modernus 
och betyder ordagrant ”just nu”. Det första belägget för 
ordets användning är från 400-talet då det avsåg att 
klargöra skillnaden mellan hedendom och kristendom. 
I det vardagliga språkbruket används ordet ”modern” ofta 
för att beteckna klädstilar, musikstilar med mera, och 
avser därmed något annat än i ett kulturvetenskapligt 
sammanhang. 

MODERNITET SOM OBJEKT OCH 
MODERNITET SOM PERSPEKTIV
Inom forskning kan modernitet behandlas på två helt 
olika sätt. Det ena är att man studerar modernitet som 
fenomen, analyserar vad modernitet är och försöker 
beskriva den. Detta blir lätt en teoretisk diskussion 
utan någon självklar koppling till empiri, det vill säga 
faktiska företeelser i ”verkligheten”. 
Det andra och i etnologin vanligare förhållningssätt är 
att använda modernitetsbegreppet som ett perspektiv mer 
än som ett fenomen. Därmed menas att man studerar ett 
samhällsfenomen ur ett modernitetsperspektiv, det vill säga 
att man läser det, förstår det, som ett mer eller mindre 
konkret uttryck för modernitetens idéer. Studieobjekten 
som sådana kan då vara vitt skilda, såsom en historisk 
persons livsgärning (exempelvis Carl von Linné, Alva 
Myrdal eller Christopher Polhem), en yrkeskultur (till 
exempel ingenjörer, skogsarbetare, hemmafruar eller 
dagispersonal), ett samhällsförlopp eller samhällstillstånd 
(till exempel Franska revolutionen, folkhemsideologin 
eller allmän rösträtt) eller en bestämd plats, ofta då en 
plats vars bebyggelse anknyter till en samhällsplanering 
präglad av modernitetens idéer. 
Som exempel på etnologiska arbeten med ett uttalat 
modernitetsperspektiv kan nämnas: 
Arvastson, Gösta, 1999,  Järnbur eller frigörelse? Studier 
i moderniseringen av Sverige.
Ek-Nilsson, Katarina, 1999, Teknikens befäl. En 
etnologisk studie av teknikuppfattning och civilingenjörer.
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar, 1979, Den kultiverade 
människan.
Frykman, Jonas & Löfgren, Orvar (red.), 1985, Modärna 
tider. Vision och vardag i folkhemmet. 
Johansson, Ella, 1994, Skogarnas fria söner. Maskulinitet 
och modernitet i norrländskt skogsarbete.

Det moderna och det postmoderna 
En introduktion

Katarina Ek-Nilsson

Att vara modern är att leva ett paradoxernas och 
motsägelsernas liv. Det är att övermannas av väldiga, 
byråkratiska organisationer som har makten att 
kontrollera och ofta även förstöra alla gemenskaper, 
värden och liv; och att ändå oförskräckt bemöta 
dessa krafter, kämpa för att förändra deras värld 
och göra den till vår egen. Det är att vara både 
revolutionär och konservativ: öppen för nya 
möjligheter till upplevelse och äventyr, rädd för 
de nihilistiska djup som så många moderna äventyr 
leder till, en längtan efter att skapa och hålla fast 
vid något verkligt trots att allt förflyktigas.

Orden är den amerikanske forskaren Marshall Bermans, 
hämtade ur förordet till hans klassiska modernitets-
reflekterande verk Allt som är fast förflyktigas. Modernism 
och modernitet f rån 1982  (Berman 1982:11).1 I citatet 
ovan framhåller han några av de drag som allmänt anses 
utmärka det vi kallar för modernitet: förtändring, nya 
möjligheter, skapande för framtiden.
Berman är bara en i den  mycket omfattande forskar-
traditionen som på olika sätt beskriver och analyserar 
begrepp som modernitet – modernism – modernisering. 
Bland den stora mängd forskare som intresserat sig 
för modernitetsfrågor finns sociologer, statsvetare, 
historiker, litteraturvetare, filosofer och, naturligtvis, 
etnologer. Modernitetsdiskussionen var livaktig inom 
humanvetenskaperna under 80- och 90-talen men är 
alltjämt aktuell och ett användbart redskap för att förstå 
viktiga delar av vår samtid och vår närhistoria. Det kan 
vara vanskligt att snävt avgränsa exakt vad modernitet är 
– och vad det inte är, när den pågår och andra konkreta 
frågor.  Det är bättre att föreställa sig modernitet som 
ett omfattande diskussionsämne inom vilket det finns 
många tolkningar, ibland motstridiga uppfattningar, och 
många möjliga sanningar, inte som ett schema med frågor 
vilkas entydiga svar finns i ett facit! 
Den här artikeln är ett försök att bena ut begrepp 
och diskussioner om modernitet. Den redovisar de 
viktigaste dragen i forskningen om modernitet – och 
samhällsforskning med ett modernitetsperspektiv – 
utan att göra anspråk på fullständighet. Den berör 
också den postmodernistiska  modernitetskritiken.

 Originalets titel All That is Solid Melts into Air.
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Lindqvist, Mats, 1996, Herrar i näringslivet. 
Ristilammi, Per-Markku, 1994, Rosengård och den svarta 
poesin: en studie i modern annorlundahet.
Saltzman, Katarina & Svensson, Birgitta (red.), 1997, 
Moderna landskap. 
Silvén, Eva, 2004, Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, 
professionalitet. 

När en forskare använder modernitet som perspektiv är 
det avgörande för en modernitetsstudie hur forskaren 
tolkar sitt material, alltså empirin. Samma empiri kan 
väljas för analyser med andra perspektiv men också i 
kombination med andra perspektiv, exempelvis kön, 
klass, etnicitet eller intersektionalitet. Val av perspektiv 
är ett av de viktigaste valen som forskaren gör i sin 
vetenskapliga textproduktion.

VAD ÄR MODERNITET? 
Vi kan beskriva modernitet som en samlad 
erfarenhetsmassa som vi lever i och delar med andra 
människor, som också lever i det moderna, ”erfarenheter 
av rum och tid, av jag och andra, av livets möjligheter 
och faror”(Berman 1982:11).  Moderniteten är alltså 
en av människor skapad livsvärld, innehållande en viss 
uppsättning tankar om livet, om den egna personen, om 
världen. Denna livsvärld, som vi kan kalla modernitet, 
skapas och återskapas av att människor lever i den, och 
ständigt får erfarenheter av moderniteten. Detta kan 
tyckas vara ett cirkelresonemang: något skapas av att 
många människor upplever detta något, och detta kan 
jämföras med kulturbegreppet som det används inom 
kulturvetenskapen. Detta något är det grundläggande 
tankemönstret i moderniteten, präglat av rationalitet, 
utvecklingsoptimism och individualitet.
Den amerikanske sociologen Peter Berger har systematiserat 
vad han anser vara de fem mest framträdande dragen i 
moderniteten. Han kallar dem för modernitetens fem 
dilemman, och i korthet är det dessa drag han anger:

1) Framtidsinriktning
2) Frihet
3) Individualism
4) Förnuft och rationalitet
5) Abstraktion (Berger 1977:70ff.)

Givetvis är det förenklat att definiera en omfattande 
tankevärld på ett så kortfattat sätt, men det kan ändå 
hjälpa oss att förstå modernitetens grundläggande drag. 
Framtidsinriktningen innebär en vilja att styra och 
ställa, att planera framåt och att ha en övertygelse om att 
det är människan förunnat att skapa sin egen framtid. 
Hit hör också en allmän känsla av att framtiden är ljus, 
att utvecklingen gör tillvaron och världen successivt 
bättre, i trots av tillfälliga bakslag. Framtidstankar 
förutsätter gärna en känsla av frihet från onödiga tvång. 
Vems frihet? En stark tankefigur inom det moderna 
tänkandet är den som sätter individen i centrum. Det 
är individens frigörelse från kollektivet i form av klass, 
börd och socialt/ekonomiskt ursprung som ska göra 
det möjligt att ta del av modernitetens löften, och att 

skapa nya möjligheter, nya framsteg. Förnuftet och 
rationaliteten i form av vetenskaplig utveckling, logiska 
lagar och en kontinuerlig sekularisering, det vill säga 
ett ifrågasättande av gamla dogmer, framför allt f rån 
kyrkans håll, var en viktig förutsättning för att världen 
skulle kunna förändras och en ny typ av offentlighet 
växa fram.
Till abstraktionen, slutligen, hör sådana konkreta 
företeelser tillhörande den moderna världen som 
penninghushållning, tidmätning och arbetsdelning. 
Modernitetens inneboende problem är bland annat 
att den ofta förefaller och också de facto är paradoxal. 
Samtidigt som moderniteten lovar oss frihet, en ljusare 
framtid, förnyelsens glädje och fascination, äventyr, så 
hotar den oss med upplösning och förstörelse, vilket 
Karl Marx sammanfattat med orden ”allt som är fast 
förflyktigas”. Det är därför svårt att i en diskussion fånga 
in moderniteten, och man kan inte bestämma sig för 
om den är bra eller dålig, god eller ond, den bara finns!

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ 
MODERNITET OCH MODERNISM? 
Begreppen modernitet och modernism ger inte sällan 
upphov till viss förvirring. Modernitet och modernism 
avser olika företeelser, även om de är besläktade med 
varandra. Inom många vetenskaper, som konstvetenskap, 
litteraturvetenskap, arkitekturhistoria och estetik 
används begreppet modernism flitigt som beteckning 
på en stilart, en stilepok under 1900-talet.  
Modernism kommer ur moderniteten, och är alltså 
ett resultat av de idéer och den tanketradition som 
utgör moderniteten. Inte bara konstarter kan vara 
modernistiska. Man kan också tala om modernistiska 
teoribildningar. Dit hör evolutionism, diffusionism och 
andra positivistiskt färgade teorier.
Av detta resonemang följer att moderniteten bör 
ses som en mer teoretisk och abstrakt storhet, till 
skillnad från modernism, som utgör konkretiseringar 
av tankemassan, och även estetiska uppfattningar, som 
ryms inom moderniteten.

MODERNISERING  EN PROCESS
Förbindelselänken mellan modernitet och modernism 
är en komplicerad process, som kan kallas modernisering. 
Modernisering är de förändringar av samhällssystem 
och näringar, som västerlandet genomgått under de 
senaste seklerna med utgångspunkt i moderniteten. Till 
moderniseringen kan räknas den politiska utvecklingen 
mot demokratiska samhällssystem, vetenskapliggörande 
av vardagen, sekularisering, industrialisering och mycket 
annat som förändrat vår tillvaro i grunden. 
Bättre än att helt enkelt kalla alla dessa förändringar 
för modernisering är att dela in moderniseringen i ett 
antal processer, vilka ryms under dess paraply. Hit hör 
den tekniska utvecklingen, som utgår från 1600-talets 
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nyfunna naturvetenskapliga insikter och som växer till 
under 1700-talet och, med stegrad fart, under 1800-talet. 
Den tekniska utvecklingen ger, tillsammans med en rad 
andra faktorer inom samhällsutveckling och demografi, 
i sin tur upphov till en annan moderniseringsprocess, 
nämligen industrialisering. Urbanisering bör också räknas 
hit. Men också mer abstrakta, tankemässiga processer hör 
till moderniseringen, som upplysningen och liberalismen. 
Ofta stöter man på begreppet det moderna projektet. 
Därmed avses samhällsutvecklingen i västvärlden under 
den tid som omfattas av moderniteten, den utveckling 
som präglas av ovan nämnda processer. Ordet projekt 
är intressant i detta sammanhang, eftersom ordets 
ursprungliga betydelse är ”det framkastade” eller ett 
förslag, en plan för att uppnå visst önskat resultat. I 
modernitetens kärna ligger en strävan efter att uppnå 
fastställda mål, mål som vid uppnåendet flyttas fram 
i en ständig tanke om fortsatta framsteg.

NÄR BÖRJADE MODERNITETEN?
Det är egentligen tveksamt om frågan kan nöjaktigt 
besvaras, eller hur intressant den är.  Det råder viss 
oenighet om när moderniteten kan sägas ha sin 
startpunkt. Alldeles tydligt är dock, att det finns en 
vilja att tidsbestämma och klart definiera även ett så 
flytande begrepp som modernitet. Detta starka behov 
kan sägas ha sin näring just i ett modernt tänkande, 
där det gäller att fastställa, definiera, systematisera och 
ange logiska förklaringsmodeller.
En något slarvig tidsbestämmelse, som man kan stöta 
på, är att moderniteten börjar på 1800-talet. Den som 
vill påstå detta blandar antagligen ihop moderniteten 
med några av dess moderniseringsprocesser, till exempel 
industrialisering, urbanisering och olika politiska 
ideologier. En förklaring till missuppfattningen kan 
vara att moderniteten då hade nått sin topp. Man kan 
om 1800-talet använda begreppet högmodernitet för att 
sätta ord på hur det moderna tänkandet dominerar. Men 
vi måste gå längre tillbaka för att förstå den utveckling 
som ledde fram till 1800-talets situation. 
Det går alltid att hävda att det som vi menar 
utmärker moderniteten — frihet, f ramtidstilltro, 
utvecklingsbenägenhet, förnuftstro och individualitet   
— alltid har funnits. Det går att hänvisa till filosofer 
under antiken och tänkare under medeltiden som 
uttryckt moderna idéer. Detta är sant, men det är ganska 
ointressant för en diskussion om när moderniteten tar 
sin egentliga början, eftersom ett kriterium är när dessa 
tankar och värderingar når ut till större folkgrupper, 
så att de verkligen har en dynamisk påverkan på 
samhällsutvecklingen och kunskapsproduktionen.
Marshall Berman anser att man kan dela in moderniteten 
i tre olika faser. 
Fas 1 är 1500-talet och 1600-talet fram till slutet 
av 1700-talet. Det är renässansens tid med en 
pånyttfödelse av antika ideal. Det är också en tid 

med öppet sanningssökande. Om 1600-talet brukar 
man säga att den moderna, exakta, vetenskapen (läs 
naturvetenskapen) föds med forskare som exempelvis 
Leibniz, Galileo och Descartes. Dessa ”nya” vetenskaps-
män har ett annat förhållningssätt än som tidigare varit 
dominerande. Den stora skillnaden är kravet på att 
naturvetenskapliga ståndpunkter ska kunna gå att bevisa 
empiriskt. Experiment får därmed en stor betydelse 
inom vetenskapen, medan man dessförinnan mera har 
trott på ORDET, Guds ord, Bibelns ord. Det som en 
gång är sagt i ett gudomligt sammanhang måste vara 
sant! I och med de nya vetenskapsidealen uppstår ett 
växande tvivel på religionens sanningsanspråk, och en 
sekulariseringsprocess vidtar. De nya uppfattningar 
som vinner mark innebär också nya föreställningar 
om samhälle och kultur. Nya livsvärldar öppnar sig.
Fas 2 inträffar, enligt Marshall Berman, på 1700-talet. 
En ny offentlighet växer till under denna period, och 
ett nytt kunskapssamhälle som bland annat innebär att 
analfabetismen minskar och att antalet akademiker blev 
långt flera. Franska revolutionen var en konkretisering 
av modernitetens idéer om individens värde och rätt 
till frihet att bestämma över sitt eget liv. Revolutionen 
ledde också till en sekularisering och uppmuntran av 
vetenskap och teknik. 1800-talet utmärks framför allt 
av den tekniska utvecklingen, industrialiseringen och 
nya politiska ideologier. Nationaliseringsprocesser hör 
också hit, liksom en skärpt könspolarisering. Att fas 2 
rymmer större förändringar i västerlandet än någonsin 
tidigare är ingen överdrift.  
Fas 3, fortfarande enligt Berman, är 1900-talet, 
då moderniteten i princip omfattar hela världen. 
Modernismkulturen firar triumfer inom konst 
och tänkande, men samtidigt börjar moderniteten 
fragmentiseras och tappa sin förmåga att ge mening 
åt människors liv (Berman 1982:14 ff ).
Berman antar att modernitetens framväxt kan skildras 
i dessa faser, men samtidigt får vi komma ihåg att 
moderniteten också har framkallat motreaktioner i form 
av  fundamentalistiska rörelser inom olika religioner, 
rörelser som utgör ett motstånd mot modernitetens idéer 
om tron på förnuft och vetenskap, rätten till individuell 
frihet med mera. Andra uppgifter hos andra forskare 
kan vara att moderniteten börjar i och med Franska 
revolutionen, eller med upplysningstiden under 1700-talet 
eller till och med under 1800-talets industrialisering (se 
ovan). Problemet med dessa tidsbestämningar är att man 
då snarare ser till modernitetens konkreta konsekvenser 
än till moderniteten i sig. 

HAR DEN SLUTAT ÄN?
Om vi idag alltjämt lever i ett modernt samhälle är en 
fråga för diskussion. Många forskare, bland dem den 
polsk-brittiske sociologen Zygmunt Bauman, menar att vi 
idag har övergått till ett postmodernt tillstånd (Bauman 
1994). Världen har inte längre den förutsägbarhet som 
är en förutsättning för den framtidsplanering och den 
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utveckling, byggd på logik och rationalitet, som utmärker 
den moderna tiden. Industrisamhället, som är en konsekvens 
av moderniteten, är på väg bort, eller redan borta. Allt färre 
är verksamma inom industriproduktion. Vi talar om det 
postindustriella samhället, eller om kunskapssamhället. 
Informationssamhället är ett annat begrepp. Begreppen 
kunskapssamhälle och informationssamhälle motsäger 
dock inte ett antagande om att moderniteten lever kvar, 
utan är snarare naturliga konsekvenser av modernitetens 
idéer om förnuftets makt och om frihet. Däremot kanske 
den snabba utvecklingen, som en följd av moderniteten, 
har upphävt möjligheten att planera för framtiden. 
Framtiden ter sig oviss och oförutsägbar, och ger därmed 
upphov till impulsstyrda handlingar och ett behov av att 
leva livet här och nu, i disparata ögonblick utan närmare 
sammanhang. En sådan livsstrategi hör inte hemma i 
föreställningen om modernitet, som istället utgår från ett 
målmedvetet planerande för en förutsägbar framtid. Det 
finns vidare en tendens att betrakta den egna existensen, 
den egna kroppen, som det enda säkra i en osäker värld. 
En sådan uppfattning kan lätt leda till en egofixering 
och narcissism, som en extrem art av modernitetens 
individualitet. Modernitetens ideal, däremot, om 
individens suveränitet och rätt till egna livsval var aldrig 
bortkopplat från ett samhälleligt sammanhang eller byggt 
på egoism. Tvärtom betonades individens skyldighet att 
använda sina möjligheter för det gemensammas bästa.
Således finns det åtskilligt som talar för att moderniteten 
har övergått i ett stadium som kan kallas postmodernitet, 
alltså nästa stadium. Å andra sidan finns samhällsforskare 
som anser att vi alltjämt lever i det moderna, men att 
flera av dess drag är utmejslade, tillspetsade. Å tredje 
sidan kan man minnas att många uttrycker tvivel om 
det meningsfulla och möjliga i att överhuvudtaget dela 
in samhällsutvecklingen i olika epoker som följer på 
varandra. Sant är i alla fall att utvecklingen aldrig är 
entydig: drag av det moderna och till och med det 
förmoderna lever kvar sida vid sida med vad som kan 
kallas det postmoderna. 
Svaret på rubrikens fråga är alltså att det finns många 
möjliga svar, och att det mest rimliga svaret är att 
moderniteten har upphört delvis och i vissa avseenden, 
men inte helt och hållet. 

OND MODERNITET
Zygmunt Bauman, polsk-brittisk sociolog, har i flera 
verk behandlat moraliska och etiska problem inom 
moderniteten såväl som inom det postmoderna. 
I ett inträngande verk om Nazi-Tyskland utifrån 
ett modernitetsperspektiv visar han att Förintelsen 
inte var ett modernitetens onda undantag utan att 
flera av modernitetens utmärkande drag utgjorde en 
förutsättning för dess genomförande. Förintelsen är 
ett skrämmande exempel på hur en perverterad social 
ingenjörskonst med hjälp av rationell teknik kan nå även 
felaktigt ställda och irrationella mål. De mekanismer 
som gjorde Förintelsen möjlig är verksamma också idag, 

skrev Bauman för, i skrivande stund, tjugofem år sedan. 
Varje beståndsdel som gjorde Förintelsen möjlig var 
”normal”  i ett upplyst, modernt samhälle, är hans isande 
konstaterande (Bauman 1991). Han avvisar också alla 
tidigare förklaringar till varför nazismen växte fram, och 
Förintelsen genomfördes just i Tyskland, vilka har gått ut 
på att antisemitismen var starkare i Tyskland. Så var det 
inte, istället var antisemitismen före nazismen betydligt 
svagare just i Tyskland än i många andra europeiska 
länder, och den internationella judendomen betraktade 
Tyskland som ett jämlikt och tolerant land. Givet vissa 
förutsättningar kunde Förintelsen alltså lika gärna ha ägt 
rum i något annat europeiskt land (Bauman 1991:59 ff ). 
Baumans viktiga bok Auschwitz och det moderna samhället 
kan sägas skildra modernitetens moraliska sammanbrott.

ETT POSTMODERNT DILEMMA?
Zygmunt Bauman tillhör de samhällsforskare som utgår 
från att vi i princip har lämnat det moderna och gått 
in i ett nytt samhällstillstånd, som kan kallas för det 
postmoderna. I sina analyser av moralens plats i ett 
modernt respektive postmodernt samhälle konstaterar 
han att modernitetens krav på individualitet utgör ett 
problem. Moderniteten tvingade människan att bli en 
individ, friställd från traditionens krav på samhörighet 
med familj, släkt och klass. I det förmoderna hängde 
allt samman: familjeliv, yrkesliv, religionsutövande, och 
i den helheten ingick också moralen som en självklar 
del. I moderniteten tvingades individen att göra fria 
val och fann sig själv därmed i en mer fragmentariserad 
tillvaro än tidigare. Religionen förlorade det tidigare 
fasta greppet om själarna och sin moraliska övervakning. 
Förnuftet måste ersätta tron (Bauman 1995:15–16). 
Med det fria valet kommer ofrånkomligen ett moment 
av opålitlighet, för hur ska man kunna lita på att de 
enskilda, friställda individernas fria val är de moraliskt 
rätta valen, när det nu inte längre finns en effektiv 
moralisk övervakning? Därför måste det till ett mått 
av tvång från samhällets sida, för att valen ska bli de 
rätta. Däri finns en problematik i dagens samhälle och 
en situation som Bauman kallar aporetisk: en motsägelse 
som inte kan övervinnas. Moderniteten försökte lösa 
problemet genom normativ reglering, men det är enligt 
Bauman inte alls gångbart i vårt postmoderna samhälle.  
Han menar att den grundläggande skillnaden mellan 
det moderna och det postmoderna  när det gäller moral 
utgörs av tvivlet. Moderniteten tror på möjligheten av 
en icke-ambivalent, icke-aporetisk moralkodex, medan 
tvivlet på denna möjlighet utmärker det postmoderna 
(Bauman 1995:17). 
Enligt Bauman vet vi ännu inte, alltså när han skrev 
detta i mitten av 1990-talet, om postmodernitetens 
tid i det historiska ljuset kommer att betraktas som 
moralens skymning eller som dess renässans (Bauman 
1995:10).



 
http://natverket.etnologi.uu.se12

Ek-Nilsson, K. (2016) Det moderna och det postmoderna. Nätverket 20, 8–12.

REFERENSER
Bauman, Zygmunt, 1991, Auschwitz och det moderna samhället. Göteborg: Daidalos. 
Bauman, Zygmunt, 1994, Från pilgrim till turist. I: Moderna tider, sept.
Bauman, Zygmunt, 1995, Postmodern etik. Göteborg: Daidalos.
Berger, Peter, 1977,  Facing up to Modernity. Excursions in Society, Politics and Religion. N.Y.: 

Basic Book.
Berman, Marshall, 1982, Allt som är fast förflyktigas. Modernism och modernitet. Lund: Arkiv 

förlag.

FÖRFATTARPRESENTATION
Katarina Ek-Nilsson är FD i etnologi och var 2011–2015 chef för Dialekt- och folkminnesarkivet 
inom Institutet för språk och folkminnen, och har tidigare varit bl.a. chef för Nordiska 
museets arkiv och Strindbergsmuseet. Hon intresserar sig särskilt för forskningsfrågor rörande 
modernitet, materialitet och kulturarv.



Nätverket 2016: 20: 13–19 
http://natverket.etnologi.uu.se13ISSN: 1651-0593

Sverige är ett av de länder i Europa som allra snabbast 
utvecklades från ett ganska efterblivet och fattigt land 
med en dominerande agrar näring till ett industriland 
präglat av moderna ideal, ny teknik och moderna 
samhällslösningar. Hur gick det till?

1700TALET: EN SUCCESSIV 
UTVECKLING AV TEKNIK OCH 
VETENSKAP
Sverige under 1700-talet, liksom under en betydande 
del av 1800-talet, var ett jordbrukssamhälle präglat 
av en hantverksmässig produktion. Den dominerande 
kraftkällan var alltjämt vattenkraften, även om 
ångkraften hade introducerats (Hansson 1996:288 ff ) 
och det dominerande materialet i redskap, maskiner, 
husgeråd med mera var trä. I den mån man kan tala 
om industri under 1700-talet är det i första hand 
gruvor och bruk, som alltsedan medeltiden utgjort 
en näring med stor ekonomisk betydelse för landet, 
även om antalet sysselsatta inte var så stort. Också 
textilindustrin hade en viss framväxt under 1700-talet 
(Hult, Lindqvist, Odelberg m.fl. 1989:140ff ). Den 
stora majoriteten av befolkningen var emellertid helt 
beroende av jordbruksnäringen, och jordbruket var 
också en nödvändig binäring även inom hantverk, 
gruvnäring och annat.
1700-talet rymde dock en utveckling av vetenskapen, 
särskilt naturvetenskapen. Kunskapen om de exploa-
teringsmöjligheter som stod till buds i de svenska 
landskapen, liksom kunskapen om landet över 
huvudtaget, ökade. Ett exempel på det ökande intresset 
för landets potential utgörs av Linnés berömda 
reseskildringar, vilkas uppgift, förutom att allmänt lära 
känna och sprida kunskap om landet, var att utröna 
exploateringsmöjligheter och förbättringspotential 
inom jordbruk, gruvnäring och övriga embryon till 
industriverksamhet. Till den ökade kunskapen bidrog 
också de strävanden som gjordes från myndigheternas 
sida att förbättra jordbruksnäringen genom såväl påbud 
som informationsspridning.
Utvecklingen av modern vetenskap, uppkomsten av nya 
samhällsgrupper och de nya politiska idéer som sipprade 
in i landet hör samman. Detta var en process som pågick 

i hela västvärlden och givetvis även kom att beröra 
Sverige. Franska revolutionen 1789 är ett kraftfullt 
uttryck för att rörelser i det europeiska samhället höll 
på att spränga gamla maktstrukturer. Upplysningen, 
framväxten av modern vetenskap och därav följande 
sekularisering, hade medverkat till uppkomsten av en 
ny typ av offentlighet och nya tjänstemannaklasser. 
Tillsammans utgjorde detta en utgångspunkt för nästa 
sekels snabba förändringar.

1800TALET: GENOMGRIPANDE 
FÖRÄNDRINGAR
1800-talet präglas av stora förändringar på praktiskt 
taget alla områden: politik, teknik, vetenskap, ekonomi. 
Under århundradets början betraktades Sverige som 
underutvecklat med en stor fattigdom, låg produktivitet 
inom jordbruket med stora försörjningsproblem för en 
snabbt växande befolkning, och ett otidsenligt politiskt 
system. 
År 1800 fanns i Sverige 2,6 miljoner invånare, mot 3,8 
miljoner 1850. Eftersom produktionsförutsättningarna 
då ännu inte hade ändrats tillräckligt mycket så led 
landet av överbefolkning med fattigdom och svält. 
Genomsnittsåldern var 40–45 år. Att den var så låg beror 
till stor del på att spädbarnsdödligheten var stor, många 
uppnådde hög ålder trots att genomsnittsåldern var låg. 
Kring 1900 hade genomsnittsåldern ökat till 50-55 år.
Under senare delen av 1800-talet hade utvecklingen 
vänt. 1870–1890 ökade antalet sysselsatta inom industri 
och hantverk från 610 000 till 1 038 000. Vid mitten 
av 1800-talet hade tre av fyra arbetat inom jordbruket 
(Isakson Johansson 1993:5)
Några faktorer under 1800-talet var särskilt avgörande 
för Sveriges väg mot ett modernt industrisamhälle:

• Emigrationen till, i första hand, USA, närmare 
bestämt 1,2 miljoner under femtio år (1860–1910), 
undanröjde de värsta riskerna för riktigt ödesdigra 
konsekvenser av överbefolkning.1 

När Sverige blev modernt
Katarina Ek-Nilsson

1Emigrationen fortsatte under 1900-talet. Väldigt många lämnade 
Sverige för USA även så sent som på 1920- och 30-talen. Fördelarna 
med emigrationen, alltså färre munnar att mätta i landet, ska också 
balanseras mot det faktum att många yngre, handlingskraftiga 
personer lämnade landet, något som inte enbart var positivt utan 
kunde leda till demografiska problem.



Nätverket 2016: 20: 13–19 
http://natverket.etnologi.uu.se14

#Ek-Nilsson, K.

• Sveriges goda tillgång på viktiga råvaror som 
skog, vattenkraft och järnmalm kunde med hjälp 
av ny teknik exploateras mer effektivt än tidigare.
• 1842 års folkskolestadga gjorde att nästan 
alla lärde sig att läsa, skriva, räkna, vilket var 
ovärderligt i modernitetsbygget. Den därmed 
ökade folkbildningen var en av förutsättningarna 
för folkrörelserna – nykterhetsrörelsen, frikyrko-
rörelsen, arbetarrörelsen, så småningom också 
producent- och konsumentkooperationerna. Folk-
rörelserna började som proteströrelser mot vad man 
uppfattade som avarter, f rihetsinskränkningar 
och orättvisor i samhället, men blev i det långa 
loppet samhällsbyggande. Ökade läs-, skriv- och 
räknekunskaper innebar också, vilket möjligen var 
ännu viktigare, att arbetare, när de rekryterades 
till fabrikerna, hade förmåga att nöjaktigt läsa 
instruktioner och göra enklare beräkningar. Genom 
att lära sig läsa, skriva och räkna ökade förmågan 
till abstrakt tänkande, något som var avgörande för 
det tekniska och industriella utvecklingen på bred 
front. Folkskolestadgan innebar att alla socknar i 
hela landet blev skyldiga att ordna skolgång för 
socknens barn. Detta var världens första allmänna 
folkskolestadga. Skolgången var inte heltäckande 
från början. Det kunde vara stora svårigheter att 
överhuvudtaget få tag i någon som kunde fungera 
som lärare – en lärarutbildning fanns ännu inte, 
och långa avstånd gjorde att skolgången på sina 
håll kunde utgöras av bara ett par veckor under vår 
och höst. Trots stora initiala brister innebar denna 
reform ändå något mycket stort och avgörande i 
utvecklandet av Sverige till ett modernt land.
• De många uppfinningarna var betydelsefulla. 
Tekniker blev den nya tidens hjältar. Flera 
uppfinningar inom den så kallade snilleindustrin 
blev helt avgörande för f ramväxten av en 
modern svensk industri. Här kan nämnas Jonas 
Wenströms uppfinningar av generator och nya 
metoder för växelströmsöverföring, vilka ledde 
till grundandet av Asea (nu ABB). Lars Magnus 
Ericsson förbättrade Bells telefon och uppfann 
ett växlingsbord. Hans utvecklingsarbete vid sitt 
köksbord på Drottninggatan i Stockholm blev 
början till Ericsson. Gustaf de Lavals mjölkseparator, 
mjölkmaskin med mera låg till grund för företaget 
Alfa Laval. Alfred Nobel uppfann bland annat 
dynamit och grundade det första multinationella 
svenska bolaget. Göran Fredrik Göranssons 
förbättringar av bessemermetoden möjliggjorde 
masstillverkning av stål med det svenska järnet 
som råvara. Carl Daniel Ekman lyckades tillverka 
sulfitcellulosa, alltså pappersmassa, av träråvara – det 
var guld värt för ett land med så stora skogstillgångar 
som Sverige! Tidigare hade papper tillverkats av 
textilråvara. Nu möjliggjordes en papperstillverkning 
av mycket större dimensioner, vilket i sin tur var 
en förutsättning för bok- och tidningsbranschens 
utveckling (Isakson Johansson 1993).

Dessa och många andra uppfinningar och nya 
företagsbildningar var avgörande faktorer för 
1800-talets industrialisering.

DEN MODERNE INGENJÖREN
År 1877 omvandlades det tidigare Teknologiska 
institutet, inrättat 1826 i Stockholm, till en teknisk 
högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

Bakom omvandlingen låg en ambition att den tekniska 
utbildningen borde ha ett vetenskapligt innehåll och 
inte enbart ett praktiskt. Inrättandet av en högskola 
med akademisk status pekar också på den stora roll 
man tillmätte den tekniska kompetensen för samhällets 
utveckling. Hos den första lärargenerationen på KTH 
fanns en uppfattning om att ingenjörskonsten var att 
betrakta som ett kall. Ingenjörens arbete ansågs vara 
en avgörande faktor för själva civilisationen, och en 
gärning med inte bara vetenskapliga utan rentav andliga 
dimensioner. En stark moral borde vägleda ingenjören, 
så att han inte blev blott ”en tjänare åt vinstbegäret 
och egennyttan”. Ingenjörsyrket är en viktig faktor i 
f ramväxandet av en svensk modernitet. Ingenjörerna 
blev den nya tidens hjältar, vilka skulle föra landet 
f ramåt mot välstånd för flertalet, mot upplysning 
och klarhet, och detta betraktades som en viktig 
fosterlandsgärning. 
I viss motsats till de vetenskapliga ingenjörsidealen 
skapades under åren kring sekelskiftet 1900 begreppet 
”den moderne ingenjören”. Han – ty det var vid denna 
tid alltid en han2 – var en person som skulle verka för 
industrins bästa. För att göra det måste han förutom 
att vara en välutbildad och kompetent tekniker 
också besitta goda ledaregenskaper, världsvana och 
språkkunskaper  (Torstendahl 1975, Björk 1992, Ek-
Nilsson 1999).
Varje samhällsprocess drivs av individer, i ett givet 
sammanhang. Teknikens roll i moderniseringen 
av Sverige uppbars alltså av ett antal specifika 
individer. En av dem var ingenjören, företagaren 
och undervisningsrådet Nils Fredriksson, född 1870.  
Fredriksson, en skånsk bondson, fick en teknisk 
utbildning vid Tekniska Elementarskolan i Malmö, 
där han blev en av de mest flitiga eleverna. Här fick 
han insikt om att det var han och hans kamrater 
som skulle gå i täten för samhällsutvecklingen och 
leda landet till materiellt välstånd, genom att med 
teknikens hjälp lösa eftersläpande problem. 1893, 
vid 23 års ålder, blev Nils Fredriksson anställd vid en 
mekanisk verkstad i Svedala, som behövde en modern 
ingenjör för att få företaget på fötter. Företaget, som 
tillverkade lantbruksmaskiner av olika slag, befann sig 
i en kris med en traditionell hierarki och kvardröjande 
hantverksmässiga arbetsmoment. Fredriksson tillförde 

 Kvinnor fick fullt tillträde, det vill säga examensrättighet, till 
högre teknisk utbildning först 1921. Dessförinnan hade några läst 
vid KTH på dispens. Den första var Agnes Magnell, som 1897 fick 
dispens som specialelev på arkitektursektionen.
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företaget en modern ingenjörskompetens, vilket bland 
annat innebar att han ersatte enskilda medarbetares 
minneskunskaper med exakta ritningar, att han uppfann 
nya konstruktioner och stramade upp arbetsmoralen. 
På kort tid kunde han avancera f rån konstruktör 
till överingenjör. Samtidigt insåg han att mycket av 
företagets problem låg i arbetsorganisationen.
Fredriksson fick möjlighet att resa för att studera 
företag i England, Tyskland och Frankrike, och 
1904 ända till USA, där han bland annat besökte 
världsutställningen i St. Louis. I USA imponerades 
han stort av den effektiva industriella organisationen, 
där hela industrin verkade fungera som en enda jättelik 
maskin. Att produktionsresultaten var mycket bättre än 
i Sverige kunde förklaras med en större arbetsdelning 
och rationell arbetsorganisation. Dessutom tyckte 
han mycket om amerikanernas inställning till arbete 
(Lindqvist 1985:140 ff ). 

…enligt mitt förmenande är det amerikanens 
f ria, obundna tänkesätt i förening med hans 
omutliga fordran just på sig själv, särskilt nu 
vad angår industri och arbete, som gör att 
arbetsintensiteten i Amerika kunnat växa så högt 
över huvudet på allt vad vi känna här i landet… 
(Fredriksson 1908:604).

Fredriksson hoppades att Sverige skulle kunna bli ett 
nytt Amerika och i f ramtiden slippa fattigdom och 
efterblivenhet, och han såg som sin uppgift att verka 
för sitt land i den riktningen. En specialisering av 
industrierna var ett led i den utvecklingen, kontroll 
över produktionen en annan – därför borde antalet 
förmän ökas. Förslaget kan tyckas negativt ur ett 
arbetarperspektiv men enligt Fredriksson var ökad 
kontroll något som arbetarna egentligen själva önskade. 

Det är sorgligt att se, hur det nu på många 
håll och vid många tillfällen slösas med den 
mänskliga arbetskraften på ett sätt, som ej behövde 
förekommit, om arbetet letts med tillbörlig kontroll. 
(Fredriksson 1908 b:17).

Hos Fredriksson finner vi tankefigurer, som kom att 
bli bärande i hela det svenska modernitetsbygget, även 
längre fram under 1900-talet. Här finns idéerna om 
förnuft och vetenskaplighet, ökad produktionskontroll, 
specialisering och en delning av ”handens” arbete 
från ”hjärnans”. Dessa idéer är som direkt hämtade 
från den amerikanske ingenjören Taylors idéer, vilka 
lanserades 1899 och kom att ge upphov till taylorismen. 
Taylorismen med sin arbetsdelning och, i förlängningen, 
löpande bands-princip blev en viktig faktor i den 
moderna industriproduktionen i såväl USA som Europa 
under 1900-talet. I Sverige slog taylorismen igenom 
på 1930-talet, påhejad inte bara av arbetsgivare utan 
i hög grad också av fackföreningsrörelsen.
Moraliskt förfäktade Fredriksson vad som skulle bli en 
viktig tanke i folkhemsbygget, nämligen att det helas, 
alltså samhällets, väl var det intresse som överskuggade 
allt. Det var alltså inte fråga om enskilda industriägares 

vinstintresse som drivkraft för förändring utan hela 
samhällets bästa, något som varje individ hade att 
underkasta sig. Harmoni i samhällsmaskineriet var 
det övergripande målet.
Fredriksson var en av de många personer som vid 
den här tiden med sina strävanden och liv bidrog 
till att på ett praktiskt och konkret sätt medverka 
till modernitetens accepterande i Sverige. Ny teknik 
och nya sätt att organisera arbetet fick bära nya ideal, 
tankar och värderingar. Redan genom sin livshistoria 
symboliserade han en allmän förändring f rån ett 
bondesamhälle med huvudsakligen lokal förankring 
till ett specialiserat industrisamhälle nära länkat till 
den internationella ekonomin. Samtidigt hämtade 
han inspiration f rån sin uppväxt på den skånska 
landsbygden. När han ska plädera för betydelsen av 
förmän med uppgift att övervaka arbetet i fabriken 
tar han sin skånska jordbrukarbakgrund som förebild.

I lantbruket hade man alltid förr i tiden s k 
fördrängar som vid slåtter o d gick före i arbetet 
och angåvo farten. Härtill valde man naturligtvis 
helst den bäste, och den, som fick vara fördräng, 
vinnlade sig om att vara duktig. De övriga karlarna 
respekterade honom efter hans duglighet och ingen 
ville vara mycket sämre än han. Dylika fördrängar 
förekomma nu mindre ofta. Inom industrin torde 
det vara så gott som omöjligt att få någon arbetare 
att motsvara fördrängen. Där gäller det nu till dags, 
att alla skola vara lika, åtminstone ingen värst.  
(Fredriksson 1909:5)

FOLKHEMMET
Ordet folkhem användes ursprungligen av bonde-
politikern Adolf Petersson i Pålboda, högerpolitikern 
Rudolf Kjellén och ungkyrkorörelsens ledare Manfred 
Björkquist. Det blev emellertid den socialdemokratiske 
ledaren Per Albin Hansson som i en riksdagsdebatt 1928 
använde begreppet för att beskriva det samhälle som 
socialdemokratin strävade mot. Socialdemokraterna 
skulle nå målen genom ”nedbrytande av alla sociala 
och ekonomiska skrankor, som nu skiljer medborgarna 
i privilegierade och tillbakasatta, i härskande och 
beroende, i rika och fattiga, besuttna och utarmade, 
plundrade och utplundrare”, f ramhöll Per Albin 
Hansson i sitt berömda riksdagstal. Folkhemsbegreppet 
hade därmed fått socialdemokratins signum och 
kom att stå i fokus för den politik som bedrevs av 
socialdemokraterna f rån och med 1932, då ett 
sensationellt långt regeringsinnehav tog sin början. 
När folkhemspolitiken började ta form innebar det stora 
förändringar i det svenska samhället. Vid sekelskiftet 
hade, som vi sett ovan, Sverige varit ett land som med 
västeuropeiska mått var ganska underutvecklat. Endast 
en femtedel av landets fem miljoner invånare bodde 
i städerna. Många hade ”röstat med fötterna”, alltså 
lämnat landet, de flesta för att pröva lyckan i USA. 
Lantbruket var huvudnäringen och allmän rösträtt 
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var inte fullt genomförd förrän 1921, då kvinnor för 
första gången fick rösta i val till riksdagen, vilket var 
relativt sent internationellt sett. Inkomstskillnaderna 
var enorma och klassförtrycket tydligt.
1939 var bilden helt annorlunda. Sverige hade 
hunnit ikapp de flesta västerländska industriländer i 
en rasande takt. Teknik och arkitektur var den allra 
modernaste, inflyttningen till städerna hade gjort att 
tätortsbefolkningen nu var i majoritet. Levnadsstandarden 
hade ökat och alla hade lagstadgad semester, visserligen 
bara en vecka till att börja med, men trots allt ett stort 
framsteg. Ändå var det mycket som släpade efter och 
problem med fattigdom, trångboddhet och dålig hygien 
var inte borta (Frykman & Löfgren 1985). 
Så här beskriver författaren Mauritz Edström, uppvuxen 
på 1930-talet i ångermanländska Ådalen sina tankar 
om folkhemmet: 

De som använde ordet folkhem var aldrig sådana som 
befann sig på dess botten, de som verkligen behövde 
det. När jag småningom själv fick fatt i ordet, gjorde 
jag mig en fantasibild av folkhemmet. Det måste 
vara en väldig cirkelrund byggnad. Förebilden var 
naturligtvis bygdegårdarna och danspaviljongerna, 
som fanns lite här och var byggda i den stilen. 
Väggarna eller rättare sagt väggen var i det närmaste 
rund. Ett koniskt tak på toppen. Gemenskapshuset 
utan hörn, där några inte skulle bli lämnade kvar 
undanskuffade (Edström 1971).

I Stockholm, på Gärdet, visades 1930 en stor utställning, 
vilken blev en manifestation för nya idéer inom 
arkitektur, teknik, konst och heminredning, lanserade 
av det unga kulturetablissemanget. 
Fortfarande förblev mycket vid det gamla. Visionerna i 
Stockholmsutställningen var länge närvarande mest för 
den välbeställda stadsboende medelklassen. Det var långt 
till drängstugor, kronotorp och sågverksbaracker, och 
även till bondgårdarna. Ändå minskade klassklyftorna 
under 1930-talet tack vare den förda politiken och det 
stora flertalet fick det allt bättre (Ek-Nilsson 1999 
b: 29 ff ).
Det är viktigt att inte betrakta förändringarna 
som konsekventa och rätlinjiga. Utvecklingen är 
mångtydig, motsägelsefull och med många bakslag. 
Exempelvis görs mycket politiskt för att ge kvinnorna 
större valmöjligheter (som rätten att slippa risken 
att bli uppsagd vid giftermål, och legalisering av 
preventivmedel) och för att förbättra deras ställning på 
arbetsmarknaden, samtidigt som fler kvinnor, framförallt 
efter andra världskriget, väljer att bli hemmafruar, 
eftersom detta blivit en ekonomisk möjlighet. 
Klassförsoning och klasslöshet är övergripande ideal 
samtidigt som klasstrider förekommer. De gamla 
strukturerna följer med in i det nya och ger inte med 
sig i första taget, arvet är ”segt som armeringsjärn och 
lika osynligt” (Frykman & Löfgren 1985:17). Visioner 
och verklighet är alltså i vissa avseenden i otakt under 

folkhemsperioden, med början i 1930-talet. Det fanns 
också befolkningsgrupper, exempelvis romer och 
resande, som på olika sätt var negativt särbehandlade 
även av folkhemspolitiken.

DEN ”OTREVLIGA” UNDERKLASSEN
Ur ett medelklassperspektiv var underklassen under 
1900-talets början hotande, något som skapade 
osäkerhet och rädsla. I Astrid Lindgrens bok om 
Madicken, utspelad under senare delen av 1910-talet, 
visar Madickens föräldrar sin oerhörda radikalism och 
humanism när de släpper in sotaren i salongerna så att 
han får dansa med tjänsteflickan Alva. 
I andra skildringar utgör underklassen ett uttalat eller 
outtalat hot. Riskerna för en omstörtande revolution 
var inte alltför orealistiska i seklets början, och barnen, 
som snappade upp brottstycken från de vuxnas samtal, 
kunde inte annat än känna osäkerhet inför arbetare och 
andra som de inte kände. Mollie Faustman, som skrivit 
om sin barndom i Stockholm, minns sin oro under en 
utflykt till Hagaparken, där många hade samlats. De 
såg så underliga ut – karlar i skjortärmar, rödbrusiga 
kvinnor, lunsigt klädda barn (Faustman 1958:99), och 
Einar Modig skriver om sin barndom kring sekelskiftet:

Om arbetarnas levnadsförhållanden och problem 
hade jag ingen aning. Jag visste bara att en illa klädd 
person var en arbetare: begreppen arbetare och buse 
var inte strängt åtskilda…deras huvudsysselsättning 
efter arbetstiden tycktes vara att köpa och dricka 
brännvin.” (Modig 1954:16).

På detta sätt skapade borgerskapets barn genom så kallad 
symbolisk inversion sin världsbild och självsyn:”vi” är inte 
som ”dom”. Bilden av underklassen var både en hotbild 
och en motbild. På samma sätt, fast omvänt, konstruerade 
arbetarnas barn sin verklighet. Hur länge levde detta 
tankemönster, som fanns kring sekelskiftet, kvar? 

LORTOCH FATTIGSVERIGE
Det fanns en kvardröjande nöd i samhället när 
folkhemspolitiken formades. Författaren Lubbe 
Nordström synliggjorde den stora sociala nöden i Sverige 
i sin bok Lort-Sverige, som kom ut 1938. Nordström 
reste runt i landet och skildrade vad han fick se i 
statarhem, mindre bondgårdar, torp, skogshuggarkojor 
och arbetarhem på ett osminkat sätt. Han beskriver 
framför allt den dåliga bostadsstandarden – fallfärdiga 
och dragiga hus, fuktiga väggar, hem som är omöjliga 
att hålla rena. Ofta saknades slask, avlopp och rinnande 
vatten. Vattenkvalitén i brunnarna var ett stort 
problem – gödselvatten och regnvatten med diverse 
avfallsprodukter gav upphov till salmonella och andra 
mag- och tarmsjukdomar. Trångboddheten var en svår 
realitet, som ansågs leda till bland annat fall av incest 
(Nordström 1938). 
Lort-Sverige, med de efterföljande radioreportagen, blev 
en väckarklocka, och reaktionen blev häftig.  Samtidigt 
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blev den en bekräftelse på att folkhemspolitiken, som 
syftade till att alla skulle få det bättre, inte minst 
samhällets minst gynnade, var på rätt väg. Lubbe 
Nordström hade bestämda avsikter med sina resor och 
sina skildringar. Han ville se en modernisering och en 
intellektualisering av landet. Han hade alltså, i likhet 
med Nils Fredriksson, en föreställning om det åstundade 
Framtidslandet, och avsåg att med sina skildringar 
medverka till en social och ekonomisk förändring.  
Han kan beskyllas för att vara tendentiös, men han var 
medvetet tendentiös, och man kan inte frånta honom att 
han verkligen såg det elände som han beskriver, liksom 
att han ville medverka till en förändring.

VAD VAR BOTEN?
Tack vare Lubbe Nordström och andra rapportörer 
f rån socialt utsatta befolkningsgrupper skapades en 
medvetenhet om att det existerade en social nöd, inte 
minst på den svenska landsbygden. Delvis ansågs 
nöden, åtminstone i vissa betraktares ögon,  bero på 
arbetsgivares avoghet. Lubbe Nordström menade till 
exempel att Skåne var det landskap som hade den mest 
eftersatta boendestandarden – och ju ståtligare slott, 
desto uslare kojor.
En annan fara, som bland andra landets provinsialläkare 
och kommunala förtroendemän påtalade var de uppen-
bara brister som man menade fanns när det gällde 
arvshygien (Frykman & Löfgren 1985:48 ff ).  Det 
fanns en uttalad rädsla för att bara de ”efterblivna” 
skulle bli kvar på landsbygden. Risken var att en 
sexuell ”slarvighet” bredde ut sig, att incest blev alltmer 
omfattande, att det fanns kvinnor som utnyttjades 
alternativt inte höll så noga på vilka som blev fäder 
till deras barn. Läkare och andra ansåg att något måste 
göras för att värna det genetiska arvet och undvika en 
försämring av ”folkmaterialet”. Jämsides med sociala 
reformer som bättre bostäder och bättre hygien borde 
bristerna i folkmaterialet rättas till.
1934 instiftades en lag som innebar att staten hade 
rätt att låta sterilisera individer som ansågs bära 
defekta arvsanlag, som exempelvis olika former av 
utvecklingsstörning. Den vetenskapliga bakgrunden 
till de här tankarna om ”folkmaterial” och ”raser” var 
de undersökningar som bedrevs vid Rasbiologiska 
institutet i Uppsala 1922–1958. År 1941 ändrades lagen 
till att omfatta även personer som hade svåra sociala 
problem. Hit hörde uppenbar asocialitet, kriminalitet 
och incestuösa förhållanden.
Symboliskt innebar denna verksamhet att vissa personer 
utdefinierades som skadliga för samhällskroppen, och 
deras eventuella avkomma som icke önskvärd. Med 
vetenskapens hjälp kunde alltså även kulturella och 
sociala avvikelser definieras som genetiskt betingad 
abnormitet. Eugeniken var ett sätt att upprätthålla 

och definiera normaliteten. Det är viktigt att komma 
ihåg, att dessa strävanden efter att glorifiera och 
uppmuntra ”normaliteten” inte innebar någon politisk 
skiljaktighet. Borgerliga och socialdemokratiska poli-
tiker delade de befolkningspolitiska målsättningarna, 
men man kan också komma ihåg att det fanns kritiska 
röster. Folkhemmet var till för både den skötsamma 
arbetarklassen och borgerligheten.
Det uppfattades allmänt som ett problem att ”fel” 
familjer förökade sig alltför mycket. 1938 avskaffades 
förbudet att sälja preventivmedel, som ett försök att 
stävja nativiteten. Effekten var dock störst bland 
medelklassen – det blev medelklassfamiljerna som 
minskade barnantalet, en icke avsedd effekt. Olika 
åtgärder för att uppmuntra barnafödandet fick därför 
införas, exempelvis barnbidrag. 
Hygien var inte bara ett samhällsansvar i form av 
arvshygieniska åtgärder, utan också ett ansvar för 
individen. Det gällde att sköta sin kropp, att hålla sig 
frisk med hjälp av en sund livsstil. Hälsopropaganda 
uppmuntrade till motion, nykterhet, hälsosam mat och 
vistelse i sol och frisk luft. En mer hälsosam livsföring 
uppmuntrades och möjliggjordes också genom semester-
lagen, vilken gav alla rätt till semesterledighet. I skolorna 
infördes hälsokontroller som skulle garantera att man i 
tid upptäckte eventuella hälsodefekter hos barnen, och 
begreppet ”A-barn”, alltså det perfekta, friska barnet, 
myntades.

INDIVIDENS RÄTT OCH INDIVIDENS 
ANSVAR
En bärande tankefigur i folkhemstanken var den om 
individens rättigheter oavsett börd. Inte minst gällde 
denna rätt utbildning och val av yrke och livsstrategi. I 
ett äldre samhälle hade föräldrarnas ekonomiska ställning 
varit helt avgörande för ungdomars möjlighet att utbilda 
sig efter folkskolan. Studier efter folkskolan krävde 
pengar till skolavgifter, skolböcker och uppehälle. I det 
nya Sverige skulle endast individens möjligheter i form 
av studiebegåvning och ambition vara utslagsgivande. 
Individen måste alltså få följa sin genetiska bestämmelse 
och egna drivkrafter, men inte sin sociala. Målet var att 
högre utbildning skulle vara till för alla, men så blev 
det i praktiken inte förrän in på 1960-talet, då statliga 
studielån för universitetsstudier infördes. 
Även om högre studier i princip blev fria för var och 
en oavsett klass, så återstod kulturella hinder. Föräldrar 
och omgivning kunde vara nog så oförstående inför 
ambitionen att studera, något som är väl omvittnat inte 

 Ett faktum är att incest var ett påtagligt problem och att det fanns 
ett samband mellan fattigdom, trångboddhet och incest.

 Den samtida tyska rasmetafysiken som byggde på tanken om 
den ariska rasens överlägsenhet var i Sverige ursprungligen inte 
någon drivkraft för eugeniken. Uttalanden om den nordiska eller 
ariska rasens primat förekom inte minst från rasbiologiskt håll, men 
drivkrafterna bakom Sveriges eugeniska verksamhet anses ha varit 
främst av social natur. Däremot har Maja Hagerman i en nyligen 
utkommen bok om Rasbiologiska institutets främste företrädare, 
Herman Lundborg, visat att han drevs allt längre i en övertygelse om 
att det fanns ”bättre” och ”sämre” mänskliga raser (Hagerman 2015).
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minst i självbiografisk skönlitteratur. En möjlighet 
som stod öppen även för den som måste arbeta, 
inom industrin eller inom jord- eller skogsbruk var 
korrespondensstudier vid NKI, Hermods, Nordiska 
brevskolan och flera andra korrespondensinstitut. 
Studierna var upplagda så att man studerade 
när man hade tid, exempelvis efter arbetsdagens 
slut. Institutet skickade regelbundet brev till den 
studerande, brev som skulle besvaras inom en viss 
tid. Korrespondensstudier möjliggjorde klassresor för 
många personer, som tack vare studierna kunde lämna 
sin klass och uppnå tjänstemannayrken av olika slag. 
Med industrisamhällets utveckling följde också ett 
behov av nya tjänstemannagrupper – fler försäljare, 
kontorister, ekonomer och ingenjörer på olika nivåer. 
Med ökade rättigheter för den enskilde individen, som 
skulle få ta för sig av samhällets uppdukade möjligheter, 
följde också ett ansvar. Individens frihet skulle inte alls 
vara otyglad och egocentrisk. Tvärtom, det var viktigt 
att ”betala tillbaka”. Var och en hade ett ansvar för 
det allmännas, alltså samhällets och alla medborgares, 
bästa. Fick man god hälsovård, bättre sociala villkor 
och utbildning så var det heller inte mer än rätt att 
man efter bästa förmåga använde  förmånerna på bästa 
sätt, det vill säga på ett sätt som kom alla tillgodo.  
Detta kan kallas för individens samhälleliggörande 
och ingick i grunderna för folkhemstanken. 
På sikt innebar de förbättrade studiemöjligheterna och 
inställningen att varje persons egna kvalitéer, och inte 
familjens sociala och ekonomiska ställning, skulle vara 

avgörande, en klassutjämning. Klassutjämningen var dock 
en långsam process, på grund av kulturella föreställningar.

INTE KLASS MEN VARIERANDE 
TREVLIGHET
Jonas Frykman och Orvar Löfgren ger i “På väg – 
bilder av kultur och klass” exempel på hur medelklassen 
definierade sig själv och andra i en idyllisk villaförort 
till Stockholm under 1940- och 1950-talen. Man 
talade inte gärna om klass. Medelklassbarnen ”visste” 
att de växte upp i vad som borde betraktas som fullt 
normalt. Trevligheten användes som begrepp i stället 
för det tabubelagda klassbegreppet, menar Frykman 
och Löfgren. Trevligheten var i själva verket en av 
medelklassens kungstankar. I trevligheten fanns dock 
sådant som störde. Det fanns personer som var mer 
högljudda, rentav vulgära, de som hade smaklösa hem 
och möbler med plastöverdrag. De avvek. De var mindre 
trevliga. En annan klass, och arbetarkulturen, kunde 
utifrån villaförortens perspektiv definieras i termer av 
avvikelse (Frykman Löfgren 1985:28 ff ). 
Vid den här tiden – efterkrigstiden – hade jämlikhets-
idealen och klassutjämningen redan dominerat 
den politiska agendan några decennier. Ändå visar 
kulturmönstren således alltjämt att skillnaden mellan 
olika befolkningsgrupper var betydande. Vi får lära 
oss att kulturmönster och förväntningar på individen 
och grupper kan motverka politiska ambitioner och 
reformer under lång tid.

 Som ett av många möjliga exempel, se Elsie Johanssons så kallade 
Nancy-trilogi ( Johansson 1996, 1998, 2001).
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Hälsade man fordom på varje mötande? Förekom 
därvid avtagande av huvudbonaden eller annat 
uttryck för hövlighet, t.ex. handens förande till 
mössan? Förekommo speciella sätt att hälsa 
på släktingar eller vissa andra personer, t.ex. 
omfamning, kyss, bugning, nigning (bocka sig, 
buga, niga), kyssande av sin egen hand, kyssande av 
härrskapets klädesplagg (kjol, förkläde)? Handslag 
(nävtacka, handtacka, handtagas, handrepas)? 
(ULMA frågelista 10 Tilltal ock hälsningar, 1927 
s. 1).

Firar Du själv Halloween? Om Du gör det hur 
firar Du? Berätta! … Tycker Du att Halloween är 
en sed som vi behöver eller kan vi klara oss utan 
den? Motivera Ditt svar … Alla funderingar och 
åsikter är av intresse (ULMA frågelista M 279 
Halloween, 1997).

Frågelistan är en sedan länge använd och omhuldad 
arbetsmetod i etnologisk forskningspraxis. Den 
har begagnats av de traditionssamlande arkiven2 
när dessa samlat in material för att förmera sina 
samlingar och skapa ett material för forskning. Den 
har också brukats av enskilda forskare och studenter 
för att skaffa underlag att bearbeta för vetenskapliga 
artiklar, monografier eller avhandlingar. Syftet med 
frågelistan är att via frågor inom ett utvalt sakområde 
– exempelvis brännvinsbränning, ägorättsförhållanden, 
föreställningar om det övernaturliga eller halloween-
firande – dokumentera ”vanliga” människors kunskaper, 
erfarenheter, värderingar och åsikter.
Metoden introducerades i Sverige i liten skala redan på 
1910-talet men fick sitt stora genomslag på 1920-talet. 
Som mest använd var den under 1930- och 1940-talens 
intensiva insamlingsskede, då flera hundra frågelistor 
producerades, bl.a. för stora karteringsprojekt som 
etnologerna då var sysselsatta med (Erixon 1957, 

Nyman & Campbell 1976). Vid det traditionssamlande 
arkivet i Uppsala3 – idag en del av Institutet för språk 
och folkminnen – skrevs och användes närmare 400 
listor bara under 1930- och 1940-talen (Bringéus 2006 
s. 110, www.sprakochfolkminnen.se, Lilja 1995 s. 14 
f.). Det är f rämst från arkivet i Uppsala (här kallat 
ULMA) jag tar mina exempel i artikeln.
Frågelistan lämpar sig för många typer av undersökningar, 
inom såväl etnologiska som folkloristiska studier. 
Styrkan i metoden är att den är (relativt) billig och 
enkel och att den i det ideala fallet på kort tid kan 
skapa ett omfattande, geografiskt väl spritt och inbördes 
jämförbart empiriskt underlag för forskning. Av det 
skälet har därför metoden brukats flitigt och ansetts 
vetenskapligt tillförlitlig (Lilja 1995 s. 12 f., 1996a s. 
108 ff., Bringéus 2006 s. 110 ff.).
Bakom de flesta f rågelistor ligger ett omfattande 
förarbete. Man brukar därför betrakta dem som 
resultatet av långt f ramskridna, och inte endast 
påbörjade, undersökningar (Frykman 1988 s. 96). 
Frågelistan förutsätter nämligen redan ackumulerad 
kunskap för att frågor om ämnet skall kunna formuleras. 
Kunskapen kan finnas hos en eller flera personer, och att 
sammanställa en frågelista kan också i vissa fall kräva 
omfattande forskning i arkiv, museer och litteratur.4

Frågelistmetoden har nu begagnats i Sverige i hundra 
år. Många representanter för etnologisk/folkloristisk 
forskning anser att frågelistsvar är ett gott empiriskt 
underlag att bygga på för den som väljer att basera 
sina studier på arkivmaterial (jf r t.ex. Sigfridsson 
2005). Skälen till detta hänger delvis samman med att 
frågelistan också (oftast) varit uppskattad av dem som 
skall besvara den. Många besvarare har nämligen påpekat 
att listan hjälper dem att minnas och att strukturera 
sina svar eller sitt berättande. Detta har tagits som 
intäkt för att svaren då kommer att motsvara högt 

”Svara nu snällt på den lista, jag nu sänder!”¹
– Om frågelistan som etnologisk arbetsmetod

 Brev till K. Olsson från Herman Geijer 1930-02-06.
 Dessa är t.ex. Nordiska museets arkiv, Stockholm, Folklivsarkivet i 
Lund samt arkiven inom Institutet för språk och folkminnen (ISOF) 
i Uppsala.

 Arkivet grundades 1914 och har bl.a. hetat Undersökningen av 
svenska folkmål, Uppsala landsmålsarkiv (ULMA) och Dialekt- och 
folkminnesarkivet.
 Se exempelvis ULMA frågelista 32 Gåtor (1931) och ULMA 
frågelista 33 Folkminnen om bygder och orter samt deras invånare 
(1930).

Agneta Lilja
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ställdavetenskapliga fordringar på empiri. Listan får 
också besvararna att reflektera över sin kunskap och sina 
erfarenheter, att upptäcka att de har något väsentligt 
att bidra med. Den kan således ha en emanciperande 
och frigörande effekt, vilket naturligtvis också bidrar 
till god empiri.

Angående frågelistorna ber jag att få uttala min 
beundran för den eller dem, som satt ihop dem. De 
äro verkligen så bra uppställda, att arbetet till stor 
del går för sig självt, detta om man har åtminstone 
litet kännedom om omskrivna saker och ting (Brev 
till ULMA från E. H. Nord 1929-12-13).

Endast förmånen att få nyttja frågelistorna kunde 
vara full ersättning för arbetet, ty de bringa reda 
i arbetet och föra tankarna på områden dit de 
svårligen annars skulle förirra sig (Brev till ULMA 
från A. Segerström 1936-02-19).

Det som särskilt lockade mig att skriva var att jag, 
vanlig enkel människa får vara med och skriva 
ett stycke historia … Jag tycker samtliga listor 
har varit roliga och stimulerande … Listorna har 
varit mycket bra utformade. Känner mig mera 
som medveten människa sedan jag besvarat dem 
(Österman 1991 s. 87 f.).

”HA I SIKTE DET FÖR TRAKTEN 
KARAKTÄRISTISKA”5  OBJEKTIV 
BESKRIVNING AV DET FÖRGÅNGNA 
De tidiga förfrågningarna från 1920-talets Uppsala var 
tryckta och därmed ganska kostsamma produkter. De 
var utformade som ett slags ambitiösa handledningar 
eller översikter över den tillgängliga kunskapen inom 
ett givet område. Undersökningarna, som var utformade 
som räddningsexpeditioner rörande äldre förhållanden, 
handlade uteslutande om landsbygden och omfattade 
oftast rent materiella förhållanden som tröskning, 
fäbodväsen, tjärbränning, fiske eller slåtter. Frågorna 
präglades av en omsorg om detaljer och en strävan efter 
att erhålla korrekta svar. Vid sidan av sin funktion att 
producera ett forskningsunderlag kan listorna därför 
också betraktas som ett sätt för forskningen att visa sin 
briljans och behärskning inom ett område. Forskarnas 
ackumulerade kunskap var basen för insamlingen och 
frågorna visade att de ville ha bekräftelse på något 
de redan visste ganska mycket om. Jag ser alltså 
frågelistorna inte endast som ett sätt att samla material 
utan också som ett viktigt led i professionaliseringen av 
verksamheten, dvs. den process då en nybildad yrkeskår 
mutar in sitt kompetensområde (Lilja 1996a passim, 
Arnstberg 1989 s. 35 f.).
Innan en frågelista gick till trycket hade den granskats 
och kompletterats av flera vetenskapliga specialister 
– i ULMA:s fall av såväl etnologiskt/folkloristiskt 
som språkligt/dialektologiskt skolade forskare – 

med sakkunskap inom det undersökta området. Inte 
sällan hade också någon extern forskare kommit med 
synpunkter; en kulturgeograf, en agrarhistoriker, en 
fiskeriintendent eller någon annan med speciell insyn i 
ämnet. Man skulle kunna påstå att ett remissförfarande 
ägt rum. Detta förfaringssätt, som med rätta kan kallas 
mångvetenskapligt, borgade för att sakområdet skulle 
ha potential att bli allsidigt dokumenterat. Listan sattes 
sedan i händerna på fältarbetande forskare och utsända 
”professionella” upptecknare, vilka i sin tur såg till att 
få frågorna i den besvarade av enskilda informanter 
(s.k. sagesmän) runt om landet (Lilja 1995 s. 5 f ). 
Frågelistmetoden var således inledningsvis relativt 
omständlig, dyr och arbetskrävande.
Från 1930-talet förbilligades metoden i och med att 
listorna började maskinskrivas. Dock var omsorgen om 
detaljer och strävan efter att erhålla korrekt kunskap 
fortfarande utmärkande för frågorna och förändringen 
av listorna var således mest av kosmetisk art. Matrisen i 
sig förändrades inte. I en frågelista om människans ålder, 
kön och släktskapsförhållanden (1930) efterfrågades 
således nogsamt beteckningar för ”till giftasvuxen ålder 
kommen man, som ej ingått äktenskap   gammelgosse, 
gammalgossfnatt, gammelpojke, gammelstrek, enstöring, 
enlöpare, enstilling, fnöskdängare, glasbergsdragare (vet 
man något om anledningen till denna benämning?) 
kubbel, mögubbe, tyttgubbe, munk? Finnas uttryck 
som komma i gammelgossrullan” (M 38 s. 2).
Metoden förenklades också genom att ett nätverk av 
s.k. fasta (orts)meddelare eller amatörupptecknare 

Bild 1: Arkivlokalerna i Carolina Rediviva 1930. 
Foto: H.B. Goodwin.  

 ULMA frågelista M 18 De gamla, 1932 s. 1.
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upprättades ute i landet, vilket medförde att forskaren 
själv slapp att varje gång åka ut i fält för att få frågorna 
besvarade. De fasta meddelarna var personer som hade 
intresse av att var och en på sin ort se till att de från 
arkiven eller forskarna utsända frågorna blev besvarade 
av på platsen boende sagesmän. När upptecknaren 
renskrivit svaren som erhållits, ibland från ett stort antal 
personer, skickades dessa in till arkivet för registrering 
och förvaring. Där kunde sedan, inom en inte alltför 
avlägsen framtid, forskare ta del av resultatet. För sitt 
arbete fick upptecknarna ett arvode, bestämt utifrån 
kvaliteten och omfattningen av det hopkomna materialet.
För att förvissa sig om att det insamlade materialet, 
som nu inte längre garanterades av forskarens närvaro 
i fältet, höll den förväntade vetenskapliga kvalitet 
som eftersträvades, granskades och censurerades alla 
inkommande svar. De vetenskapliga experter som 
skrivit frågelistan kontrollerade nogsamt det insända 
och skickade inte sällan tillbaka det för komplettering 
eller korrigering. En del material förkastades helt och 
återsändes till upptecknarna. 

Vad vårt arkiv önskar erhålla är f ramför allt 
ett pålitligt forskningsmaterial ej ett material 
tillrättalagt för populär publicering ... Hemmets 
Psalmer tillhöra [ej] gammal folktradition utan äro 
resultat av individuell nutida diktning … av den 
anledningen anse [vi] oss förhindrade att inlösa 
samlingen (Brev från ULMA till A. Ringström 
1929-10-02).

I några fall försågs arkivlagda svar med en varningstext, 
som upplyste om att de inte var tillförlitliga och därför 
inte borde användas annat än med stor försiktighet för 
seriös forskning (Lilja 1993, 1996a s. 190 ff.). Forskarna 
demonstrerade på dessa sätt – genom arvoderingen och 
censuren – sin maktposition gentemot upptecknarna 
(se utförlig diskussion i Lilja 1996a s. 188 ff.).
Trots yttre förändringar under perioden förblev frågelistan 
sig dock ganska lik. Under 1930- och 1940-talen 
kompletterades de tidigare materiella undersökningarna 
alltmer med sociala och folkloristiska studier. Bland annat 
inventerades seder och övertro, herrgårdarnas, stadens 
och samernas kultur. Att studera staden var visserligen 
någonting nytt, men undersökningarna förändrade 
ändå inte frågelistorna strukturellt. Jag har i en tidigare 
undersökning (Lilja 1992) kunnat konstatera att de 
endast hjälpligt anpassades för stadens förhållanden, 
och att projektet misslyckades för att forskarna försökte 
undersöka staden utifrån ett landsbygdsperspektiv. 
Man ställde t.ex. frågor som: ”När började man ha 
julgran inne i stugan? Vem var den förste på orten att 
ha julgran?” (Lilja 1992 s. 103). Det var frågor med 
exakt samma ordalydelser som i landsbygdslistorna om 
samma ämne. Stadsundersökningarna innebar således 
inte någon paradigmatisk förändring av verksamheten. 
Föremålet för undersökningen var nytt men formen var 
gammal. Undersökningarna, som i retoriken i media 
framhölls som banbrytande, blev dessutom i praktiken 

rent marginella (a.a. s. 106).
När det gäller studiet av samerna, den s.k. lapska 
undersökningen, avvek frågelistorna dock till viss del 
f rån den gängse matrisen. Författaren till listorna, 
Israel Ruong (1903—1986), själv same, skrev enkla och 
raka frågor som inte endast strävade efter detaljerade 
faktauppgifter utan även uppmanade till berättande. 
Han gav ytterst sällan några vägledande exempel på 
”korrekta svar”, vilket annars ju var regel i förfrågningar 
som rörde den svenska landsbygden. Dessutom vände 
han sig oftast direkt till individen med samtidsfrågor av 
typen ”Var är ert vår- och höstviste beläget?” (ULMA 
M 179B Om flyttningar, 1944 s. 1) eller ”Brukar man 
kastrera en tjur för att den är ilsken?” (ULMA M 
175B Hanrenen, 1944 s. 2). Samtidigt förhöll han 
sig dock till matrisen, inte minst till tanken om 
räddningsbehovet, när han i en frågelistinstruktion 
1944 skrev till upptecknarna (och märk hur han växlar 
mellan ”same” och ”lapsk”): 

Same! 
Den gamla äktlapska kulturen håller oåterkalleligen 
på att försvinna  då samerna mera oberört än i 
våra dagar levde sitt liv i fjällen och skogarna allt 
medan de skötte sina renar eller jagade och fiskade 
(ULMA 35744:10 s. 1).

En förklaring till avvikelsen från den samtida matrisen 
kan vara att Ruong inte var formellt anställd vid arkivet 
och därför inte ”satt fast” i så strikta föreställningar 
om hur en f rågelista borde utformas. En annan 
förklaring kan vara att kunskapen om det samiska 
hos de vid ULMA anställda forskarna inte var lika 
självklar som den om det svenska bondesamhället, 
och att en undersökning av samerna därför lämnades 
mera öppen. Ytterligare en förklaring kan vara att den 
samiska kulturen ansågs vara hotad i samtiden, medan 
bondekulturen betraktades som endast bevarad i minnet. 
Därför behövdes inte det retrospektiva perspektivet i 
lika hög grad i sameundersökningarna. Kanske hängde 
samtidsinriktningen även samman med problemet 
etnografiskt presens, dvs. att dessa De Andra (samerna) 
betraktades som särskilt statiska och därför placerades 
i oföränderligheten (jfr Fabian 1983 s. 80 ff. ). 
Det står emellertid klart att de områden av det samiska 
som undersöktes nästan alla handlade om rennäringen, 
den som ansågs mest typisk för samer och mest avvikande 
från det övriga svenska. Bilden av samerna som 
nomadiserande renskötare var således mycket förenklad 
och knappast förankrad i den situation många av dem 
befann sig i när undersökningarna gjordes (många 
bodde då redan i städerna och försörjde sig på annat 
än renskötsel). En annan förklaring till de annorlunda 
frågelistorna kan naturligtvis vara att undersökningen, 
liksom den om staden, var av ganska marginell omfattning 

⁶ Viktigt att understryka är också att såväl stads- som sameunder-
sökningarna finansierades med särskilda medel som låg utanför den 
ordinarie anslagstilldelning arkivet fick från staten (Lilja 1996a s. 
139 f.).
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och betydelse, så att den inte inkräktade på de ”riktiga” 
undersökningarna. Hur det än vara månde signalerade 
i alla fall dessa frågelistor ett delvis annat och förnyat 
sätt att göra undersökningar. Men som sådana var de 
ett rent undantag (Lilja 1996a s. 139 ff.).6

DEN GAMLA BONDEKULTURENS 
UPPLÖSNING  FOLKLIVS OCH 
FOLKMINNESFORSKARMÖTET I 
ÅBO 1959
Frågelistan höll ställningarna som den viktigaste 
formen för insamling under hela 1940-talet, för att 
sedan under 1950- och 1960-talen drastiskt minska i 
omfattning.7 Delvis kan det förklaras av att ny teknik 
för fältarbete utvecklats och förbilligats. Vid arkivet i 
Uppsala inrättades 1952 en fonogramavdelning rustad 
med modern inspelningsteknik i form av bandspelare.8 
Satsningen på ny och förbättrad teknik måste testas och 
tillvaratas, varför resurser flyttades från frågelist- till 
inspelningsinsamling. I enlighet med detta genomförde 
ULMA bl.a. tre större inspelningsexpeditioner till 
svenskättlingar i USA under 1960-talet (Hedblom 
1979 s. 142 ff.). 
Det främsta skälet till det ringa antalet nyproducerade 
frågelistor under 1950- och 1960-talen ser jag dock i 
det paradigmskifte etnologin som vetenskap genomgick 
under perioden. Från att ha varit en faktasamlande 
vetenskap med inriktning mot det förgångna utvecklades 
etnologin alltmer till en kulturvetenskap med inriktning 
på samtiden. Detta ledde till att frågelistmetoden, som 
ännu hade blicken fästad vid kollektiva beskrivningar 
av förfluten kultur, måste revideras och moderniseras. 
Vid det 14:e nordiska folklivs- och folkminnesforskar-
mötet i Åbo 1959 togs ett symboliskt farväl av 
bondesamhället och den gamla etnologin. Temat 
för mötet var Den gamla bondekulturens upplösning. 
I fokus för diskussionerna stod f rågan om 
traditionsupplösningen och vilka konsekvenser den 
fick för etnologins arbetssätt. Professorn i etnologi 
i Lund, Sigfrid Svensson, menade t.ex. att studiet 
av enskilda individers roll som nyhetsspridare och 
traditionsbrytare måste inledas. Han betonade också 
att upplösning i sig var intressant eftersom gammalt 
och nytt alltid mötts och varje tid trott sig vara i ett 
brytningsskede. Detta, menade han, innebar att inte 
bara skiftet bondesamhälle/industrisamhälle, utan även 
andra skiften, var värda ett studium. 
Dock, ansåg han, hade etnologerna inte sett de ständiga 
förändringarna eftersom de varit så upptagna av den 

äldsta traditionen. Emellertid, menade Svensson, 
fanns det inte längre några svar att få på de frågor 
som de äldre frågelistorna ställde, så de måste utökas 
med frågor om hur försvinnandet gått till. Svensson 
förordade därför att de ämnesuppställda, dvs. de på 
realgrupper baserade, frågelistorna skulle ersättas med 
sådana koncentrerade på ett moment eller problem. Han 
föreslog specialfrågelistor om olika problemställningar 
rörande kulturkontakt, kulturanpassning och traditions-
upplösning. Insamlingen måste med andra ord inriktas 
på traditionsupplösningens problem, dvs. förändring, 
och dessutom mot individuella föregångsmän. Detta 
var något radikalt annat än att som dittills undersöka 
konstans och kontinuitet. 
Flera av de övriga deltagarna talade i samma anda 
och diskussionerna kom att handla om behovet av 
djupundersökande innovationsforskning baserad på 
problem- och individorientering. Mötets deltagare 
höll alltså på att flytta blicken f rån 1800-talets 
bondesamhälle till 1900-talets industrisamhälle, men 
ännu inte riktigt ända fram till samtiden. Däremot 
flyttade man inte blicken från landsbygden. De nya 
undersökningarna skulle liksom tidigare arbeta med 
landsbygden, något annat diskuterades inte. Ännu fanns 
också hos de flesta en kvardröjande evolutionistisk 
hållning, en spänning mellan högt och lågt, utvecklat 
och outvecklat, som vittnar om gamla synsätt på 
kulturell förändring. Så omhuldades t.ex. tanken att 
en bygd förändrades snabbare och tidigare än andra om 
den låg nära en större stad. Mötet utmynnade dock i 
att frågelistmetoden åtminstone delvis måste anpassas 
efter vissa förändrade villkor i forskarsamhällets 
självförståelse (Den gamla bondekulturens upplösning, 
1961 s. 14 ff.). 

Jag ser nedgången i antalet frågelistor under 1950-talet 
som resultatet av en ökande medvetenhet om att 
f rågelistmetoden var i behov av den modernisering 
som mötet antydde. Säkerligen hade detta diskuterats 
åtminstone informellt bland forskarna. Åbo-mötet visar 
dock att omställningen i praxis gick långsamt. Mycket 
förblev retorik, men att frågan diskuterades visar ändå 
att en förändring var på gång. När det gäller arkivet i 
Uppsala kanske obenägenheten att förändra berodde 
på att vissa enskilda forskare var så framträdande att 
det blev svårt för andra att bryta deras dominans. 
Frågelistförfattandet vid ULMA dominerades nämligen 
under storhetstiden på 1930- och 1940-talen av två män 
i ledande positioner, dalmålsforskaren Lars Levander 
(1883–1950) och etnologen Åke Campbell (1891–1957) 
och en kvinna, folkloristen Ella Odstedt (1892–1967) 
(Lilja 1995 s. 11 ff.) . De gick alla i bräschen för 
behovet av att rädda det gamla och att samla goda 
faktabeskrivningar så geografiskt heltäckande som 
möjligt. Detta förhållningssätt blev exempelvis tydligt 
när Campbell i ett upprop till nya upptecknare 1945 
skrev att ”socknar finnas från vilka ej en rad finnes 
upptecknad rörande folksed, folkdikt, folktro…” 
(ULMA 35744:9). 

⁷ Under hela 1950-talet skrevs ett trettiotal frågelistor och under 
1960-talet endast drygt tio stycken, nästan samtliga av studenter 
och externa forskare (Lilja 1995).
⁸ Inspelningar på fonograf och graverapparat hade gjorts fram till 
1935, då arkivet skaffade en grammofon och en mer omfattande 
inspelningsverksamhet kom igång (Lilja 1996a s. 126 ff.).
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Dessa forskare, och då särkilt de två männen, hade 
alltså en stark ställning vid arkivet och bör rimligtvis ha 
påverkat i vilken grad nymodigheter kunde genomföras. 
Man skulle med sociologen Pierre Bourdieu kunna säga 
att de försvarade ortodoxin gentemot nykomlingars 
heretiska strategier, dvs. försök till nytänkande och 
nyordning (Bourdieu 1992 s. 44). Säkerligen var 
det rejält svårt för yngre forskare att bryta de äldres 
dominans. Ett exempel på detta är en förfrågan om 
kvinnans ställning i bondesamfundet (1955), där den 
yngre kvinnliga frågelistförfattaren fick sina frågor i 
ämnet granskade och korrigerade av sina äldre manliga 
kolleger innan listan – i starkt förändrat skick – sändes 
ut för besvarande (Lilja 1992 s. 103, 2005 s. 146 f.).
Frågelistan om kvinnans ställning illustrerar dock inte 
bara svårigheterna att formellt förnya metoden. Den 
illustrerar också att kön inte var en erkänd analytisk 
kategori inom etnologin. Den är det första exemplet från 
ULMA på att en undersökning direkt fokuserade kvinnor. 
Alla tidigare frågelistor hade varit ”könsneutrala”, dvs. 
i praktiken inriktade på män. Jag har i tidigare studier 
diskuterat detta problem och antagit att frågelistan om 
kvinnans ställning genom sitt blotta ämnesval utmanade 
ortodoxin. Jag har dock också visat att frågelistan i färdigt 
skick egentligen inte problematiserade kön, eftersom 
den – kanske p.g.a. att den granskats och korrigerats av 
män i överordnade positioner – inte skrevs utifrån någon 
förståelse av kön som en fråga om över/underordning 
eller makt. Ämnesvalet till trots bröt den således inte 
mot den könsblinda matris som alltid tillämpats vid 
undersökningarna. 
Det intressanta med den är dock att svaren på den 
blev starka feministiska dokument. Flera av de kvinnor 
som besvarade de neutralt ställda frågorna använde, 
oberoende av varandra, tillfället till att diskutera kvinnans 
ambivalenta roll, hennes inskränkta frihet och hennes kön 
som en belastning. Deras svar var svidande uppgörelser 
med självupplevd orättvisa och negativ särbehandling 
på grund av kön. De tvekade inte att ta upp frågor om 
makt och konflikt, vilket gjorde deras svar till tydliga 
politiska kommentarer. Svaren visar därför att en 
frågelista inte alltid kan styra produktionen av kunskap 
i en viss förväntad riktning. Men svaren indikerar även 
att kön var ett självklart perspektiv för dessa kvinnor 
långt innan den analytiska kategorin hade någon tyngd 
eller ens benämning inom vetenskapen (Lilja 2003 75 
ff., 2005 s. 133 ff.). De objektiva faktarapportörer som 
frågelistan förutsatte gjorde sig, när nu tillfälle gavs, till 
subjekt och talade i egen sak om ett angeläget ämne. 
Kanske bidrog de därför aktivt till ifrågasättandet och 
förändringen av frågelistmatrisen.
Jag menar alltså att det bevisligen inte var någon 
enkel process att förändra frågelistmetoden. Även om 
metoden diskuterades och utvärderades på Åbo-mötet, 
hade den i praxis en starkt förankrad vetenskaplig 
bärighet och den omhuldades också för att den 
var f ramgångsrik i så måtto att den inbringade ett 
omfattande material utan att tära alltför mycket på 

ekonomiska och/eller mänskliga resurser. Det tycks 
ha funnits en obenägenhet att ändra på en metod 
som fungerade bra. Samtidigt utmanades dock denna 
ortodoxi av den samtida subversiva vetenskapliga 
metadiskussionen (såsom på Åbo-mötet). Och – skulle 
jag våga gissa – av upptecknarna som fick allt svårare 
att tillgodose kraven på att dokumentera det gamla 
bondesamhället.9 Kanske var också de yngre forskarna 
pinsamt medvetna om att metoden började bli alltmer 
ohållbar och i behov av förnyelse? Var det skälet till 
att de så ogärna använde den?

SOM MAN FRÅGAR FÅR MAN SVAR  
FRÅGELISTAN SOM STYRMEDEL
Frågelistan var också behäftad med andra problem. 
Ett problem var att den gärna fokuserade de 
”stora” händelserna på bekostnad av det vardagligt 
återkommande. Ett annat, och viktigare, var att den 
kunde verka starkt styrande för besvararna, så att dessa 
tenderade att endast svara på frågorna och lämna icke 
efterfrågad kunskap därhän. Den tenderade nämligen 
att vara ”uttömmande”, dvs. sammanfatta den ”enda och 
viktiga” kunskapen i ett efterfrågat ämne. Detta problem 
var alldeles uppenbart i de äldre listorna, där frågorna 
var starkt faktainriktade och dessutom gav förslag på 
vilka svar som kunde vara de rätta (Lilja 1996a 115 ff.). 
I en frågelista om hägnader (1928) frågar man t.ex. 
efter vilket eller vilka ord som betecknar uppförandet 
av en gärdesgård och ger följande förslag att välja bland:

föra upp gärde, gärda, gärda upp, haga in, hägna, 
hägna in, hägna av, skyttla, stänga, stänga in, stänga 
kring, föra upp stängsel, bygga gärdesgård, sätta upp 
gärdesgård, tyna, tuna (ULMA Frågelista 15 s. 2).

De styrande frågorna och de konkreta svarsalternativen 
kunde i vissa fall leda besvararen att ge rent felaktiga 
uppgifter. Genom frågorna och exemplen begränsades 
nämligen horisonten för den möjliga kunskapen, 
exempelvis vad gäller klass, kön och etnicitet. Eller 
med andra ord: som man frågade fick man svar (Lilja 
1996a s. 115 ff ).
De äldre listorna åtföljdes också, fram till 1940-talets 
slut, av instruktioner för besvarandet. Av dessa 
f ramgick klart och tydligt vad som skulle tas med 
och vad som skulle utelämnas, men också vem/vilka 
som borde tillf rågas och hur man skulle utforma sitt 
svar innehållsligt och formellt. Ibland skickades ett 
”mönstersvar” med, så att upptecknaren hade en konkret 
förlaga att hålla sig till. 

⁹ Det finns exempel på att upptecknarna ansåg att kraven i 
f rågelistorna inte gick att tillf redsställa eftersom kunskapen om 
efterfrågade förhållanden inte längre var möjlig att nå. Exempelvis 
skrev en upptecknare: ”Listan om matordning vållar mig en del 
bekymmer, ty det kommer nog att bli mycket magra uppgifter om 
jag uteslutande skall skildra matordningen för tiden före kaffets 
införande i bygden. Det uppgives att kaffet kom i bruk här på sina 
håll på 1700-talet” (Brev från V. Wendin ULMA 1940-10-10).
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Lämna utförliga uppgifter om hur de olika redskapen 
och verktygen använts, samt när äldre former av 
dessa upphört att användas! ... Vad nyare modeller 
av redskap beträffar äro de av intresse endast för 
så vitt deras namn och namn på deras delar äro 
av gammalt folkligt ursprung och ej hämtats ur 
försäljningskataloger o.d. (ULMA Frågelista 27 
Åkerns beredning s. 1).

Det är emellertid synnerligen viktigt, att svaren 
komma att avse den i Eder ort gängse traditionen, 
och därför kan det vara lämpligt att tillfråga äldre, 
i orten infödda personer (ULMA 35744:5 s. 1).

Finnas traditioner, be vi Eder uppteckna dessa i 
den form de berättas av folket. Till ledning för 
utfrågning bifogas en kort frågelista upptagande 
några typer av sägner (ULMA 35744:8).

Av instruktionerna framgår att det länge fanns tydliga 
förväntningar om vilket slags kunskap frågelistan skulle 
producera. Det var (oftast) uppgifter om generella, 
allmänna förhållanden på landsbygden hämtade från 
minnesgoda åldringar, helst infödda på orten. Betoningen 
låg på faktasamling och därför var värderande och 
reflekterande synpunkter på det insamlade irrelevanta. 
Varken sagesmännens eller upptecknarens åsikter borde 
finnas med i uppteckningen. Det man ville ha var en 
objektiv beskrivning.

Det är dessa sagesmännens uppgifter, som skola bilda 
svaren, ej upptecknarens förklaringar, synnerligast 
då denne ej känner ortens tradition, kanske ingen 

folktradition alls, utan det ligger snubblande nära 
tillhands att göra feltag (Brev från E. Odstedt till 
G. Pettersson 1931-11-27).

ATT UNDERSÖKA VÄRDERINGAR 
OCH SYNSÄTT  SUBJEKTIVT 
BERÄTTANDE OM SAMTIDEN

Beskriv de känslor och upplevelser Du kan få av 
att lyssna på musik … berätta vad som är orsaken 
till detta och försök förklara förhållandet mellan 
musiken och Dina känslor och upplevelser (ULMA 
frågelista M 270 Att lyssna på musik, 1993 s. 1).

Jag skulle vilja påstå att man, åtminstone i Uppsala, 
tog ”time out” gällande f rågelistmetoden under 
1960-talet. Det blev kanske nödvändigt för att ställa 
om sig och fortsätta efter nya riktlinjer. Kanske finns 
det t.o.m. ett visst förklaringsvärde i att forskarna, som 
vid USA-expeditionerna, sökte sig utanför Sverige? 
Kanske behövde de en rent rumslig distans till det 
gamla synsättet?
Kanske finns det också ett förklaringsvärde i att 
inspelningstekniken som då premierades visade 
sig erbjuda andra möjligheter till berättande, så att 
arbetsmetoden/tekniken i sig banade väg för skiftet 
från beskrivning till berättelse, från objektivitet till 
subjektivitet? Inspelningarna, som underlättades av den 
nya tekniken, där man inte behövde göra avbrott efter bara 
några minuter som med de tidigare skivinspelningarna 
från 1930- och 1940-talen (Lilja 1996a s. 126 f.), gav 

Bild 2: Agneta Lilja och Åsa Nyman i realkatalogen i arkivets lokaler på Ö. Ågatan 1980. Foto: Wolter Ehn.
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automatiskt ett berättande, ett reflekterande och ett 
utvärderande som inte kunde ”hejdas” av forskarna. 
Inspelningarna blev aldrig så riktade mot beskrivningar 
som frågelistorna, människor svarade inte på frågor, de 
berättade och reflekterade. 
Detta var något delvis nytt, men det skedde ju ändå 
under kontroll av den närvarande forskaren, som genast 
på stället kunde bedöma vad som var viktigt och oviktigt. 
Eller blev den frågan helt enkelt oväsentlig? Kanske 
såg forskarna allt tydligare att berättandet gav ett bra 
material och att människor kunde tala för sig själva, 
att det inte behövdes några filtrerande mellanhänder? 
Kan erfarenheten av inspelningarna ha banat väg för 
förändringar mot ett bejakande av det subjektiva 
berättandet, vilket sedan i sin tur förenklade övergången 
också till en frågelista inriktad på samtidsstudier och 
med nya förtecken? 
Den omfattande inspelningsverksamheten under 1950- 
och 1960-talen visade, menar jag, att det berättande som 
producerades inte var underlägset det beskrivande som 
frågelistan premierat. Inspelningarna innehöll värdefulla 
upplysningar och reflektioner och bidrog säkert till att 
forskarna ”upptäckte” värdet av att undersöka också 
samtiden. När bandinspelningen väl etablerats som 
en vetenskapligt hållbar metod kunde därför också 
andra metoder förändras. Frågelistan kunde inriktas på 
individen och individens berättande. Faktauppgifterna 
behövde inte så specifikt efterfrågas, de kom av sig 
själva. Frågelistprocessen komplicerades dock kanske 
av att upptecknarens roll måste omdefinieras – kunde 
upptecknaren, individen ute i landet, anförtros att själv 
analysera samtiden? Måste inte etnologen vara med då 
som vid inspelningarna? Nu skulle ju upptecknarna inte 
längre fråga flera sagesmän om äldre tiders allmänna 
förhållanden på orten utan själva var och en skildra 
sin uppfattning i en specifik fråga, och dessutom göra 
det utan styrande (fakta)frågor. Kunde upptecknaren 
klara det eller skulle resultatet bara bli en subjektiv 
ovetenskaplig bild som forskningen inte hade någon 
egentlig nytta av? 
Denna ”time out” var alltså kanske nödvändig för att 
skapa ett brott i verksamheten och sedan åter igen börja 
förfrågningarna under 1970-talet med nya förtecken. 
Långsamt blev f rågelistan mer individinriktad och 
samtidsorienterad. Upptecknaren blev successivt sin 
egen sagesman. Ett subjektivt och värderande skrivande 
uppmuntrades alltmer. Detta markerades 1975 med ett 
pronomenskifte från man till Du i de flesta av listorna. 
Frågelistan hade, drygt femton år efter Åbo-mötet, 
fått en ny inriktning. 

Produktionen av frågelistor vid ULMA ökade med 
200% under 1970-talet och nivån bibehölls sedan under 
1980-talet och steg t.o.m. något under 1990-talet fram till 
1997 års frågelistor om Alla Hjärtans Dag och Halloween, 
där min undersökning tar sitt slut (Lilja 1995 s. 16 f.). 

AVSLUTNING
Från att under flera årtionden ha varit ett medel för 
att minutiöst penetrera sakförhållanden i det förflutna 
bondesamhället blev frågelistan från 1970-talet en vital 
del i undersökningen av den egna samtiden. Individen 
trädde fram på bekostnad av äldre tiders ”minnesgoda 
gamla” och det värderande, subjektiva tyckandet ersatte 
tidigare strävan efter ”objektiv” faktakunskap (se 
exempelvis ULMA frågelista M 18 De gamla, 1932 s. 
1). Genom fokuseringen på det subjektiva berättandet 
visade frågelistan också att den anpassat sig till ett 
nytt kulturbegrepp. Om kultur tidigare betraktats 
som identiskt med undersökningsobjektet och krävt 
en objektiv beskrivning, kom det nu att uppfattas som 
någonting relativt och tillfälligt som skapas, förhandlas 
och omförhandlas i varje mänskligt möte och som därför 
kunde förmedlas via det individuella vittnesbördet 
(Löfgren 1996 s. 44 ff., Ehn & Löfgren 2001 s. 145 ff.). 
Med förändringen följde också att den stränga censur 
som tidigare utövats mot frågelistsvaren försvann. Den 
blev överflödig när det inte längre var den kollektiva 
beskrivningen som eftersträvades. Den enskildes 
subjektivitet kunde inte längre mätas mot någon absolut 
norm. Det fanns inga ”felaktiga” eller ”riktiga”svar, det 
fanns bara individuella tolkningar. Men – och detta är 
viktigt – förändringen av frågelistan skall därför inte 
betraktas som en enkel framgångshistoria, där enögd 
forskarstyrning ställs i kontrast mot vidsynt öppenhet. 
Förvisso gav den nya frågelistan utrymme för individens 
subjektivitet och lämnade fältet öppet för tolkningar 
av skilda slag. Detta borgade för en mångfald i svaren 
och ledde till mycken ny kunskap. Men det ojämlika 
maktförhållande som alltid präglat relationen mellan 
forskaren/f rågeställaren och f rågelistbesvararen 
kvarstår. Makten och tolkningsföreträdet finns ännu 
kvar hos forskaren som väljer ämnet för frågelistan, 
formulerar f rågorna och analyserar resultaten över 
huvudet på besvararna. Inte heller har upptecknarens 
uppgift blivit enklare. Upptecknaren, som tidigare kunde 
stödja sig på, och gömma sig bakom, en allmän utsaga 
från orten, måste nu i stället själv stå för det hon/han 
skriver. Idealet att individen fritt och ohämmat skall 
skriva om sina värderande åsikter i ibland ”känsliga” 
ämnen i samtiden kräver därför viktiga diskussioner 
om forskningsetik (Lilja 1996b s. 35 f.). 
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Hennes forskning har rört festseder, ämneshistoria, dödsrunor över vetenskapare respektive näringslivsmän 
samt kvinnors skrivande.
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Anna Birgitta Rooth – folklorist och professor
Om kvinnliga forskares position vid universitetet

 Andræ 2001:10.
  Detta är en omarbetad version av artikeln ”En utdragen balansakt” 
(Meurling 2006a) och har tidigare publicerats i Meddelanden, 
Etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet nr 48 2006. Där inget 
annat anges har uppgifterna om Anna Birgitta Rooth hämtats från en 
intervju med Jan-Öjvind Swahn, samtal med Kerstin L. Johansson, 
Inger Lövkrona och Per Peterson samt från Inger Lövkronas nekrolog 
över Anna Birgitta Rooth i Enzyklopädie des Märchens, Göttingen 2001 
och Nils-Arvid Bringéus nekrolog i Sydsvenska Dagbladet 2000-06-21.

 Jag vill tacka Nils-Arvid Bringéus, Kerstin L. Johansson, Inger 
Lövkrona, Per Peterson och Jan-Öjvind Swahn, som alla har bidragit 
med sina minnen och hågkomster av Anna Birgitta Rooth.  
 Se t.ex. Ohlander 1987, Lundgren 1996, Moi 1996, Strömholm 
1997, Markusson Winkvist 2003, Carls 2004, Ronne 2005. 
 Hirdman 1988.
⁶ Hirdman 1988:51.
⁷ Begreppet könsordning används ofta synonymt med genussystem.
⁸ Hirdman 1988:49ff.

Om professor Anna Birgitta Rooth kan man i en 
minnesteckning i Saga och Sed läsa följande rader:  

Hennes starka forskningsmeriter gav henne 
1973 professuren i etnologi i Uppsala. En sådan 
utnämning brukar ofta leda till att den egna 
vetenskapliga produktionen går i sin. Så icke i 
hennes fall, men till raden av rent vetenskapliga 
undersökningar kom nu flera handböcker för den 
akademiska undervisningen, många av dem i ett 
par upplagor. /…/ Anna Birgitta Rooth var en 
framgångsrik vetenskaplig författare.1

Betydelsen av kön i universitetsvärlden har förändrats 
under de senaste drygt hundra åren. Att vara kvinna 
och forskare innebär dock fortfarande att vara verksam 
under delvis andra villkor än män vid akademin. I det 
följande står Anna Birgitta Rooths forskargärning och 
position vid universitetet i fokus, men jag kommer också 
avslutningsvis att göra vissa jämförelser med tidiga 
kvinnliga pionjärer vid akademin samt med dagens 
kvinnliga forskare. Frågor som jag ställt mig är: Vilka 
hinder finns och har funnits och hur har kvinnor agerat 
och agerar för att bli kvar i universitetsvärlden?  Kort 
sagt, hur skapas en kvinnlig forskare? Jag kommer 
naturligtvis inte att kunna besvara dessa f rågor 
uttömmande i detta sammanhang, men de bildar en 
utgångspunkt för mitt resonemang.2

De materialkategorier jag använt mig av är av olika 
slag. I avsnittet om Anna Birgitta Rooth använder jag 
mig av kolleger och vänners berättelser och hågkomster 
samt i någon mån av hennes egen forskning. När det 
gäller reflektionerna om dagens kvinnliga forskare har 
jag utgått ifrån svaren på två frågeformulär som jag 
skickade ut till kvinnor verksamma inom Historisk-

filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.3 Under 
arbetet med artikeln har jag låtit mig inspireras av 
kvinnohistorisk forskning om kvinnliga pionjärer 
samt av Toril Mois studie Simone de Beauvoir. Hur 
man skapar en kvinnlig intellektuell.4 Yvonne Hirdmans 
diskussion om genussystemet har bidragit med 
teoretiska infallsvinklar.5

GENUSSYSTEMET  ATT LÄGGA KÖN 
TILLRÄTTA
Historikern Yvonne Hirdman publicerade 1988 en 
artikel som varit inflytelserik i den svenska debatten 
om begreppsparet kön och genus. I det följande skall 
jag inte gå in på den intensiva diskussion som förts 
om begreppen. Här räcker det att konstatera att kön 
vanligen har fått beteckna det biologiska könet och 
genus det sociala. Hirdman menar att ”genus kan förstås 
som föränderliga tankefigurer ’män’ och ’kvinnor’ (där 
den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger 
upphov till/skapar föreställningar och sociala praktiker, 
vilka får till följd att också biologin kan påverkas/
ändras”.6 
Ett samhälles genussystem7 är en ordningsstruktur som 
sorterar människor, egenskaper, sysslor och platser 
efter föreställningar om kön. Enligt Hirdman uppbärs 
genussystemet av två principer: hierarkisering (det 
manliga är norm och överordnat det kvinnliga) och 
isärhållning (manligt och kvinnligt bör inte blandas). 
Genussystemet är inte statiskt och oföränderligt, men 
trögrörligt.8 Föreställningar om kön hör alltså till de 
sega strukturerna i vår kultur.
Överför man dessa begrepp till en diskussion om 
kvinnors och mäns position vid universitetet, kan man 

Birgitta Meurling
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konstatera att universitetet ursprungligen betraktades 
som en manlig arena. Det var en organisation som 
skapades av och för män. Det fanns också seglivade 
föreställningar om att kvinnor inte borde bedriva högre 
studier, då det kunde vara skadligt för deras reproduktiva 
organ. Om kvinnor i större omfattning började ägna sig 
åt högre studier kunde det på längre sikt leda till kris 
i befolkningsfrågan. Dessa kvinnor skulle nämligen 
antingen bli ofruktsamma eller också föda sjukliga och 
klena barn. Det var först 1873 som kvinnor fick rätt att 
avlägga universitetsexamen. Femtio år senare, år 1923, 
antogs den så kallade behörighetslagen, vilken innebar 
att kvinnor fick rätt att tillträda statliga tjänster samt 
att de formellt fick anställas vid universiteten efter 
disputationen.9

Här kan man således konstatera att genussystemet i dess 
dåvarande utformning klassificerade män som lämpliga 
för högre studier och positioner vid universitetet, medan 
kvinnor borde återfinnas i andra miljöer. Den borgerliga 
kulturen producerade föreställningar som associerade 
män med offentligheten och kvinnor med den privata 
sfären.10 Män och manlighet betraktades också i de 
flesta fall som överordnade kvinnor och kvinnlighet och 
man tillskrev könen olika färdigheter och egenskaper. 
Under 1900-talet har genussystemet genomgått vissa 
förändringar, positionerna har förflyttats något. En 
följd därav är bland annat att kvinnors tillträde till 
universitetsvärlden och yrkeslivet idag av de flesta 
betraktas som en självklarhet. Dock är jämställdheten 
inte till fullo genomförd i praktiken, vilket bland annat 
samtida studier av universitetet visar.11 Fortfarande 
gäller kvinnors relativa underordning, vilken innebär 
att kvinnor idag formellt sett är jämställda med män. 
Denna jämställdhet fungerar så länge inte kvinnors 
makt och positioner hotar mäns. I händelse det sker 
uppstår ofta störningar i genussystemet, om kvinnor 
inte självmant tar ett steg tillbaka och nöjer sig med 
att vara relativt underordnade män.12

HUR MAN SKAPAR EN KVINNLIG 
FOLKLORIST
Låt mig nu presentera denna artikels huvudperson, 
Anna Birgitta Rooth, Sveriges första kvinnliga professor 
i universitetsämnet etnologi.

Anna Birgitta Rooth (1919–2000), född Waldemarsson, 
växte upp i en välbeställd köpmannafamilj i Ängelholm.  
Hon beskrivs som intelligent, vacker och välklädd 
och hon blev den kände folkloristen och professorn 
Carl Wilhelm von Sydows lärjunge i Lund under 
1940-talet. von Sydows seminarium led knappast 
brist på kvinnor under denna period. Det var krigstid 
och många män var inkallade. Dock kom ett visst 
manligt tillflöde i form av danska flyktingar såsom 
den blivande forskaren och folkloristen Lauritz 
Bødker. Seminariets sammansättning var för övrigt 
brokig. Där samlades såväl studenter som blivande 
forskare. Även personalen på det till institutionen 
knutna Folklivsarkivet utgjordes av en blandad skara, 
däribland den f.d. ungerske ambassadören i Rom samt 
Lettlands störste skeppsredare. Under en period var 
Anna Birgitta Rooth och Mai Fossenius amanuenser 
vid institutionen.  von Sydow har beskrivits som en snäll 
och vänlig, men i seminariesammanhang patriarkalisk 
professor.13

Anna Birgitta Rooth var en av flera ambitiösa unga 
forskare och i likhet med flera av studiekamraterna 
hade hon ekonomiska förutsättningar att fullfölja 
en akademisk karriär. Hon satsade helhjärtat på 
folkminnesforskningen, även om hon och hennes 
kolleger inte närde några överdrivna förhoppningar 
om framtiden inom  ett så ”föga matnyttigt ämne”.  
Hon disputerade 1951 på avhandlingen The Cinderella 
Cycle, vilken är en monografi över folksagotypen AaTh 
510+511. Här behandlas en hel grupp av sagor, vars 
motivutbredning hon i diffusionistisk anda karterade.14 
Avhandlingen dedicerades till läromästaren och 
handledaren C.W. von Sydow, men hon följde inte 
slaviskt i hans fotspår i denna studie. 
Efter disputationen framstod det som självklart att 
Anna Birgitta Rooth skulle fortsätta sin bana som 
forskare. Hon var gift med läkaren, sedemera professorn, 
Gösta Rooth och de hade tre barn. Eftersom deras 
ekonomi var god kunde de städsla hjälp i hemmet 
och båda makarna kunde därigenom ägna sig åt sin 
forskning. Under åren 1952–1961 var Anna Birgitta 
Rooth verksam som docent i folkdiktsforskning vid 
Lunds universitet och som forskardocent 1964–1972. 
I forskningshänseende var det en mycket givande 
period. I mitten av 1950-talet inleddes en ny fas i 
hennes forskarkarriär, då hon gav sig ut på flera större 
fältarbetsresor till Alaska och norra Kanada, där hon 
studerade indianernas berättarkonst. Alaska var då ett 
mindre utforskat område och hennes fältarbete var 
något av ett pionjärverk.  Dessa expeditioner resulterade 
i ett flertal publikationer, varav ett av de mest centrala 
verken är The Importance of Storytelling.15

⁹ Ohlander 1987, Johannisson 1994, Markusson Winkvist 2003, 
Chrapkowska & Wold 2004.
 Frykman & Löfgren 1979, Johannisson 1994.
 Se t.ex. Bondestam 2004, Carstensen 2004, 2006.
 Diskussionen om kvinnors relativa underordning togs upp av 
den norska socialpsykologen Hanne Haavind (1982) redan i början 
av 1980-talet. Viktigt att påpeka är dock att manlig könsmakt 
finns på både strukturell nivå och individnivå. Det innebär inte 
att individnivån nödvändigtvis behöver vara en avspegling av den 
strukturella nivån, d.v.s. att alla män aktivt utövar sin könsmakt. 
Men även jämställdhetsorienterade män är överordnade kvinnor i 
ett patriarkaliskt samhälle. 

 Intervju med Jan-Öjvind Swahn 2005-12-05; Lundgren 1996:70 f.
 Rooth 1951.  
 Rooth 1976.  
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EN MÅNGSIDIG FORSKARE
Anna Birgitta Rooth var en mångsidig folkloristisk forskare. 
I sin fortsatta forskning kom hon att uppmärksamma olika 
former av folklig diktning såsom ordspråk och gåtor. I 
unga år hade hon studerat konsthistoria och intresset 
för bilder och ikonografi behöll hon genom åren. Så 
småningom skapade hon Ikonografiska arkivet i Uppsala 
och några av hennes senare studier vittnar om hennes 
engagemang för det forskningsfält som band samman 
folkloristiska frågeställningar med ikonografi. Bland 
dessa studier kan nämnas Döden och den svarta oxen samt 
en studie i Hieronymus Boschs bildvärld, Exploring the 
Garden of Delights.16

Man kan knappast kalla Anna Birgitta Rooth för 
en feministisk forskare. Däremot kan man konsta-
tera att hon hyste ett visst intresse för kvinnors liv 
och berättande. Bland annat kan hennes studie om 
Eva Wigström och traditionsbärarna nämnas.17 Här 
analyseras hur författarinnan och upptecknaren Eva 
Wigström (signaturen Ave) gick till väga när hon gjorde 
uppteckningar i Skåne och Blekinge och sedemera gav 
ut dem i bokform under slutet av 1800-talet.  
Ännu en studie vittnar om Rooths intresse för kvinnors liv 
och berättande. Det är en till det yttre anspråkslös bok vid 
namn L.O. En analys av en småbrukarhustrus trosvärld.18 
Rooth, som i egenskap av folklorist intresserade sig 

19 Ett memorat är en term för en genre som betecknar något 
självupplevt som berättas (Rooth 1981:7).
20 För en närmare diskussion av Rooths L.O.-studie, se Meurling 
2002a och 2002b. 
21 Se ovanstående not. 
22 Andræ 2001:11. Sten Lindroth (1914–1980) var professor i idé- 
och lärdomshistoria vid Uppsala universitet fr.o.m. 1957 och ledamot 
av Svenska Akademien från 1968.

16 Rooth 1985, 1992.  
17 Rooth 1969. 
18 Rooth 1981.  

Bild 1: Anna Birgitta Rooth var Sveriges första kvinnliga pro-
fessor i etnologi. Hon var verksam som professor vid Uppsala 
universitet under åren 1973–1985.  Foto: Folklivsarkivet i 
Lund.

för genreanalys, diskuterar här framförallt personliga 
upplevelser i memoratets form.19 Hon utvärderar här 
en källkritisk metod, som går ut på att forskaren gör 
upprepade uppteckningar och intervjuer med samma 
informant. Förutom ett resonemang om olika genrer och 
deras källvärde för Rooth också en insiktsfull diskussion 
om det som vi idag kallar för reflexivitet, det vill säga frågor 
som bland annat rör forskarens relation till informanten 
och det material som de tillsammans producerar.20

Mötet mellan den fattiga småbrukarhustrun och forskar-
docenten från Lund måste ha varit ett möte mellan nära 
nog skilda världar. Även om inte kvinnan L.O.:s liv i sig 
står i fokus för studien, kan man ändå betrakta den som 
någon form av värdighetsforskning i kvinnohistorisk 
mening. Rooth skildrar sin informant med sympati och 
som läsare grips man av det kvinnoöde från ett förflutet 
Fattigsverige som målas upp.21

SVANDROTTNINGEN  DOCENTEN 
BLIR PROFESSOR
År 1973 utnämndes Anna Birgitta Rooth till professor 
i europeisk etnologi vid Uppsala universitet, där hon var 
verksam fram till sin pensionering vårterminen 1985.  
Arbetssituationen som professor i Uppsala var på många 
sätt annorlunda och tyngre än den som forskardocent i 
Lund. Universitetsvärldens konflikter drabbade henne 
i större utsträckning nu än tidigare. En av hennes 
professorskolleger vid dåvarande Humanistiska fakulteten 
skriver i den tidigare citerade minnesteckningen: 

I den [akademiska] världen var hon också något av 
ett festligt undantag. Den tråkiga doktorshatten 
gjorde hon om, sänkte den alltför höga kullen 
och gav brättena en extra sväng; sedan kunde 
hon stolt visa upp sin skapelse i den akademiska 
processionen. Till ett sammanträde i fakultetens 
mörka plenisal gjorde hon effektfull entré i en vit 
klänning med stor vit boa om halsen. ”Titta, här 
kommer Svandrottningen!”, viskade Sten Lindroth 
i mitt öra.22

Svandrottning eller ej, den akademiska vardagen var 
inte särskilt glamorös. Anna Birgitta Rooth erhöll 
visserligen professorstiteln, men tycks också ha betalat 
ett pris för den. Beskrivningen ovan kan för övrigt 
tolkas i både positiv och negativ riktning.  Kvinnor 
omtalas ofta i termer av utseende, klädsel och sätt 
att föra sig. Att beskrivas som ett parant och ”festligt 
undantag” i den manligt dominerade professorskåren 
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kan vara uttryck för en ärligt menad komplimang, men 
det kan också vara en tveksam sådan som ger en antydan 
om kvinnlig fåfänga.23 
Britta Lundgren har i en längre artikel diskuterat 
hur kvinnor gömts och glömts i den etnologiska 
historieskrivningen. Detta kan tyckas märkligt, eftersom 
etnologiämnet inte varit lika kvinnodränerat  som vissa 
grannvetenskaper.24 Anna Birgitta Rooth kan dock 
knappast räknas till de bortglömda kvinnorna, hon 
var trots allt professor vid landet äldsta universitet 
och tillhör därmed den officiella ämneshistorien.  Men 
trots att hon gjorde en föredömlig akademisk karriär 
och fick ett gott internationellt renommé omnämns 
idag sällan hennes gärning till skillnad från många av 
hennes manliga kollegers. I enlighet med det nordiska 
genussystemets principer f ramstår hon som relativt 
underordnad sina manliga kolleger.25

Vad kan detta bero på? Några entydiga svar finns 
naturligtvis inte. Man kan dock inte bortse från köntes 
betydelse, det faktum att Anna Birgitta Rooth var 
kvinna. Dock skulle det ha kunnat verka i såväl positiv 
som negativ riktning. Sveriges första kvinnliga professor 
i ämnet etnologi skulle ha kunnat få en framskjuten 
ställning i ämneshistorien. Så har dock inte blivit fallet. 
Hennes forskningsinriktning kan också ha spelat en 
viss roll. Efter etnologiämnets omvandling under 1960- 
och 70-talen fick folkloristiken en annan och mindre 
central roll än tidigare.  Kanske en kvinnlig folklorist i 
efterhand haft svårt att hävda sin position i jämförelse 
med manliga professorskolleger med sina rötter i 
den materiella folklivsforskningen. Kanske det kan 
tolkas som ytterligare ett exempel på kvinnors relativa 
underordning, liksom på olika ämnesinriktningars.  

HUR SKAPAS EN KVINNLIG 
FORSKARE?   
Toril Moi har frågat sig hur en kvinnlig intellektuell 
skapas. I denna artikel har jag ställt mig frågan hur en 
kvinnlig forskare skapas. Vilka likheter och skillnader 
kan man exempelvis notera när det gäller kvinnliga 
forskares möjligheter att göra karriär för 100 eller 50 
år sedan jämfört med idag? Skillnaderna är uppenbara. 
Formella hinder har undanröjts vad det gäller kvinnors 
möjlighet att utbilda sig och satsa på en forskarkarriär. 
Vissa likheter finns dock fortfarande i och med att ett 
antal informella hinder tycks bestå. 

Att forskarrollen i det förflutna och idag förknippas 
med män och manlighet är något som framgår av 
tidigare studier på området.26 Universiteten skapades 
en gång i tiden av och för män. Under de kvinnliga 
pionjärernas tid kring förra sekelskiftet var kvinnorna 
vid universitetet få till antalet och de kvinnliga forskare 
som var verksamma där kunde ibland betraktas som 
pittoreska inslag vid sina respektive institutioner. 
Därvidlag var deras utseende och klädsel inte sällan 
föremål för diskussion.27 De kunde till och med 
uppmuntras i sina akademiska studier, eftersom de 
inte utgjorde något hot mot sina manliga kolleger. 
Samtidigt finns naturligtvis också många exempel på 
att kvinnliga forskare motarbetades.28 

För Anna Birgitta Rooth var situationen annorlunda. 
Hon tillhörde inte pionjärgenerationen utan påbörjade 
sin akademiska karriär vid 1900-talets mitt. Hon var 
därtill verksam inom ett ämne där många kvinnor 
var aktiva redan under hennes studietid. Till hennes 
förutsättningar hörde, förutom hennes begåvning, att 

Bild 2: Anna Birgitta Rooths fältarbeten bland indianer i 
Alaska och norra Kanada var något av en pionjärinsats. Hon 
studerade indianernas berättarkonst, men medförde även 
en del materiella ting till hemlandet. Här visar hon ett par 
pärlbroderade mockasiner från Alaska. Foto: Hagblom, Lund 
1972. Källa: Folklivsarkivet i Lund 1913–1988, s. 173. 

 Här skall dock påpekas att minnestecknaren, Carl-Göran Andræ, 
först redogör för Anna Birgitta Rooths vetenskapliga meriter och 
hennes verksamhet vid universitetet innan han beskriver hennes 
apparition. (Man bör också hålla i minnet att minnesteckningar och 
nekrologer utgör en speciell genre.) Även om det är mer sällsynt, 
kan naturligtvis också mäns utseende och klädsel uppmärksammas. 
Den i föregående not nämnde Sten Lindroth beskrevs t.ex. av en 
recensent som ”lärd och elegant” (NE, www.ne.se).
 Lundgren 1996.
 Haavind 1982.

 Se not 4 ovan samt Meurling 2003, 2006b.
 Se t.ex. Carls 2004. 
 Se t.ex. Ohlander 1987, Lundgren 1996, Markusson Winkvist 2003, 
Carls 2004, Fridh-Haneson & Haglund (red.) 2004, Ronne 2005.
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hon kom från en välbärgad familj som hade möjlighet att 
finansiera hennes studier. Hon hade såväl ett symboliskt 
som ett ekonomiskt kapital, som möjliggjorde detta.29 
Därtill hade hon ett annat slags kapital i form av en 
tillåten och förväntad kvinnlighet såväl när det gällde 
utseende, apparition och civilstånd. Hon följde rådande 
normer i detta avseende: hon ansågs vara både vacker 
och välklädd och var därtill gift och mor till tre barn.
Toril Moi beskriver Simone de Beauvoir som en 
miraculée, det vill säga ett exceptionellt undantag i 
utbildningssystemet.30 Kan detta, transponerat till svenska 
förhållanden, även sägas om Anna Birgitta Rooth?  Ett 
exceptionellt undantag inom folkminnesforskningen 
var hon inte under sin studietid. Där fanns, som redan 
nämnts, förhållandevis många kvinnor. Dock gjorde inte 
flertalet av dem en akademisk karriär av samma format 
som hon. Därför kan man kanske betrakta henne som 
en miraculée när hon väl nådde professorspositionen 
och blev Sveriges första kvinnliga professor i etnologi. 
Kollegerna i Gustav Adolfs Akademien uppfattade henne 
uppenbarligen som ett annorlunda och färgstarkt inslag 
vid sina sammankomster, ett exceptionellt undantag som 
dock i etnologiämnets historieskrivning så småningom 
kommit att inta en relativt underordnad position.
Vidare kan man fråga sig hur kvinnor har agerat för 
att få ägna sig åt sin forskning. Kvinnors strategier för 
att beredas tillträde till och bli kvar inom akademin 
har varit och är av olika slag. Utifrån det material 
jag haft tillgång till här är det svårt att uttala sig om 
huruvida Anna Birgitta Rooth medvetet vidtog vissa 
mått och steg för att bli kvar i universitetsvärlden. 
Forskarintresset tycks ha varit vägledande för henne, 
liksom för hennes medsystrar idag. En gott samarbete 
med handledaren, Carl Wilhelm von Sydow, liksom att 
hon valde ett forskningsfält som intresserade honom 
utgjorde några av grundförutsättningarna. Detta i 
kombination med andra gynnsamma faktorer i hennes 
liv gjorde att hon kunde stanna vid akademin.
Hur förhåller det sig då med dagens kvinnliga forskare? 
De utgör definitivt inga exceptionella undantag i 
utbildningssystemet, snarast kan de, som en kvinnlig 
forskare uttryckte det i ett svar på mitt frågeformulär, 
hota att bli ”för många”. I kampen om de knappa 
resurserna utmanar de bilden av den ideala forskaren, 

som fortfarande är en man. De möts också av en manlig 
homosocialitet,31 som upplevs som hindrande. Ytterligare 
ett problem finns: i den samtida akademiska självbilden 
finns en stark betoning av individualiteten och att kön 
inte spelar någon roll. Här har således en förändring 
skett. Tidigare framhölls kön öppet som ett hinder för 
kvinnor, idag har jämställdhetsretoriken beslöjat det 
faktum att kön fortfarande spelar roll. Traditionella 
könsföreställningar finns som en underström, medan 
jämställdhetsdiskursen är dominerande som ett slags 
ytfenomen.32

De kvinnliga forskare som besvarade mitt frågeformulär 
beskriver dock sina strategier enligt följande: de 
försöker både hinna forska, publicera sig och ofta även 
finnas till hands i händelse det finns möjlighet att 
undervisa eller ta på sig andra typer av arbetsuppgifter 
på heminstitutionen. De ser mentorsprogram och 
kvinnliga nätverk som en möjlighet att skapa allianser 
som kan vara värdefulla för framtiden. Samtidigt är de 
mycket kritiska till universitetets sega strukturer, som 
tycks bygga på mäns makt och överordning.33 
Utifrån mitt material kan man dra slutsatsen att faktorer 
som kön, social bakgrund och den aktuella samhälleliga 
kontexten är avgörande för om kvinnor söker sig till 
universitetsvärlden och stannar kvar där. Men dessa 
faktorer har olika tyngd i olika historiska sammanhang. 
Under vissa perioder har ”rätt” kön varit en avgörande 
faktor för att tillträde skall ges, under andra perioder 
rätt social bakgrund och/eller en god ekonomi. Man 
måste idag också beakta vilken betydelse faktorer såsom 
forskningsområde, ålder och etnisk bakgrund har.
Fortfarande spelar också utseende, klädsel och sätt att 
föra sig en viss roll för hur kvinnliga forskare uppfattas. 
Ännu florerar stereotypa föreställningar om kvinnor 
såsom varande fåfänga och upptagna av sitt yttre. Men 
kvinnor bedöms också i större utsträckning än män efter 
utseende och klädsel. I universitetsvärlden handlar det 
om att vara ”lagom kvinnlig”, inte ”för mycket” och 
inte ”för lite”.34 Även civilstånd och familjesituation 
är något som vidhäftar kvinnor i högre grad än män. 
Manligheten tycks inte vara lika problematisk att 
gestalta. Den är självklar och normerande.35

DET ORDNAR SIG  UNIVERSITETET 
SOM GENUSSYSTEM    
Vilken plats har då kvinnliga forskare inom det 
genussystem som universitetsorganisationen utgör? En 
historisk tillbakablick ger vid handen att universitetet 
utgör ett trögrörligt men inte statiskt genussystem. 

 Den franske sociologen Pierre Bourdieu talar om olika typer av 
kapital. Det ekonomiska kapitalet kräver ingen närmare förklaring. 
Med symboliskt kapital avses det som i en viss miljö, i ett visst 
sammanhang erkänns. I 1800-talets bondesamhälle kunde det t.ex. 
handla om att vara en skötsam och duglig arbetsmänniska, att vara 
strävsam och inte ligga andra till last. I den akademiska världen 
handlar det bl.a. om antal publicerade vetenskapliga verk, titlar och 
positioner. Poängen med det symboliska kapitalet är att det måste 
finnas grupper av människor som förstår bedriftens eller titelns 
värde. Annars blir denna kapitalform verkningslös. Det symboliska 
kapitalet har ett antal underavdelningar såsom kulturellt kapital, 
utbildningskapital, konstnärligt kapital o.s.v. (Broady 1996:47).
 Lundgren 1996:15, Moi 1996:21f. Jfr Bourdieu 1996, Broady 1996.
 Homosocialitet innebär att män medvetet eller omedvetet stöttar 
och bekräftar andra män (Lindgren 1996).

 Carstensen 2004.
 Diskussionen om kvinnors strategier i universitetsvärlden förs 
mer ingående i artikeln ”En utdragen balansakt” (Meurling 2006a).
 Carls 2004, Carstensen 2006.
 Därmed inte sagt att manliga forskares klädsel och utseende aldrig 
blir föremål för kommentarer (jfr not 23). Men attityden tycks vara 
mer tillåtande när det gäller män.
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Stora förändringar har skett sedan 1875, då Betty 
Pettersson som första kvinna i Sverige avlade filosofie 
kandidatexamen. Lärosätet var Uppsala universitet.36 
Betty Pettersson tillhörde pionjärerna och kan med 
rätta kallas för en miraculée. Decennierna kring förra 
sekelskiftet var universitetet fortfarande en mycket 
manlig värld och principen att manligt och kvinnligt 
inte måtte blandas var klart uttalad, liksom synen på det 
manliga som överordnat det kvinnliga. Pionjärkvinnorna 
fick slåss mot såväl fördomar som lagstadgade hinder.
Anna Birgitta Rooth påbörjade sin universitetskarriär 
vid mitten av 1900-talet och många hinder hade vid 
det laget forcerats. Kvinnor hade exempelvis fått 
formella rättigheter att inneha olika slags ämbeten.37 
Fler kvinnor sökte sig nu också till universiteten och 
ett ämne som folkminnesforskning blev till och med 
under en period kvinnodominerat. Vissa föreställningar 
om könens beskaffenhet hade alltså förändrats och 
försvagats. Isärhållningsprincipen hade luckrats upp 
på vissa områden, medan den hierarkiska principen 
fortfarande rådde. Det var vanligt att män beklädde 
de högre positionerna vid universitetet, medan kvinnor 
befann sig på de lägre nivåerna. Men så småningom 

började också kvinnor att stiga i graderna, även om 
processen gick långsamt och det var ett fåtal kvinnor 
det handlade om.38

Idag råder formellt sett jämställdhet vid universitetet. 
Ingen diskriminering på grund av kön får förekomma. 
Ändå förefaller könsstrukturerna sega. Kvinnliga 
studenter dominerar till antalet inom många utbild-
ningar, men sedan sker en selektion. Ju högre upp 
hierarkin man kommer, desto fler män möts man av. 
Som exempel kan nämnas att endast 14 procent av 
den svenska professorskåren utgörs av kvinnor. Mäns 
anrikning inom akademin är ett faktum.39 Den tendens 
till förändring inom genussystemet som kan skönjas 
vid mitten av 1900-talet fortgår, men i långsam takt. 
Isärhållningsprincipen har försvagats än mera, medan 
den hierarkiska principen fortfarande råder. Där status 
och makt finns, återfinns fortfarande fler män än 
kvinnor i universitetsvärlden. Det kan ses som ett tydligt 
exempel på att det, enligt genussystemets principer, 
ordnar sig. Människor, egenskaper och arbetsuppgifter 
systematiseras och ordnas efter föreställningar om kön 
vid universitetet likaväl som på andra arbetsplatser.40

 Chrapkowska & Wold 2004:11.
 Dock var några yrken såsom prästämbetet och militäryrket ännu 
förbehållna män. År 1958 fattades beslut om att kvinnor skulle få 
prästvigas och 1960 prästvigdes de tre första kvinnorna i Svenska 
kyrkan.  

 Kulturgeografen Gerd Enequist (1903–1989) blev t.ex. den första 
kvinnliga professorn vid Uppsala universitet (NE, www.ne.se).
 Wold & Chrapkowska 2004.
 Se t.ex. Wahl m.fl. 2001.
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diskussioner. Vissa forskare menar att genom att göra 
en distinktion mellan det biologiska och det sociala 
könet och sedan i huvudsak ägna intresset åt det 
senare, så har det biologiska könet förblivit ”stumt” 
och oproblematiserat. En sådan uppdelning tenderar 
att befästa föreställningen att det biologiska könet 
är essentiellt och oföränderligt, medan det sociala 
könet är ett slags förändringsbenäget ytfenomen (se 
t.ex. Lundgren 1993).  En annan angreppspunkt är 
föreställningen att anatomiska skillnader överallt i 
världen skulle vara avgörande för hur kön organiseras 
i ett samhälle (se t.ex. Ortner & Whitehead 1981). 
Detta synsätt förmodas i stället spegla ett västerländskt 
sätt att tolka kön, en västerländsk folkmodell präglad 
av skillnadstänkande knutet till kroppsliga olikheter 
(se t.ex. Yanagisako & Collier 1987; jfr Nilsson 1996). 
Enligt den amerikanske idéhistorikern Thomas 
Laqueur (1994) är denna dikotomiska könsförståelse 
ett relativt modernt fenomen, som konsoliderades 
under den borgerliga klassens framväxt i Västvärlden 
under senare delen av 1700-talet och det begynnande 
1800-talet. Föreställningen om ”det evigt kvinnliga” – 
varmt omhuldad av exempelvis J.W. von Goethe – och 
dess idéinnehåll är med andra ord en sentida företeelse 
(jfr Wikander, red., 1994).
Många forskare har fört diskussionen om sex/gender-
distinktionen vidare genom att f ramhålla vikten av 
att analysera hur biologiska kategorier är kulturellt 
konstruerade. Biologiskt kön är aldrig ”bara” biologiskt 
utan alltid tolkat genom en specifik kulturell och 
historisk förståelseram. Aktiva i denna diskussion har 
bland andra en rad antropologer varit såsom Sylvia 
Yanagisako och Jane Collier, vilka ifrågasatte nyttan 
av distinktionen och efterfrågade en analytisk strategi 
som tydliggör att idéer och praktiker är aspekter av 
samma process, det vill säga att kön/sexualitet och 
genus konstrueras i relation till varandra (Yanagisako 
& Collier 1987; se även Lindgren 2000:23). På senare 
år är det framför allt litteraturvetaren och filosofen 
Judith Butler, som framhållits i diskussionerna rörande 

Kön, genus och den betydelsebärande kroppen  
Några nedslag i debatten om kön och genus

Birgitta Meurling

1  Denna artikel är ursprungligen publicerad i Meddelanden. 
Etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet nr 47 2005 och är 
en något omarbetad version av ett avsnitt i kapitlet ”I museets dolda 
vrår”, som jag skrev tillsammans med Inga-Lill Aronsson i antologin 
Det bekönade museet (2005:24–32). Naturligtvis har diskussionen 
gått vidare sedan dess, men artikeln ger en lägesbeskrivning vid 
den aktuella tidpunkten.
 Presentationerna av de olika teoretiska inriktningarna är med 
nödvändighet summariska och den intresserade läsaren hänvisas 
därför till de originaltexter som jag refererar till.  
 För en utförlig diskussion, se t.ex. Rubin 1975, Kulick (red.) 1987, 
Lundgren 1990, Lundgren 1993, Moore 1994, Lindgren 2000. 

I denna artikel ges en kort presentation av begreppen 
kön och genus.1 En så omfattande diskussion som 
den om kön/genus-distinktionen kan naturligtvis inte 
belysas på ett rättvisande sätt på ett begränsat utrymme. 
Därför har jag har valt att göra några nedslag i debatten 
och redogöra för tankegångar som jag finner relevanta 
för etnologiskt vidkommande.2  

BIOLOGISKT OCH SOCIALT KÖN
Utgångspunkten för debatten om kön och genus står att 
finna i den diskussion av begreppsparet sex och gender, 
sex/gender-distinktionen även kallad, som inleddes på 
1970-talet inom den internationella kvinnoforskningen. 
På svenska översattes begreppen med biologiskt respektive 
socialt kön (eller så småningom genus, se vidare nedan), 
det senare för att beteckna det ”skapade” könet. Poängen 
med att använda detta begreppspar var att man ville 
undvika den typ av biologisk determinism, som härleder 
kvinnors och mäns sociala roller och funktioner från den 
biologiska kroppen. Genom att synliggöra de betydelser 
som tillskrivs kategorierna kvinna och man i olika tider 
och miljöer, ville man också visa att dessa var föränderliga 
i tid och rum. Vad som anses vara manligt respektive 
kvinnligt i ett visst samhälle är således inte universellt. 
Man ville med andra ord poängtera att föreställningar 
om kön är kulturbundna och att det av den anledningen 
fanns skäl att göra en analytisk åtskillnad mellan det 
biologiska och det sociala könet.3  
Genusbegreppet har emellertid inte fått stå oemotsagt 
utan har blivit föremål för livliga och långdragna 
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 Begreppet dekonstuktivism förknippas ofta med filosofen 
och litteraturvetaren Jacques Derridas (1974). Som metod kan 
dekonstruktion sägas utgå från strukturalismen, men i stället för 
att räkna med en självskriven grundläggande enhet i det litterära 
verket, dess språk och tematik, innebär dekonstruktion att man 
tar fasta på eventuella ”sprickor” i strukturen  och försöker avtäcka 
motsägelser mellan vad som synes vara författarens intention och 
vad texten faktiskt säger (www.ne.se). Innebörden har emellertid 
vidgats och används i postmodernistisk teori ofta i betydelsen  ”packa 
upp” eller ”plocka isär”.
 För en diskussion av  genusbegreppet ”på svenska”, se t.ex. Eduards 
& Manns 1987, Hirdman 1988, Gemzöe, Kulick m.fl. 1989, Lundgren 
1990, Lundgren 1993, Meurling 1996, Thurén 1996. Intressant 
att notera i sammanhanget är att genusbegreppet inte fått samma 
genomslagskraft i exempelvis Danmark eller Norge, där man ofta 
föredrar att tala om ”køn”/”kjønn”.
 Av utrymmesskäl kan Scotts teoribygge inte presenteras närmare 
här. För en fördjupad diskussion hänvisas till Scott 1988, Ekström 
2002 och Jansson 2002.

de kulturella tolkningarna av biologiskt kön. Hennes 
dekonstruktivistiska ståndpunkt är att det inte finns 
något kön, enbart genus.4 Föreställningen om det 
biologiska könet är, enligt Butler, snarast att betrakta 
som en ”effekt” av genus (Butler 1990).

GENUS PÅ SVENSKA
Inom den svenska kvinnoforskningen tog debatten 
om kön/genus fart under 1980-talet. Så småningom 
kom man att finna begreppet socialt kön klumpigt och 
sökte efter alternativ. Det ledde till att flera forskare 
från och med 1980-talets mitt började använda sig av 
begreppet genus. Historikern Yvonne Hirdman liksom 
ett antal antropologer, däribland Lena Gemzöe och Don 
Kulick, tillhörde de första som började använda sig av 
genusbegreppet för att beteckna socialt kön. De gav 
dock inte begreppet exakt samma innebörd och som en 
följd av härav utspann sig en debatt om genusbegreppets 
innebörd och användning i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet.5

Yvonne Hirdman inspirerades bland annat av den 
amerikanska historikern Joan W. Scott, som varit central 
för de internationella diskussionerna som förts om 
genusbegreppet. Scott definierar genus som föreställda 
och upplevda könsskillnader samt som en primär och 
grundläggande ordning (Scott 1988:42f ). I fokus för 
intresset står inte främst vad genus är (eller skulle kunna 
tänkas vara) utan hur genus verkar på olika nivåer.6

Hirdman gav genusbegreppet följande innebörd i sin nu 
närmast klassiska artikel ”Genussystemet – reflexioner 
kring kvinnors sociala underordning” publicerad i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 (omtryckt i Carlsson 
Wetterberg & Jansdotter, 2004):

…genus kan förstås som föränderliga tankefigurer 
”män” och ”kvinnor” (där den biologiska skillnaden 
alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 
föreställningar och sociala praktiker, vilka får till 
följd att också biologin7 kan påverkas/ändras – med 
andra ord, det är en mer symbiotisk kategori än 
”roll” och ”socialt kön”. (Hirdman 1988:51.)

Här gjorde Hirdman en viktig positionsbestämning 
i och med att hon hävdade att genus är en mer 
symbiotisk kategori än socialt kön. Hon fogade också 
en maktdimension till begreppet, när hon talade om 
genussystemets två bärande bjälkar: dikotomin, manligt 
och kvinnligt bör inte blandas, och hierarkin, mannen 
som norm (Hirdman 1988:51). I enlighet därmed 
byggs maktasymmetrin in redan på begreppsnivå: 
män förutsätts vara överordnade kvinnor. De ovan 
nämnda antropologerna använde, däremot, genus 
som en direkt översättning av engelskans gender och 
menade att maktaspekten var en empirisk fråga att 
avgöra, inte ett antagande som skulle byggas in på 
begreppsnivå (Kulick, red., 1987; Gemzöe, Kulick m.fl. 
1989). De skiftande utgångspunkterna när det gällde 
genusbegreppets innebörd kan –  åtminstone delvis 
– härledas från de i debatten engagerade forskarnas 
olika disciplintillhörigheter. Antropologer anlägger som 
regel ett kulturrelativistiskt perspektiv på den kultur de 
studerar, vilket innebär att samhället ifråga skall förstås 
och analyseras utifrån sina egna kulturella premisser.  
Feministiskt orienterade forskare utgår, däremot, från 
grundantagandet att det föreligger ett maktförhållande 
mellan könen och att det i de flesta historiskt och samtida 
kända fall handlar om en manlig överordning och en 
kvinnlig underordning (Hirdman 1988; Lundgren 1993).
Genusbegreppets införande på svenska blev inte en 
omedelbar succé. Somliga forskare ansåg att det var 
problematiskt med ett begrepp, som förde tankarna 
till grammatiska övningar. Vad var det för glädje med 
ett begrepp, som hela tiden krävde en bruksanvisning? 
Andra menade att kvinnoperspektivet, så mödosamt 
framvaskat ur historiens och vetenskapens mörker, nu 
ånyo riskerade att döljas. Trots dessa invändningar fann 

Bild 1: Diskussionen om kön och genus ”på svenska” tog fart på 
allvar från och med 1980-talet. Här ses några av de publika-
tioner som för etnologiskt-antropologiskt vidkommande var 
betydelsefulla i sammanhanget: Från kön till genus (1987), 
Kvinnor, män och andra sorter (1987) samt Det får da være 
genser för kjønn (1987). Foto: Birgitta Meurling.

⁷ Observera betydelseglidningen när det gäller ordet biologi  i 
genusforskningssammanhang. Biologi betyder enligt ordböckerna 
vetenskapen om livet och alla levande varelser. I genusvetenskapliga 
och feministiska diskussioner tycks det emellrtid röra sig om ett 
slags förkortning för ”den biologiska kroppen”. När man t.ex. talar 
om ”kvnnors biologi” är det inte en biologisk vetenskap utövad av 
kvinnor som avses, utan kvinnors biologiska konstitution.
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åter andra att genusbegreppet hade många fördelar 
och i efterhand kan man konstatera att begreppet fick 
stor genomslagskraft och kom för att stanna både i 
forskningssammanhang (åtminstone humanistiska och 
samhällsvetenskapliga) och på politisk nivå.
En positiv aspekt som framhölls beträffande genus-
begreppet var att genus är relationellt till skillnad 
från begrepp som kvinnoforskning och feministisk 
forskning, vilka i första hand riktat in sökarljuset på 
kvinnor. Detta var alltså en aspekt som framhölls av 
dem som inte fruktade att kvinnoperspektivet skulle 
försvinna (jf r ovan). Genusbegreppets relationella 
karaktär – problematiseringen av såväl kvinnligt som 
manligt och relationen dem emellan – gjorde begreppet 
särskilt tilltalande för exempelvis etnologer, vilka ofta 
framhållit att etnologi är en vetenskap som handlar 
om både kvinnor och män. En bidragande orsak till 
genusbegreppets genomslag var sannolikt också att 
det lät mer neutralt än feministisk forskning eller 
feministiskt perspektiv.  

KÖN SOM PROCESS OCH KROPPEN 
SOM SITUATION
För dem som intagit ett kritiskt förhållningssätt 
till genusbegreppet har det funnits flera alternativa 
vägar att slå in på. Nedan skall jag mycket kortfattat  
presentera två norska forskare som utvecklat alternativa 
teoretiska ingångar till diskussionen om biologiskt och 
socialt kön.
Sociologen Eva Lundgren fann vid en undersökning 
där hon intervjuade  misshandlade kvinnor att sex/
gender-distinktionen var föga klargörande, när hon 
skulle analysera det empiriska materialet där kroppen 
visade sig vara en fundamental utgångspunkt i 
informanternas könsförståelse och könsskapande.   
Kroppen förblev ”stum” när man upprätthöll en skarp 
åtskillnad mellan socialt och biologiskt kön, medan de 
socialt skapade könsskillnaderna tenderade att utmynna 
i ett slags socialessentialism. Denna återvändsgränd fick 
Lundgren (1993) att börja arbeta med ett inklusivt – 
eller inkluderande – könsbegrepp, vilket innebär att 
biologiskt och socialt kön hålls samman istället för att 
skarpt åtskiljas. I enlighet härmed använder Lundgren 
begreppet kön i stället för genus.
Inspirerad av Suzanne Kessler och Wendy McKenna 
(1978) har Eva Lundgren utvecklat en teori om 
könskonstituering. Den innebär att könsskapandet 
ses som en process, där vi rör oss på en skala alltifrån 
primära till mycket variabla könskarakteristika. 
Med primära könskarakteristika avses genitalier, 
med sekundära kroppsform och skäggväxt, med 
tertiära klädsel, smycken, kroppsspråk och liknande. 
Genom att röra sig utmed hela skalan från primära 
till tertiära könskarakteristika, menar Lundgren att 
begreppsskillnaden mellan socialt och biologiskt kön 
sprängs. Vid den ena ytterpunkten av skalan återfinns de 
förmodat konstanta förhållandena: kroppen, biologiskt 

kön. Vid den andra ytterpunkten har vi de förmodat 
mest variabla förhållandena: könsroller,8 socialt kön 
(Lundgren 1993:79f, 92f ). 
En av poängerna med Lundgrens sammanhållna 
könsbegrepp är att visa att kroppen inte alltid är så 
konstant som vi ofta föreställer oss, medan sociala och 
kulturella faktorer däremot kan uppvisa en hög grad 
av seghet och konstans. Könsskapandet sker på flera 
nivåer, bland annat genom att vi följer och ibland också 
bryter mot könsnormer. Återkommande normbrott kan 
i sin tur leda till en utveckling av nya könsnormer och 
på sikt till att innehållet i kategorierna kvinnligt och 
manligt förändras. 
Litteraturvetaren Toril Moi har gått en annan väg när 
det gäller uppgörelsen med sex/gender-distinktionen. 
Inspirerad av en av kvinnoforskningens stora 
föregångare, Simone de Beauvoir och hennes bok Det 
andra könet (1949), har Moi utvecklat en diskussion 
om kroppen som situation i essän ”Vad är en kvinna?” 
(1997). För de Beauvoir är individens situation – 
hennes varande-i-världen – alltid beroende av hennes 
upplevelse av den egna kroppen. Kroppen är således 
inte, menar Moi och citerar de Beauvoir, ”ett ting 
utan en situation; den är vårt grepp om världen och 
konturen av våra projekt” (Moi 1997:106). Även om 
biologiska realiteter skapar en viktig del av kvinnors 
situation, utgör inte kroppen i sig kvinnors öde. Det 
är med andra ord inte s.k. biologiska fakta som dömer 
kvinnor till en viss samhällelig position eller situation. 
I stället är det de förväntningar och normer som knyts 
till kvinnors kroppar, som tenderar att reproducera 
gängse könsrollsmönster. Eller annorlunda uttryckt: 
den betydelse som samhället tillskriver de skillnader 
som biologiska kroppar uppvisar, blir kvinnors – och 
mäns – ”öde”.  
Moi menar vidare att sex/gender-distinktionen är 
otillräcklig när det gäller att skapa ”en konkret, historisk 

Bild 2: Simone de Beauvoirs Det andra könet (1949) är en 
klassiker som utkommit i många upplagor och översatts till 
många språk. Här två svenska utgåvor. Foto: Birgitta Meurling.

 Begreppet könsroll används knappast längre inom genusforskningen, 
då det kritiserats för att leda tankarna till att könsroller är något 
man lätt kan av- och ikläda sig. I vissa sammanhang är begreppet 
dock fortfarande användbart.
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förståelse av vad det betyder att vara kvinna (eller man) 
i ett givet samhälle” (Moi 1997:71). När det gäller 
förståelsen av vad det  innebär att vara kvinna eller man 
omfattar den de Beauvoirska diskussionen, enligt Moi, 
långt fler nyanser än vad som synliggörs av dikotomier 
som kön/genus, natur/kultur, biologiska förutsättningar/
sociala normer (Moi 1997:121f; Ekström 2002:21).

SEXUAL DIFFERENCE OCH 
KROPPENS FAKTICITET
Ytterligare en teoribildning inom feministiskt tänkande 
skall kortfattat beröras, nämligen sexual difference-
teorin.9 En av de mer kända företrädarna för denna 
inriktning är filosofen Rosi Braidotti, som bland 
annat presenterat sina teoretiska ansatser i  Patterns 
of Dissonance. A Study of Women in Contemporary 
Philosophy (1991), Nomadic Subjects. Embodiment and 
Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory 
(1994) samt Metamorphoses. Towards a Materialist 
Theory of Becoming (2002a). 10

Braidotti utgår f rån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv, samtidigt som hon menar att kroppens 
fakticitet i grunden existerar och att den har betydelse. 
Betydelsen är dock inte en gång för alla fastslagen utan 
kontextuellt betingad. På den punkten skiljer sig således 
sexual difference-teorin från renodlat essentialistiska 
utgångspunkter. Det biologiska könet uppfattas inte som 
genomträngande eller determinerande. Förekomsten av 
könsskillnader finns således som ett grundantagande 
i detta teoretiska resonemang, men utan absoluta 
implikationer. Denna syn på kroppen kombineras i 
Braidottis tänkande med en psykoanalytisk ansats, där 
hon inspirerats av av Luce Irigaray och dennas tankar 
om att det existerar irreducerbara skillnader mellan 
könen (Grahn 1999; se även Lykke 2000.)
Braidottis synsätt har av Wera Grahn i en uppsats 
sammanfattats på följande sätt:

Könsskillnader ses här som ett ontologiskt faktum 
som är oberoende av sociala, ekonomiska och 
kulturella faktorer. Kroppen är en yta som skiljer 
sig åt mellan män och kvinnor, en tröskel över 
vilken kunskap passerar, en fakticitet som vi inte 
kan komma undan. Men vilka implikationerna detta 
faktum har är däremot en öppen fråga. Det finns 
inget naturligt, tvingande  samband mellan kroppens 
fakticitet och  de erfarenheter en individ möter i 
sitt liv. Det finns alltså kroppsliga skillnader mellan 
kvinnor och män som inte kan reduceras till något 
annat, ett faktum som tankarna i denna teori byggs 

upp kring, men på ett sådant sätt att dessa skillnader 
inte ges en absolut mening. (Grahn 1999:6f.)

Braidotti bygger med kroppen som utgångspunkt upp 
en ny kvinnlig subjektsposition, som hon kallar det 
nomadiska subjektet. Här utgår hon ifrån kritiken av 
modernitetens rationella subjekt, det rationella subjekt 
som under senare år ifrågasatts och befunnits vara ett 
icke universellt existerande fenomen. Tänkandet och 
varat är sociala konstruktioner som alltid varierat och 
varierar. Vetenskapens universella, manliga subjekt är 
således inte längre en hållbar utgångspunkt. Men det 
är inte enbart det rationella, manliga subjektet som 
drabbas av kritiken utan även feminismens politiska 
projekt. Om vi inte längre kan tala om subjekt, kan 
vi inte heller tala om kvinnor som en kategori och 
därmed försvinner möjligheten till feministisk, politisk 
handling. Det vill säga, om det inte finns en homogen 
kvinnlig subjektivitet – kvinnor som en samlad kategori 
–  att förändra något för, har den politiska handlingen 
mist sin potential. Kort sagt: utan kvinnliga subjekt, 
ingen kvinnokamp! (Grahn 1999; Lykke 2000.)
För att undvika detta predikament menar Braidotti och 
andra förträdare för sexual difference-teorin att en ny 
kvinnlig subjektsposition måste skapas och detta sker 
inom ramarna för det nomadiska subjektet. Braidotti 
talar om tre olika faser, eller nivåer, av feministisk 
nomadism, vilka inte skall uppfattas som skilda 
kategorier utan som olika aspekter av ett enda komplext 
fenomen. De tre nivåerna fokuserar alla skillnader: 
mellan män och kvinnor, kvinnor emellan samt inom 
en och samma kvinna. Det nomadiska subjektet är 
inte ett enda sammanhållet subjekt utan går på tvärs 
mellan de olika nivåerna och skapar därigenom en ny 
utsiktspunkt inom feministisk teori, en ny ontologisk 
och epistemologisk plattform. (Grahn 1999; Lykke 
2000.) Med det nomadiska subjektet som utgångspunkt, 
försvinner den skarpa uppdelningen mellan socialt och 
biologiskt kön.
Med denna genomgång, som av utrymmesskäl inte 
kunnat fördjupas mer, har jag velat ge en översikt av 
några centrala begrepp och perspektiv inom feministisk 
forskning och genusforskning under senare år. Även om 
man på goda grunder kan kritisera uppdelningen mellan 
kön och genus, så bör det framhållas att utvecklandet av 
sex/gender-distinktionen utgjorde en viktig milstolpe 
inom kvinno- och genusforskningen på sin tid. Idag 
finns det också forskare som gör en mindre rigid 
åtskillnad mellan det biologiska och det sociala könet, 
varigenom de närmar sig diskussionen om ett inklusivt 
könsbegrepp. Sexual difference-teoretikerna tillhör 
t.ex. dem som tillmäter kroppen och dess fakticitet 
betydelse, utan att för den skull  låsa fast sig vid 
biologiskt essentialistiska förklaringsmodeller. Själv 
intar jag numera en pragmatisk hållning i frågan om 
vilka teorier och vilka perspektiv som är att föredra. 
Jag menar att forskningsuppgiftens karaktär liksom 
forskarens syfte och problemställningar bör avgöra 
vilken teoretisk utgångspunkt som väljs.  

⁹ Jag vill tacka Wera Grahn för diskussion, litteraturtips och 
kommentarer på detta avsnitt. Eftersom jag själv är mindre insatt i 
sexual difference-teorin har jag i följande presentation i huvudsak 
utgått från uppsatser av Wera Grahn (1999) och Nina Lykke (2000), 
vilka på ett pedagogiskt sätt presenterar denna teoribildning.
 Se även Braidottis (2002b) till svenska översatta artikel ”Kvinna-
i-tillblivelse. Könsskillnaden på nytt” i Kvinnovetenskaplig tidskrift 
nr 4 2002.
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 Rit och ritual 
Introduktion till en kulturvetenskaplig diskussion

Birgitta Meurling

Låt oss sätta oss bekvämt tillrätta, sluta ögonen och 
föreställa oss följande scen:

Långsamt och värdigt skrider processionen fram till 
högtidlig musik. Deltagarna bär högtidsdräkt, det vill 
säga frack, lång klänning eller motsvarande högtidsplagg. 
Det finns en ceremonimästare som anför processionen 
och nedanför podiet står ett antal fåtöljer med förgyllda 
armstöd klädda med tyg som ser dyrbart ut. Så småningom 
har alla tagit plats, några personer på scenen, de flesta 
nedanför. Nu följer en stund av tal och föreläsande, 
sedan stiger den förste promotorn upp på podiet. Till 
kanonsalvor bekröner vederbörande sitt huvud med en 
lagerkrans och äntligen börjar den ceremoni som för de 
flesta av de närvarande är den centrala: promotionen av 
de nyblivna doktorerna vid Uppsala universitet. 
Fram kallas nu de forskare som blivit doktorer efter, 
som det heter, avlagda prov, vilket innebär att 
de forskare som nyligen disputerat (försvarat sin 
avhandling) vid promotorns hand skall ledas över 
parnassen (som podiet kallas), få sin lagerkrans eller 
doktorshatt samt sitt diplom. De tilltalas som regel 
på klingande latin, någon gång på svenska. Därefter 
vänder sig den ”nykrönta” doktorn mot publiken och 
bugar eller niger inför honoratiores, det vill säga 
universitetets rektor, landshövdingen, ärkebiskopen 
och andra prominenta personer som sitter längst fram 
i de gyllene stolarna i universitetets aula. 

Långsamt öppnar vi ögonen och konstaterar: ”Vi har 
just bevittnat en övergångsrit!” Just det, i det här fallet 
en akademisk sådan med månghundraåriga traditioner.  

RIT OCH RITUAL  OMHULDADE 
OCH OMTVISTADE BEGREPP
Inom etnologin och folkloristiken finns ett antal 
begrepp som är både omhuldade och omtvistade, bland 
annat sed och tradition, rit och ritual, vana och (någon 
gång) rutin. Flera av dem ligger nära varandra, men vi 
skall se närmare på begreppen rit och ritual i följande 
presentation. Dessa begrepp har också intresserat 
antropologer, religionshistoriker och sociologer, för 
att bara nämna några.

Vilken är då skillnaden mellan rit och ritual? Ja, 
därom tvista de lärde. Från etnologiskt håll har i 
seminarierummet hävdats att rit är det äldre begreppet, 
som är mer knutet till religion. Från antropologiskt 
håll har det sagts att rit är en typ av handling som har 
betydelse inom ett visst tros- eller tankesystem. Enligt 
Nationalencyklopedin är innebörden följande: ”Rit (av 
latinets ritus) = heligt bruk. Dels en sedvänja/bruk 
med religiös eller magisk innebörd, dels en fastställd 
ordning för en ceremoni eller liknande förrättning (i 
vilket fall man ibland föredrar benämningen ritual).”
Ritual skulle då vara ett nyare och vidare begrepp 
och ett noga fastlagt mönster för en högtidlig akt 
eller förrättning, mer av ett ”standardord” som även 
återfinns i vår vardagliga vokabulär. Just det faktum 
att ordet också används till vardags bidrar till otydlig- 
eller flertydligheten. Tänk exempelvis på uttrycket 
”tomma ritualer”, där ett rituellt beteende antas ha 
tömts på sitt innehåll och endast överlevt som yttre 
form. Men även här vet Nationalencyklopedin besked: 
”Ritual = som avser de heliga bruken. Standardiserat, 
institutionaliserat beteende med symbolisk innebörd. 
Särskilt avses den hävdvunna eller stadgade ordningen 
för kyrkliga förrättningar eller andra religiösa och 
profana ceremonier. Även de texter som därvid används 
kallas ritual.” 
Religionsantropologen Anne-Christine Hornborg 
summerar den lätta begreppsförvirringen på följande 
sätt: ”Ritual och rit har ofta använts som liktydiga 
ord av forskare. Ett sätt att skilja dem åt har varit att 
se riten som den konkreta handlingen och ritualen 
som ett mer abstrakt begrepp. Alla forskare är dock 
inte konsekventa med hur de använder orden /…/” 
(Hornborg 2005:11). I det följande kommer jag att 
använda de båda begreppen rit och ritual mer eller 
mindre synonymt. ( Jfr även Amundsen m.fl., red. 2006.)
Det mest intressanta i det här sammanhanget är 
emellertid inte orden i sig – rit eller ritual – utan hur 
man känner igen en rituell handling. Finns det några 
centrala karakteristika? Ja, man brukar säga att en ritual 

 Diskussion i “Ritualgruppen” mars .
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upprepas vid bestämda tillfällen (den är repetitiv till 
sin karaktär); den har en början och ett slut; den följer 
en särskild handlingsordning, har en viss struktur; den 
skapar ordning; den bekräftar ett samhälles/en grupps 
normer och värderingar; den har en kollektiv och social 
mening; den kan ingå i ett rituellt system och slutligen 
beter sig deltagare i ritualen ofta på ett icke vardagligt 
sätt (Klein 1995:14–22; jfr Amundsen m.fl., red., 2006).

RELIGIÖST OCH PROFANT
Till föregångarna inom ritualforskningen brukar den 
fransk-schweiziske folkloristen och antropologen Arnold 
van Gennep (1873–1957) och den franske sociologen 
Émil Durheim (1858–1917) räknas. van Genneps 
klassiska verk Les Rites de Passage (Övergångsriter) 
utkom 1909 och kom att fungera som en inspiration för 
bland andra antropologen Victor Turner (1920–1983), 
som 1969 publicerade The Ritual Process. Structure and 
Anti-Structure, där han utvecklar begreppen liminalitet, 
struktur och kommunitet (eng. communitas). 
Värt att notera i sammanhanget är att äldre ritual-
forskning förknippade ritualer med magiska och 
religiösa bruk. Numera menar många etnologer och 
antropologer att det också finns profana ritualer (Moore 
& Myerhoff, red., 1977). Så lyfter t.ex. etnologerna 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren fram borgerlighetens 
högläsning vid aftonlampan som en ritual årtiondena 
kring förra sekelskiftet (Frykman & Löfgren 1979). 
Andra och profana exempel av skiftande slag ges i 
antologin Gatan är vår! (Klein, red., 1995). Vi kan 
i detta sammanhang nöja oss med att konstatera att 
ritualen är symbolisk genom att det formbundna 
beteendet uttrycker en djupare mening av religiöst, 
magiskt eller annat slag. Det kan handla om den kristna 
nattvarden eller bruket att stå upp under sjungandet 
av national- eller kungssången. Eller det kan handla 
om det formbundna beteendet som aktualiseras vid en 
akademisk högtid som doktorspromotionen.

HONKOS RITKLASSIFIKATION
Den finländske folkloristen Lauri Honko (1932–
2002) gör i artikeln ”Riter: en klassifikation” (1976) 
en användbar genomgång av tidigare rit- och ritual-
forskning och föreslår en trefaldig indelning av riter i 
övergångsriter, kalendariska riter och krisriter. 
Den första gruppen som Honko identifierar inbegriper 
alltså övergångsriter: ”Rites de passage är traditionella 
ritualer, organiserade av samhället, varigenom individen 
överförs från en status till en annan” (Honko 1976:74). 
Det handlar således om statusövergångar, övergångar 
mellan olika positioner eller faser i livet och man talar då 
ofta om separationsriter, transitionsriter, integrationsriter.  
Till de mest utforskade bland övergångsriterna hör 
sannolikt de rituella dramerna vid födelse, initiation, 
giftermål och död. Bröllop, dop och begravningar kan 
de flesta av oss relatera till och de går ut på att individen 

överförs från en status till en annan. Här återfinns 
också initiationsriter som åldersgruppsinitiation 
(t.ex. konfirmationen), hemlig initiation (t.ex. i ett 
ordenssällskap som Frimurarna) och yrkesinitiation 
(skråväsendet är ett exempel, även promotionsritualen 
och prästvigningen kan räknas hit). Honko samman-
fattar: ”Sålunda är åldersgruppsinitiationen inriktad 
på olika test, hemlig initiation på invigandet i grupp-
hemligheterna, och yrkesinitiation på utövandet 
av den makt som är förenad med en ny status samt 
statussymboler” (Honko 1976:76), såsom doktorshatten, 
lagerkransen och diplomet eller den kyrkliga skruden 
och prästerliga ämbetsdräkten. Hit kan man även räkna 
s.k. nollningsriter, som hänger samman med upptagning 
i olika skol- och yrkesutbildningssammanhang (se t.ex. 
Ek-Nilsson 1999:66–98).
Vidare finns det tre kriterier som kan tillämpas på 
övergångsriterna: de är i huvudsak individorienterade, 
de upprepas vanligen inte i individens liv och de är 
möjliga att förutse och att förbereda sig på. Denna typ 
av kriterier kan också tillämpas vid klassifiecringen 
av kalendariska riter och krisriter (Honko 1976:76).
Till nästa grupp hör de kalendariska riterna: ”Dessa 
är regelbundet återkommande riter, organiserade av 
samhället och förknippade med vändpunkterna för de 
socioekonomiska säsongerna, ofta till deras början eller 
slut” (Honko 1976:76).  Även i kulturer och epoker 
utan kalender kan man tala om ”kalendariska” riter, 
eftersom de följer ett slags ”naturlig kalender” baserad 
på observationer om naturen, ”en ’ekonomisk kalender’ 
grundad på former av näringar som kombinerats, samt 
en ’festkalender’ som reglerar samhällelig växelverkan” 
(ibid.). 
En grundläggande funktion för kalendariska riter är 
att de skapar rytmen för socialt liv. Honko hänvisar 
till den brittiske antropologen Edmund Leach, som 
framhåller att firandet av högtider (jfr festkalendern 
ovan) har en mycket viktig funktion att fylla genom att 
de ”skapar tid”. Tiden mellan två på varandra följande 
högtider av samma slag, exempelvis veckoslutets söndag 
eller det nya årets nyårsdag, utgör en period med ett 
visst namn, i det här fallet ”vecka” eller ”år”.2 Leach 
formulerar det enligt följande: ”Utan högtiderna skulle 
sådana perioder inte existera, och all form av ordning 
skulle försvinna ur det sociala livet. I själva verket 
skapar vi tiden genom att skapa avbrott i det sociala 
livet. Gör vi inte detta, existerar det ingen tid som vi 
kan mäta” (Leach 1961:134f, i övers. i Honko1976:76f ).
De kalendariska riterna kan sägas förankra den 
kollektiva identiteten, de markerar samhällets 
vedertagna normer och värderingar, vilka möjligheter 
som existerar och vilka regler som styr. De är till 
skillnad från övergångsriterna grupporienterade till 

 Jfr ritualer vid jul och nyår. I allmogesamhället tog man ofta tydor 
(omen) vid den tiden på året (se t.ex. Bringéus  1981).
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sin karaktär, de upprepas ständigt samtidigt som de 
är nyskapande (nyåret är faktiskt ”nytt”, fast vi varit 
med om dess födelse varje år) och de går att förutse 
(Honko 1976: 76f ).
Krisriter, slutligen, är tillfälliga ritualer vid oväntade 
krissituationer. De organiseras av en individ eller 
ett samhälle i situationer som så att säga vänder 
upp-och-ned på den normala världsordningen och 
hotar individens eller samhällets liv alternativt hotar 
uppnåendet av centrala målsättningar. Det kan handla 
om att bota en sjukdom, hejda en eldsvåda från att 
sprida sig eller att f ramkalla nederbörd genom 
regnframkallningsriter. Krisriter är, enligt Honko, 
individ- och/eller grupporienterade. De upprepas inte, 
eftersom de katastrofer, motgångar eller olyckshändelser 
som de koncentreras på brukar uppfattas som unika 
händelser. Om någon som lider av en kronisk sjukdom 
exempelvis får ett återfall, betraktas det som en ny 
sjukdom, som kräver en ny behandling. Krisriter är 
därtill oförutsedda (Honko 1976: 77f ).

RITUALFORSKNING KRING 
MILLENNIESKIFTET
När det gäller senare decenniers etnologiska forskning 
har flera etnologer använt sig av ritualteoretiska 

angreppssätt och ingångar. Antologin Gatan är 
vår! (Klein, red., 1995) är ett exempel, Lottens 
Gustafssons avhandling Den förtrollade zonen (2002) 
om medeltidsveckan i Visby är ett annat. År 2005 utkom 
tidskriften Kulturella perspektiv med ett nummer på 
temat ”ritualer till salu” och 2008 utgav etnologerna 
i Lund skiften ETN på temat rit, där ritforskningens 
terminologi används på delvis andra sätt än de gängse.
Och doktorspromotionerna i Uppsala då, hur avlöper 
dessa högtidliga akademiska sammankomster? Jo då, 
mestadels enligt förväntningarna, men ibland med 
inslag av icke förutsedd karaktär. Det har hänt att 
en doktorshatt trillat av ett huvud, när någon bugat 
mycket djupt för Rektor. Någon gång har en lagerkrans 
varit för stor och lagt sig som ett halsband kring den 
nypromoverade doktorns hals. Någon gång har en 
nypromoverad tågat ut åt fel håll. Då bryts det strikta 
protokollet för ett kort ögonblick och en eller annan 
fnissning hörs. Sedan återgår allt till den välregisserade 
ordningen.
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anteckningar, intervjuer, tryckt material samt ett mindre 
arkivmaterial. Som bakgrund används också mina egna 
erfarenheter som slottsguide på Löfstad. 
Nedan följer en kort presentation av artikelns utgångs-
punkter samt en historik över Löfstad slott.

FOLKLORE OM DET 
ÖVERNATURLIGA
Berättelser om det övernaturliga har i alla tider 
fascinerat människor, gemene man såväl som forskare. 
Inom discipliner som folkloristik, etnologi, antropologi 
och religionshistoria har också under årens lopp mycken 
forskning bedrivits om övernaturliga upplevelser. Även 
populärvetenskapliga och underhållande böcker på detta 
tema har utgivits och haft en marknad. Berättelser om 
det övernaturliga tycks alltså ständigt vara aktuella eller 
som Barbro Klein uttrycker det: ”Thus, ambivalence 
concerning ’the supernatural’  has a long history, a 
history that impacts upon our own era” (Klein 2006:24).
Om det övernaturliga i slotts- och herrgårdsmiljö utgav 
Åke Ohlmarks 1973 en bok med titeln Slottsspöken och 
så sent som 2005 publicerade historikern Peter Ullgren 
den populärvetenskapliga boken Herrgårdsspöken. Att 
föreställningar om det övernaturliga fortfarande i vårt 
senmoderna samhälle är en lukrativ nisch finns det en 
rad exempel på. I TV har flera program om supranormala 
upplevelser visats (t.ex. Andarnas makt med Malin 
Berghagen som programledare på Häringe slott), i 
filmvärlden frodas berättelser om det övernaturliga 
och på svenska slott och herresäten erbjuds turisterna 
spökvandringar. Även till barn och ungdomar riktar 
sig spökutbudet. År 1974 sändes TV-serien Huset 
Silfvercronas gåta, som handlar om barn som reser i 
tiden på ett gammalt svenskt slott och för ett antal 
år sedan utspelades årets julkalender på det spökrika 
Greveholms slott. Särskilda samlingar av spökhistorier 
ges frekvent ut i bokform (se t.ex. Höjer 1997, 2006) 
och i böckerna och filmerna om Harry Potter utgör 
övernaturliga väsen av olika slag ett självklart inslag i 
vardagen på internatskolan Hogwarts (se t.ex. Rowling  
2000). Kort sagt, övernaturliga upplevelser säljer som 
aldrig förr.  

Steg som försvinner
Memorat och personliga erfarenhetsberättelser i slottsmiljö

Birgitta Meurling

 Denna artikel är tidigare publicerad i Meddelanden. Etnologiska 
avdelningen vid Uppsala universitet, nr 50 2008.

En dag under turistsäsongen genomför guiden Maria 
en visning på Löfstad slott utanför Norrköping.1 När 
hon kommer upp på tredje våningen, den så kallade 
gästrumsvåningen, hör hon och de besökare hon 
guidar steg i trapphuset, vilket bekymrar henne en 
aning. Har hon inte fått alla besökarna med sig när 
de gick en trappa upp? Har hon ”glömt” någon på 
herrskapsvåningen? Nåväl, det är bara att invänta 
eftersläntraren. Maria och turistgruppen väntar. Då 
sker det otroliga: stegen når tredje våningen, passerar 
gruppen och fortsätter in i ena korridoren på andra 
sidan hallen. Stegen passerar, men ingen människa blir 
synlig! Maria och turisterna upplever samma sak och 
oro utbryter. De flesta besökare vill inte längre bese 
gästrumsvåningen och visningen avbryts. Turisterna 
kommer inte att se gästrum nummer 13, det så kallade 
spökrummet, åtminstone inte den här gången. 
Denna berättelse har traderats allt sedan händelsen 
inträffade på 1970-talet. Den återberättades när jag 
arbetade som guide på Löfstad slott några somrar i 
mitten av 1980-talet och den berättas ännu i början 
av 2000-talet.  Den har uppenbarligen blivit en del 
av löfstadfolkloren om det övernaturliga. Vad som 
egentligen hände på slottet den där sommardagen 
får vi aldrig veta. Men man kan konstatera att flera 
vanligt förekommande ingredienser i löfstadfolkloren 
– ”löfstadloren” – om det övernaturliga återfinns här: 
ljuden, stegen och dörrarna som öppnas. 
Syftet med denna artikel är att återge folklore om 
det övernaturliga knutet till Löfstad slott och se hur 
denna folklore används idag. Vad är det som berättas 
vid guidade slottsvisningar och guiderna emellan? Vilka 
väletablerade folkloremotiv återfinns i berättelserna? 
Och vad är det för händelser av övernaturligt slag som 
vissa människor upplever på slottet? Min avsikt är dock 
inte att besvara frågan huruvida det sker övernaturliga 
saker eller ej på Löfstad slott, snarare att sätta in de 
omtalade händelserna i en folkloristisk tolkningsram. 
Materialet består av deltagande observation, fält-
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Något kort skall sägas om terminologin. I dagligt tal 
används oftast ordet spöke, när man avser döda som 
visar sig. Men även andra och idag mindre vanliga 
beteckningar såsom gengångare, vålnad och gast finns. 
En gengångare är någon som ”går igen”, det vill säga en 
död som återvänder till den miljö, där han eller hon en 
gång levde. Den har behållit sina mänskliga drag och 
egenskaper, kallas vid sitt namn och har ett ärende till 
eftervärlden: den kan inte lämna sina jordiska ägodelar, 
den vill utföra en ouppfylld förpliktelse eller den vill 
påtala ett fel begånget i samband med begravningen. 
Ordet spöke har en både vagare och vidare innebörd. 
Spöket visar sig på kyrkogården, för oväsen i hus och 
liknande och dess mänskliga drag har ofta ersatts av 
anonymt demoniska. Innebörden av ordet gast varierar i 
olika delar av Sverige och är vidast i landets södra delar, 
där gasten är ett osaligt, avpersonifierat, demoniskt 
dödsväsen. (af Klintberg 1977:3ff; se även Almquist 
1984:2ff.) Jag kommer i det följande främst att använda 
orden gengångare och spöke. Det senare ordet används 
i detta sammanhang som en synonym till det förra.  
För att läsaren lättare skall kunna sätta in löfstadfolkloren 
i dess sammanhang, föjer nedan en kort presentation 
av slottets historia och dess mest centrala gestalter.   

ETT SLOTT MED RÖTTER I 
STORMAKTSTIDEN
Löfstad slott ligger cirka en mil söder om Norrköping 
i Östergötland2. Det är beläget på en höjd med utsikt 
över Löfstadsjön och en stor slottspark. Slottet har 
sina rötter i stormaktstidens Sverige, men anknyter 
också till senare tiders svenska och europeiska historia. 
Byggherren Axel Lillie d.ä. (1603–1662) var en 
framstående man, som gjorde en snabb karriär inom 
krigsmakten och slutade som fältmarskalk.  Han gjorde 
sig en förmögenhet under trettioåriga kriget och lät 
påbörja ett pampigt slottsbygge på 1630-talet. Under 
kriget miste han sitt vänstra underben och hans träben 

utgör ett karakteristiskt kännetecken i berättelserna 
om honom. 
Natten mellan den 7 och 8 januari 1750 brann Löfstad 
slott. Det var pigan Cajsa Jönsdotter som tappat glöd 
från en lyssticka, när hon hämtat ett par vantar i ett 
rum i norra flygeln. Elden spred sig snabbt och trots 
idoga försök att släcka den misslyckades slottsfolket 
och de kringboende därmed. Huvudbyggnaden och 
norra flygeln förstördes nästan helt. Slottets  dåvarande 
ägarinna hette Hedvig Catharina De la Gardie (1732–
1800). Hennes make, Fredrik Axel von Fersen d.ä. 
(1719–1794), lät bygga upp slottet på nytt och det 
stod inflyttningsklart i slutet av 1750-talet. Än idag 
kan man se ägarnas initialer och årtalet 1753 målat 
på slottsfasaden (se bild 2). 
Så småningom övertog dottern Sophie von Fersen 
(1757–1816), gift Piper, slottet. Hon och inte minst 
hennes bror, riksmarskalken Axel von Fersen d.y. (1755–
1810), är några av huvudpersonerna i berättelserna 
om Löfstad slott. Så utgör exempelvis von Fersens 
relation till den franska drottningen Marie Antoinette 
ett romantiskt inslag i guidernas berättelser, inte 
minst som drottningens sidentäcke förevisas liksom 
de hästtömmar, som von Fersens hästar under den 
misslyckade flykten till Varennes 1791 lär ha burit. Att 
de senare nu förvandlats till gardinsnoddar i salongen 
gör dem inte mindre intressanta. Även till Sophie 
Piper knyts romantiska och tragiska händelser. Hon 
påstås i yngre dagar ha varit hertig Fredrik Adolfs 
ungdomskärlek och under sitt olyckliga äktenskap 
med Adolf Piper sägs det att hon blev friherre Evert 
Taubes älskarinna.
Efter mordet på Axel von Fersen d.y. i Stockholm 
den 20 juni 1810, drog sig systern Sophie tillbaka 
till Löfstad, där hon levde ett stilla liv i sällskap av 
vänner såsom den franske hertigen, Duc de Pienne, 
som flydde från revolutionens Frankrike och fann en 
fristad på Löfstad under åren 1810–1814. Här ägnade 
han sig bland annat åt silhuettklippning. En annan 
viktig person i bekantskapskretsen var hertiginnan och 
den blivande drottningen Hedvig Elisabeth Charlotta 
(1759–1818), Karl XIII:s hustru. Sophie Piper hade 
varit hennes hovfröken och sedemera hovmästarinna.  
Mellan de båda kvinnorna utvecklades en nära vänskap 
och hertiginnan, som var en flitig skribent, skrev 
regelbundet brev till Sophie, brev som kom att utgöra 
den långt senare publicerade Hedvig Elisabeth Charlottas 
dagbok (1902-1942). 
De sista i raden av viktiga personer i slottets historia 
är den sista ägarinna, grevinnan Emilie Piper (1857–
1926), och hennes syster, grevinnan Sophie Nordenfalk 
(1856–1940). Till skillnad från systern gifte sig Emilie 
Piper aldrig och saknade vid sin död bröstarvingar. 
I enlighet med det testamente som upprättats 1923 
skulle efter systrarnas död slottet med sina inventarier 
tillfalla Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 
(numera Östergötlands museum), medan slottet och 

Bild 1 Löfstad slott utanför Norrköping har sina rötter i stor-
maktstiden. Här är exteriören fotograferad från borggårdssidan 
en solig oktoberdag 2014. Foto: Birgitta Meurling.  

 Uppgifterna i detta avsnitt har hämtats från böckerna Löfstad slott 
(1992) och Emilies gåva (2010)
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ägorna skulle förvaltas av Riddarhuset. Under grevinnan 
Nordenfalks överinseende omvandlades Löfstad 
slott successivt till museum i enlighet med systerns 
önskemål. Musealiseringsprocessen tog gradvis form 
och slottet öppnades för allmänheten 1942. I Emilie 
Pipers testamente står att ingenting skall förändras 
i det Fersen-Piperska hemmet. Det skall förevisas i 
det skick som det befann sig i vid hennes död. Vi 
har alltså att göra med vad som i museisammanhang 
brukar kallas ett personmuseum, vilket skiljer Löfstad 
från många andra slott och herresäten som visas för 
besökare (Ek-Nilsson 2005; Meurling 2006). Dessa 
har visserligen också fungerat som hem, men de visas 
till skillnad från det Fersen-Piperska hemmet sällan i 
”fruset” skick. Låt oss nu återgå till den folklore som 
finns knuten till slottet.

HERRSKAPET LILLIE OCH PIGAN 
CAJSA  
Emilie Piper var övertygad om att det skedde över-
naturliga ting på slottet. Hon hade själv varit med om 
många märkliga händelser, men uppfattade spökena 
som vänliga varelser: ”Jag har en känsla av att de, liksom 
porträtten på väggarna, vilja säga: hur har du förvaltat 
arvet som vi lämnade dig, har du skött det såsom vi 
önskat det? Kanske vilja de se till Löfstad” (Trolle 
1944:186). Fortfarande upplever somliga människor 
märkliga ting i denna slottsmiljö, men alla uppfattar inte 

spökena som vänliga och övervakande. Vissa händelser 
leder till obehagskänslor och rädsla. Vilka är då de 
gengångare som gör sig påminda?
En av de gengångare som är aktiv är byggherren, Axel 
Lillie. Han hörs ibland gå omkring i slottet och hans 
steg känns lätt igen, eftersom haltar med sitt träben. 
Men Lillie inte bara hörs, han har också varit synlig. På 
1920-talet lär en betjänt ha fått en rejäl dunk i ryggen 
när han putsade ett gevärsskåp i gästrum nummer 13. 
Mannen vände sig om och fick se Axel Lillie försvinna 
in i en garderob. Den modige betjänten öppnade dörren, 
men naturligtvis var garderoben tom.  
Axel Lillie hade, som nämnts, skapat sig en stor 
förmögenhet i samband med trettioåriga kriget. Enligt 
folktraditionen, som nedtecknades av bokhållaren 
Johan Adolf Grell i Anteckningar öfver Löfstad säteri 
och Kimstads kyrka (1871, se Löfstad slott 1992), lär 
han också ha gömt en skatt någonstans på Löfstads 
ägor. På sin dödsbädd var Lillie i färd med att avslöja 
var skatten fanns, men hann inte berätta färdigt 
innan han drabbades av slaget. Det var på flera sätt 
olyckligt, eftersom skatten skulle ha använts vid en 
återuppbyggnad av slottet i händelse av brand. Och 
Löfstad skulle, som vi vet, komma att brinna omkring 
90 år senare, men skatten återfanns tyvärr inte för att 
bekosta återuppbyggnaden. Den fick herrskapet De la 
Gardie-von Fersen finansiera på annat sätt.

Bild 2: Axel Lillie d.ä. och hans hustru Christina Mörner återfinns i skulpterad form på frisen ovanför slottets huvudentré. 
Foto: Birgitta Meurling.   
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Flera personer har dock utan framgång försökt leta 
reda på den omtalade skatten. På 1770-talet började 
inspektor Anders Lindström att gräva upp borggården 
i akt och mening att finna den guldkalv, som enligt 
sägnen skulle finnas gömd i källarvalv under gården. 
Ett av de väsen som vaktade kalven iklädde sig då 
människogestalt och inställde sig som kurir hos Axel 
von Fersen d.ä., som vid den aktuella tidpunkten befann 
sig i Stockholm, och berättade vad som hänt. Greven 
skrev då omgående ett brev, där han förbjöd vidare 
uppgrävning av gården och överlämnade det till kuriren. 
Strax därefter dök en svart ryttare upp på borggården 
på Löfstad och överlämnade brevet till inspektorn. 
Därefter försvann häst och ryttare i jordens innandöme 
och inspektor Lindström insjuknade och avled en tid 
därefter. Om detta kan man läsa i bokhållare Grells 
anteckningar (Löfstad slott 1992:256). 
Ryttaren som motiv knutet till svenska herrgårdar 
är inte helt ovanligt. Oftast handlar det om okända 
ryttargestalter, som kommer ridande upp genom 
herrgårdsalléerna fram till mangårdsbyggnaden. En 
del av dessa ryttare anses ha levt ett utsvävande liv 
och får därför inte ro i sin grav (Ullgren 2005:191). 
Ryttaren på Löfstad är dock av ett annat slag. Han 
är snarare en hämndens och rättvisans budbärare och 
försvinner efter väl förrättat värv.
Hur skall man då förklara att Axel Lillie fortfarande 
syns på slottet? Folktraditionens förklaring torde 
vara att han ännu inte är färdig med sina jordiska 
åtaganden. Han vakar över sin skatt och ser till att den 
inte hamnar i orätta händer. När tiden är inne, skall 
han avslöja var den finns. Lillie kan räknas till ett av 
de övervakande spökena på slottet.  Ullgren pekar i sin 
bok på att det också skulle kunna finnas en psykologisk 
förklaring, som var funktionell längre tillbaka i tiden 
som en ”ångestventil inom folkkulturen” (2005:184). 
Berättelserna om den store fältherren speglar på ett 
djupare plan krigets trauma. Detta skulle också vara 
en bidragande orsak till att de fick en renässans på 
1920- och 40-talen, i skuggan av ett nyligen timat och 
ett pågående världskrig (Ullgren 2005:183f ). Denna 
förklaring ansluter till diskussionen om folklorens 
funktion som säkerhetsventil (Bascom 1954; Dundes 
1976; Klein 1987) och ter sig inte helt osannolik, om än 
aningen långsökt när det gäller 1900-talsberättelserna 
om Lillie.  
En annan gengångare är Lillies hustru, Christina 
Mörner (1610–1663), Lillie-käringen kallad. Hon 
var tjänstefolkets beskyddare och tillhör även hon de 
övervakande spökena. Av ett eller annat skäl kan hon 
inte släppa omsorgen om det liv hon lämnat (Almquist 
1984:27).  Därför går hon runt i slottet och ser till att 
alla portar är stängda och att brandvakten inte somnat. 
Hon har inte synts så ofta på senare år, men påstås 
faktiskt ha varit synlig så sent som i början av 1980-talet, 
då en vaktmästare skall ha hört hennes nyckelknippa 
skramla strax innan han blev varse en kvinnogestalt. 
Ursprungligen har berättelserna om Lillie-käringen 

sannolikt fyllt en pedagogisk funktion för de anställda 
på slottet. Vetskapen om att hon kunde dyka upp och 
kontrollera ens förehavanden, bidrog kanske till att 
man försökte utföra sina sysslor med omsorg.
Ytterligare en känd aktör är Cajsa Jönsdotter, pigan 
som orsakade slottsbranden 1750. När hon såg vad hon 
ställt till med gick hon djupt olycklig och dränkte sig i 
Löfstadsjön. Hennes ångestfyllda skrik kan höras vid 
sjön under sena nätter. Detta fenomen, att drunknade 
människor hörs skrika i vattnets närhet, är ett känt 
motiv i folktraditionen. Dessa drunknade kallas bland 
annat för strandgastar. Deras önskan är, enligt en vanlig 
trosföreställning, att bli förda till kyrkogården. Därför 
hänger de sig fast på ryggen på nattvandrare och ber om 
att få sin önskan uppfylld (af Klintberg 1977:13). Cajsa 
gjorde sig skyldig till slottsbranden och kan därmed 
sägas ha ett brott att sona (om än ett som skedde genom 
en olyckshändelse). Därtill är hon både drunknad och 
självspilling, varför man kan förmoda att hon längtar 
till den vigda jorden på Kimstads kyrkogård. 

GRÅ DAMEN I PARKEN
En annan välkänd gestalt i löfstadfolkloren är Sophie 
Piper, numera i skepnad av en grå dam.
Om henne skriver Peter Ullgren: ”Den kanske mest 
välkända berättelsen om den dödsvarslande vita frun 

Bild 3: Vid Fersenmonumentet i slottsparken lär Grå damen 
visa sig när någon med anknytning till slottet skall dö.  
Foto: Birgitta Meurling.   
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i vår tid är ändå historien om Sophie von Fersen, gift 
Piper, som hemsöker Löfstad i Östergötland (ibland 
spökar hon också på Penningby i Uppland). De som 
mött henne beskriver henne dock inte som vit, utan 
gråaktig och glasartat genomskinlig” (Ullgren 2005:136).
Vilken skulle då anledningen vara till att Sophie Piper 
går igen i slottsparken på Löfstad? Bakgrunden är den 
att efter mordet på Axel von Fersen lät hans syster 
år 1813 resa ett monument till minne av brodern i 
slottsparken på Löfstad.  På monumentets ena sida 
finns en porträttmedaljong, modellerad av J. T. Sergel 
(1740–1814) och föreställande Axel von Fersen d.y. 
Ovanför den kan följande text läsas: ”I dessa neider 
der han fordom niutit vänskapen och friden skall hans 
skugga mötas af wälsignelser och tårar.” På motsvarande 
ställe på monumentets andra sida lyder inskriften: 
”Åt en oförgätelig broder. Mannamodet uti hans 
sista stunder d. 20 junij 1810 witna om hans dygder 
och sinneslugn.” Vid detta monument satt Sophie 
Piper ofta, sörjde och mindes sin älskade bror. Hon 
syns där fortfarande ibland, men bara när någon med 
anknytning till slottet skall dö.  Senast någon såg henne 
i slottsparken var i slutet av 1980-talet, strax innan 
Emilie Pipers sjuksköterska, Edith Lennqvist, dog. 
Hur förklarar folktraditionen detta fenomen? 
Solveig Almquist konstaterar i sin studie av 
gengångarföreställningar att vita, eller ibland svarta, 
frun och grå damen tillhör de mer välkända gengångarna 
i kategorin slottsspöken. De ser ut som de gjorde 
under sin livstid och är igenkännbara. Karakteristiskt 
för denna typ av gengångare är att de varslar om död 
och att de ofta har ett budskap till de efterlevande 
(Almquist 1984:3). De är ett slags högreståndsspöken 
och är knappast direkt sprungna ur bondesamhällets 
folktro. Snarare tycks de ha vuxit fram i romantikens 
mylla.
Under 1900-talet tycks vita f runs dödsvarslande 
funktion, enligt Ullgren, ha avtagit. Hon har alltmer 
blivit en gestalt som hemsöker ett slott eller herresäte 
i största allmänhet. Anledningen till att hon hemsökt 
de levande har glömts bort och hon får alltmer rollen 
av ett övervakande spöke (Ullgren 2005:134). På några 
slott har hon dock, oavsett om hon är vit, grå eller 
svart, fortfarande en dödsvarslande funktion. Löfstad 
är ett av dem, kungliga slottet i Stockholm ett annat. 
Att Sophie Piper varslar om död, måste ha att göra 
med de oförrätter som hon och hennes bror drabbades 
av. För den ogrundade anklagelsen att vara en 
kronprinsmördare fick Axel von Fersen plikta med 
sitt liv och trots att syskonen senare blev rentvådda, 
levde Sophie Piper under resten av sitt liv i ett slags 
exil, om än inte yttre så inre. Hennes liv tog således 
en tragisk vändning och de sista åren av hennes liv 
präglades av sorg och saknad. En tolkning av hennes 
återkomst som grå dam skulle vara att hon inte under 
sin levnad har sörjt färdigt. Hon återvänder därför till 
det minnesmonument hon låtit resa över brodern också 

efter döden. Detta förefaller dock knappast vara ett 
motiv som emanerar från bondesamhällets folktradition. 
Man kan ana influenser från skillingtryck och litterära 
källor, ett av romantiken färgat berättargods.  

GÄSTRUM NUMMER 13
Vissa delar av Löfstad slott nämns oftare än andra i 
samband med övernaturliga händelser. Hit hör det ovan 
nämnda gästrum nummer 13, även kallat spökrummet.  
Här finns vad som påstås vara en blodfläck på golvet, 
en fläck som skall vara följden av en duell i – och 
här går uppgifterna isär – slottsparken alternativt i 
själva rum nummer 13 någon gång på 1700-talet.  En 
av duellanterna skadades, blödde och fläckade ned 
trägolvet på ett ställe. Denna blodfläck är, trots ihärdigt 
skurande, omöjlig att utplåna. Man kan fortfarande se 
den, om än svagt.  I detta rum har många egendomliga 
saker skett. Bland annat är det omöjligt att få tapeterna 
på väggen att fästa. Till slut beslöt man sig för att måla 
tapetmönster direkt på väggen.
Emilie Piper återgav vid ett tillfälle en händelse, som 
hade anknytning till gästrum nummer 13:

Ja, vad som händer i spökrummet och vad man ser 
där, det vet jag verkligen inte. Slottet gästades en 
gång av en baron K., en stor stark karl, som ingen 

Bild 4: J.T. Sergel har skulpterat Fersenmonumentets medal-
jong. Foto: Birgitta Meurling.   
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kunde tänka sig skulle bli skrämd. Han skulle ligga 
i spökrummet. Då han morgonen därpå kom ner 
till f rukosten var han grönblek i ansiktet. På våra 
frågor ville han inte svara. Men han ville ej heller 
stanna kvar längre utan reste härifrån under dagens 
lopp. Ingen har någonsin fått veta vad han sett eller 
upplevat. (Trolle 1944:187.) 

Det tycks uppenbarligen råda en viss turbulens i gästrum 
nummer 13, åtminstone finns ett antal berättelser som 
hävdar det. Det var i detta rum som Axel Lillie påstås 
ha försvunnit in i en garderob på 1920-talet och här 
flög en garderobsdörr oväntat upp under en guidad 
kvällsvisning av slottet för några år sedan (se vidare 
Meurling 2007). I detta rum tycker sig också vissa 
besökare se en man i ålderdomlig klädsel sitta i soffan. 
Rummet har, enligt dem, en atmosfär som de förknippar 
med fest och glädje.
En återkommande referens när man diskuterar spök-
folkloren på Löfstad är grevinnan och landshövdingskan 
Alice Trolles memoarer, De voro ett lysande  följe (del 
I–II), utgivna 1944. Av intresse i detta sammanhang 
är kapitlet ”Spökerier på Löfstad”, där Alice Trolle 
redogör för några övernattningar på Löfstad slott. Hon 
övernattade i olika rum på gästrumsvåningen och fick 
varje gång sin nattsömn störd av steg och ljud, som lät 
som släpandet av tunga kistor över golvet.  Detta var bara 
början. Sedan vidtog något som skulle kunna tolkas som 
ett gigantiskt åskväder: eldsken lyste upp rummet, ett 
våldsamt dundrande hördes och fönsterrutorna skallrade. 
Alice Trolle låg stel av skräck i sin säng. När grevinnan 
Piper vid frukosten morgon därpå kommenterade gästens 
glåmiga utseende, svarade denna att det var svårt att 
sova ”under dylika förhållanden”. Emilie Piper svarade 
då närmast förtjust: ”Jaså, har du också hört dem? Ja, 
de har hållit på i natt” (Trolle 1944:188).
Kanske kan man tolka det inträffade som vore det 
branden på Löfstad 1750, som Alice Trolle bevittnar 
i repris (Ullgren 2005:212f ). Stegen skulle i så fall 
härröra från de människor som försökte tömma slottet 
på möbler och värdeföremål, därav stegen och släpandet. 
Eldskenet och dundret skulle komma från den övertända 
byggnaden, vars översta våningar så småningom störtade 
samman, varvid tre personer omkom. Det skulle då 
vara ett slags historiska minnen, som spelas upp på 
nytt. Även andra personer har upplevt liknande saker 
på slottet, både före och efter Alice Trolle.

SENMODERNA SPÖKUPPLEVELSER
Gengångarna på Löfstad slott var i levande livet 
verksamma för flera hundra år sedan, men det finns 
också nyare tillskott i skaran. Både guider och besökare 
säger sig ha sett gestalter, som på olika sätt signalerar 
att de inte längre finns bland de levande. Det kan vara 
okända personer, ofta i gammalmodiga kläder som ger 
associationer till tidigare århundraden. Men det kan 
också vara igenkännbara personer, som fram till relativt 
nyligen haft anknytning till slottet.

Vaktmästaren Sven Karlsson är exempel på en sentida 
gengångare. I hans dödsögonblick 1972 stannade 
slottets tidur och exakt ett år efteråt upprepades samma 
sak helt oförklarligt. Något fel på urverket tycks det inte 
ha varit. Sven Karlsson själv lär ha synts flera gånger 
efter sin död, bland annat på sin begravningsdag. Senast 
sågs han häromåret i norra slottsflygeln när en av de 
värdshusanställda gick en trappa upp i ett ärende. Då 
fick hon syn på den gamle vaktmästaren en bit längre 
bort i korridoren. Hon blev rädd och rusade ned för 
att hämta en kollega. När de återkom var korridoren 
tom. En annan gestalt har igenkänts som en av Sven 
Karlssons efterträdare. Denne man, som gick en våldsam 
död till mötes, har synts utanför södra flygeln, som 
numera inrymmer de anställdas kontor.
Vilka är då ingredienserna i de senmoderna spök-
upplevelserna på Löfstad? Vanligt är att man hör steg, 
ofta bestämda och målmedvetna. Inte sällan passerar 
stegen, precis som i den inledningsvis beskrivna 
händelsen, utan att någon människa syns till. Dörrar 
som öppnas och stängs är andra vanligt förekommande 
inslag. Ibland hörs röster och man upplever en ”osynlig 
närvaro”. Atmosfären i slottet kan därtill variera. Som 
regel är den god, men ibland inte. Det händer också att 
man hör steg på borggården, antingen från en enstaka 
person eller en grupp människor, men när man tittar 
efter syns i de flesta fall ingen. Vid några tillfällen har 
man till och med hört vagnar köra upp på borggården, 
men ingenting har varit synligt för ögat.
Det är inte bara i slottsbyggnaden som märkliga ting 
sker. Även i flyglarna kan man uppleva konstiga saker. 
Sven Karlsson har, som nämnts, efter sin död visat sig 
där och amanuensen Maria Hartman, som bodde ensam 
i en av flyglarna på 1970-talet, har berättat att hon 
ibland kunde vakna på natten av att det lät som om 
flera personer låg och sov i rummet. Även en kvinna 
som dog i barnsäng hörs ibland skrika och jämra sig 
i den ena flygeln.

ATT VISA GENGÅNGARNA RESPEKT
En lärdom man kan dra av berättelserna från Löfstad 
slott, är att man inte skall driva med gengångarna, 
uttala sig hånfullt eller nedlåtande om dem eller tvivla 
på deras existens. Då hämnas de nämligen. Detta är 
i och för sig inte typiskt för gengångarna på Löfstad 
utan något vi känner från folktraditionen rent allmänt. 
Fortfarande berättar slottets guider om den manlige 
besökare som för några år sedan öppet visade sin skepsis 
beträffande övernaturliga händelser och väsen. Han 
var stor i orden i början av visningen, men betydligt 
spakare efteråt. Förklaringen var att han fått sällskap av 
en varelse, som uppehöll sig strax bakom honom, men 
som ingen annan i sällskapet såg. Denna varelse satte 
sig uppenbarligen i respekt och mannen var mycket 
skakad efteråt.  
En annan man som också blev mycket skakad av 
sina upplevelser på slottet var en vän till den ovan 
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nämnda Maria Hartman. Mannen i f råga uttalade 
sina tvivel beträffande det övernaturligas existens och 
förklarade att han gärna skulle vilja övernatta i själva 
slottsbyggnaden. Sagt och gjort. Han fick övernatta 
i ett av rummen i köksavdelningen, där några av de 
anställda under grevinnan Pipers tid haft sina sovrum. 
Morgonen därpå stapplade han ut ganska blek om 
nosen. Det var uppenbart att han inte fått mycket 
sömn. Anledningen till detta var att han fått besök av 
en man, som han igenkände som Axel von Fersen d.y. 
Han ”böjde sig ned över honom, tog hans händer och 
hånflinade. von Fersen stannade vid sängen hela natten 
och försvann först inpå morgontimmarna” (Ullgren 
2005:213; se även Birath 2004:105). 
Denna händelse har Maria Hartman delgett mig och den 
återges också i böckerna Spöken i Östergötland (Birath 
2004) och Herrgårdsspöken (Ullgren 2005). Ullgren 
påpekar att samma berättelse har knutits till Stora 
Nygatan 1 i Gamla stan i Stockholm, där von Fersen lär 
gå omkring och grubbla på sitt öde, den fruktansvärda 
lynchningen på det närbelägna Riddarhustorget 
(Ullgren 2005:213.). Det är intressant, eftersom von 
Fersen så vitt jag vet inte visar sig på Löfstad, enligt 
den löfstadfolklore som traderats mellan guiderna på 
senare år. Detta skulle i så fall vara ett undantag, varför 
man frågar sig om den morske nattgästen möjligen 
kände till den berättelse som förknippar von Fersen 
med Stora Nygatan i Gamla stan. Det skulle kunna 
förklara varför han var så säker på att det var just den 
forne riksmarskalken och ingen annan som störde hans 
nattsömn. Men händelsen påminner också om ovan 

nämnde baron K.:s reaktion efter en  natt i spökrummet. 
Även han var blek, eller snarast grönblek, i ansiktet, 
enligt Alice Trolle. 

MEMORAT OCH PERSONLIGA 
ERFARENHETSBERÄTTELSER
Ovan har jag använt begrepp som erfarenhet och 
upplevelse, när jag återgivit händelser av övernaturligt 

slag. Men vad är då en erfarenhet och vad skiljer den 
från en upplevelse? De båda begreppen har diskuterats 
flitigt inom bland annat folkloristisk forskning.  Jag 
hänvisar här till det resonemang som Susanne Nylund 
Skog (2002) för i sin avhandling och som hon i sin 
tur inspirerats till av forskare som Roger Abrahams 
(1986) och Victor Turner (1982). Nylund Skog skiljer 
mellan levd erfarenhet, erfarenhet och upplevelse. 
Levd erfarenhet betraktas som ”ett flöde av aktiviteter, 
händelser och upplevelser, medan erfarenheter är 
markerade sådana, som mejslas fram och på ett eller 
annat sätt kommuniceras och delas med andra” (Nylund 
Skog 2002:14). En upplevelse, däremot, betraktas som 
en icke-artikulerad del av flödet av levd erfarenhet. 
Erfarenheter är, med andra ord, reflekterade och 
kommunicerade tolkningar av upplevelser (Nylund Skog 
2002:15). Detta illustreras väl av guidernas berättelser: 
först upplever de en omskakande händelse, därefter 
reflekterar de över den och klär den i ord. Upplevelsen 
har därigenom tolkats som (i detta fall) supranormal 
och transformerats till en erfarenhet. 
Med en äldre terminologi skulle man klassificera 
guidernas berättelser som memorat, ett av Carl Wilhelm 
von Sydow myntat begrepp (von Sydow 1978) eller, om 
vi föredrar en nyare begreppsapparat, som personliga 
erfarenhetsberättelser (Stahl 1989). Begreppet memorat 
har uppfattats olika av olika forskare. von Sydow 
själv menade att memoratet grundade sig på något 
självupplevt, som genom att återberättas kunde övergå 
till att bli en minnessägen. Han kom vidare att skilja 
mellan primär- och sekundärmemorat, där det förra 
betecknade något självupplevt och det senare något som 
återberättades av andra. Ett sekundärmemorat kunde 
genom ytterligare återberättande så småningom anta 
formen av minnessägen (Rooth 1979:1).
Särskilt intressant i detta sammanhang är att många 
forskare uppfattat (primär)memorat som skildringar av 
berättarens möte med det övernaturliga. Det behöver 
dock ej vara fallet, enligt Anna Birgitta Rooth, som var 
von Sydows lärjunge och som följde diskussionen om 
memorat på nära håll. Hon skriver: ”Även memoraten 
är svåra att analysera och klassificera. Det är ju inte 
sagt att ett memorat av profant slag (t.ex. minnet 
eller upplevelsen av en marknad, ett slagsmål, ett 
arvsskifte)  skulle till typ och stil utformas på samma 
sätt som en upplevelse av ett ’supranormalt’ slag” (Rooth 
1979:5). Hon konstaterar att det finns en skillnad i 
framställningssättet mellan ”å ena sidan memorat som 
sammanhänger med trosföreställningar och upplevelser 
av övernaturlig art och å andra sidan upplevelser av 
vardaglig art” (ibid.:15). Därmed slår hon fast att 
memorat även kan handla om vardagliga händelser.
Vad är då en personlig erfarenhetsberättelse (eng. per-
sonal experience narrative) och vad skiljer den från ett 
memorat? En personlig erfarenhetsberättelse är när någon 
berättar om en självupplevd händelse i det förflutna 
som han eller hon uppfattade den. Berättelsen har en 
specifik struktur – början, mitt och slut – och den har 

Bild 5: Många av löfstadberättelserna i såväl muntlig som 
skriftlig form kretsar kring syskonen Axel von Fersen d.y. och 
Sophie Piper. Foto: Birgitta Meurling.   



Nätverket 2016: 20: 48–55 
http://natverket.etnologi.uu.se53

#Steg som försvinner

en dramatisk höjdpunkt. Den är medvetet komponerad 
och tillrättalagd; syftet är att skapa intimitet och/eller 
dramatik och den har en artistisk ambition (Lövkrona 
1999:45; se även Stahl 1989). Så här långt kan man 
säga att memorat och personliga erfarenhetsberättelser 
liknar varandra. Eventuella skillnader tycks framför allt 
gälla berättelsens innehåll. En vanlig uppfattning är att 
memorat enbart handlar om supranormala händelser, 
medan personliga erfarenhetsberättelser även kan handla 
om vardagliga företeelser. Här finns olika uppfattningar 
bland forskare.
Vid en rundfrågning bland några nordiska forskare 
fick jag det samstämmiga svaret att de båda begreppen 
tillhör olika forskningstraditioner eller paradigm och att 
de därför inte är jämförbara. Lena Marander-Eklund 
formulerar saken på följande sätt: ”/…/ memorat 
skulle jag bara kalla sådant självupplevt som har något 
övernaturligt inslag (möte med andar, nära döden 
upplevelse).” Personal experience narrative kan däremot 
”handla om vad som helst också vardagliga ting. Dessa 
två begrepp hör hemma i så olika forskningstraditioner 
att det är väldigt svårt att jämföra” (Lena Marander-
Eklund, e-post 2002-11-25).
Enligt Bente Alver är begreppet memorat idag att betrakta 
som aningen gammaldags; det tillhör forskningshistorien. 
Hon själv och Torunn Selberg valde i sin avhandling att 
använda sig av begreppet personlig erfarenhetsberättelse 
för att beteckna berättelser som i utgångspunkten har 
ett icke-traditionellt stoff, men som ger uttryck för 
kollektiva värderingar och normer (Alver & Selberg 
1990).  Ett skäl till att de fann begreppet memorat 
oanvändbart var att de fann det svårt att använda en 
terminologi, där det var forskaren som skulle avgöra 
huruvida erfarenheter var av övernaturligt slag eller ej 
(Bente Alver, e-post 2002-11-25). Alver syftar här på det 
förhållande att dagens etnologer och folklorister har ett 
delvis annat förhållningssätt till sina informanter än von 
Sydow och hans kollegor. Medan de senare kunde uttala 
sig om vad de ansåg vara människors vidskepelse, tolkar 
dagens forskare människors föreställningar som ”verkliga” 
och ”sanna” utifrån subjektets utgångspunkt. Människors 
upplevelser och erfarenhet av sina levnadsvillkor måste 
tolkas som ”den subjektiva sanningen om livet” (Pascal 
1960).

CIRKELN SLUTS: MEMORAT, SÄGEN, 
ERFARENHETSBERÄTTELSE
Att memorat och personliga erfarenhetsberättelser 
är begrepp som tillhör olika epoker och forsknings-
traditioner torde vara uppenbart, men frågan är om 
begreppen är så väsensskilda som antyds ovan.  Oavsett 
hur man förhåller sig till diskussionen om dessa båda 

begrepp kan man konstatera att karakteristiken 
av dessa båda genrer överensstämmer väl med hur 
löfstadguidernas berättelser är uppbyggda. Spänningen 
byggs upp steg för steg, kulminerar i en oförklarlig, ofta 
dramatisk händelse och avrundas med att allt successivt 
återgår till det normala. Berättelserna har utan tvekan 
ett underhållningsvärde och i vissa fall är budskapet 
mycket tydligt: man skall till exempel inte driva med 
eller if rågasätta övernaturliga väsen, då hämnas de. 
Andra berättelser mynnar ut i ett accepterande av 
supranormala krafter i stil med vaktmästaren Sven 
Karlssons kommentar ”Det finns så mycket!” (Lundberg 
1992:250), det vill säga det finns mycket som går utöver 
vår fattningsförmåga och det är bara att acceptera det.
Man kan göra en jämförelse med folkloristen Gillian 
Bennetts undersökning om självupplevda supranormala 
företeelser. Bennett intervjuade äldre kvinnor och 
undersökte deras sätt att berätta i relation till deras 
inställning till sanningshalten i berättelsen. Hon kunde 
konstatera att de informanter som hade en negativ 
attityd till övernaturliga fenomen framförde korta, 
närmast underhållande berättelser, medan de som hade 
en positiv syn formulerade resonerande och förklarande 
berättelser (Bennett 1984; se även Marander-Eklund 
2000:43). I stort sett samma mönster framträder hos 
mina informanter och tidigare guidekolleger, vilket 
knappast är att förvånas över. I dagens samhälle 
ter sig visserligen fortfarande berättelser om det 
övernaturliga lockande och spännande för många, men 
det är förmodligen få personer som skulle säga att de 
tror på gengångares och andra övernaturliga väsens 
existens. Därför kommer också dessa människor att 
berätta med en viss distans om eventuella oförklarliga 
upplevelser de haft, medan de som är mer eller mindre 
övertygade formulerar skildringar som är längre och 
mer reflekterande.  
De händelser av övernaturligt slag, som upplevs av vissa 
människor idag, formas till berättelser i enlighet med 
kända mönster. Det finns med andra ord ett slags matris 
för hur man skall återge och tolka denna typ av upplevelser. 
Löfstadloren traderas därför på ett traditionellt sätt, där 
man faller tillbaka på förlagor av såväl muntlig som 
skriftlig art. Så förhåller det sig ofta, när människor 
berättar om olika slags erfarenheter (se t.ex. af Klintberg 
1999; Marander-Eklund 2000). Man använder sig helt 
enkelt av kända mallar, som man stöper sin berättelse i 
och tolkar sina erfarenheter utifrån. Det som en gång 
började som en personlig erfarenhetsberättelse, eller ett 
memorat, ledde sannolikt till viss sägenbildning. Idag 
kan vi se hur denna sägenbildning bidrar till att skapa 
nya erfarenhetsberättelser om det övernaturliga (von 
Sydow 1978:66, jfr af Klintberg 1999). På så sätt har 
cirkeln slutits.
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Genrer och genreanalys i den folkliga dikten
Per Peterson

”Skall vi behålla våra genresystem?” hette en artikel, 
som Bengt af Klintberg skrev och som publicerades 
i boken Folkloristikens aktuella paradigm 1979. Under 
1970-talet gick nämligen ett antal forskare till attack mot 
de genresystem, som mer eller mindre varit i användning 
sedan 1930-talet. En av orsakerna bakom ifrågasättandet 
stod att finna i den performanceorienterade folkloristik, 
som etablerades f rämst bland nordamerikanska 
folklorister som Dan Ben-Amos vid denna tid. 
Performanceorienteringen ledde till att intresset för 
folkloretexterna gled än mer ur fokus, än vad som 
varit fallet inom de tidigare vanliga kontextstudierna. 
Performance innebar ju att själva framförandesituationen 
som kommunikationsprocess sattes i forskningsfokus. 
Det historiska perspektivet, som varit framträdande i den 
äldre folkloristiska forskningen, blev skäligen perifert, 
även om vissa forskare som Charles Joyner betonade 
att varje framförandesituation vilar både på faktorer i 
nutid och på faktorer, som härrör från förfluten tid – 
t.ex. tidigare erfarenheter. Det historiska perspektivet 
bör således inte negligeras ens i en performanceanalys.
Inom såväl svensk som internationell folkloristik 
blev Carl Wilhelm von Sydows forskning om genrer 
på 1930- och 1940-talen avgörande för synen på 
genreanalys och arkivsystem under avsevärd tid. von 
Sydows syn på genrer såsom ”naturliga” d.v.s. att de 
existerar som ett slags objektiva kategorier och att det 
är forskarens uppgift att ”upptäcka” dem, kom senare 
att medföra att begrepp som realtyp och realistiska 
genresystem kom att ingå i den folkloristiska arsenalen. 
Genrerna ”fanns” enligt detta synsätt ”i verkligheten” 
och med systematiska insamlingar och studier borde 
genresystemen kunna fastställas.
Mot detta hävdade sedan andra forskare att genrerna är 
konstruktioner som resultat av forskarens vedermödor 
eller med andra ord utgör nominalistiska system utifrån 
s.k. idealtyper. Teoretiskt sett skulle således varje 
forskare kunna konstruera sitt eget genresystem efter 
de utgångspunkter, som är rimliga och adekvata för 
den aktuella forskningsuppgiften. De utgångspunkter 
eller kriterier, som väljs som genreinstrument, bör 
naturligtvis stå i paritet med de forskningsmål, som den 
aktuella undersökningen kräver – men det är forskarens 
uppgift att bestämma dessa kriterier.

DE HISTORISKA KÄLLMATERIALEN
Alla som sökt uppteckningsmaterial på något av våra 
”folklivsarkiv”, vet att detta är katalogiserat efter ett 
system med huvud- och underrubriker, där folklore 
återfinns under huvudrubriker som exempelvis 
Diktning, Mytologisk tradition eller Läkekonst, men 
också under åtskilliga andra huvudord. Eftersom 
arkivsystemen byggdes upp vid en tid, då forsknings- 
intressena var annorlunda formulerade än idag, ter 
sig problemen att nå fram till källorna ibland svåra 
och tidsödande. En risk för den ovane eller för den 
som är tidspressad, är att man väljer att avgränsa sitt 
material till de uppteckningar, som är katalogiserade 
under någon särskild rubrik, i stället för att söka efter 
relevanta uppgifter under flera huvudord. 
Vissa av de vanliga genrebestämningarna återfinns ju 
i arkivklassificeringen som t.ex. Sagor, Gåtor, Visor 
m.fl., medan bland annat genrer som memorat och 
sägner ”gömmer sig” under huvudord som Naturväsen, 
Gengångare, Skatter etc. Detta gör att även om arkiven i 
hög grad använder sig av en ”klassisk” genreterminologi, 
så finns en sådan inte konsekvent genomförd i systemet.
Arkivens huvuduppgift, vid sidan om en förvarande 
och vårdande funktion,  är ju att  hålla materialet till-
gängligt för olika intressenter och här uppstår lätt en 
problematik i genrehänseende vid sidan av en rad andra 
faktorer i sökfunktionerna. Ändå är det naturligtvis så att 
de genrebeteckningar, som finns i arkiven som sådana är 
välkända för studenter och forskare i folkloristik. Det är 
snarast så att klassificeringen är ojämn eller ofullständig.
Vid sidan om dessa och liknande frågor, kan den 
oerfarne också drabbas av genrebeteckningar i en 
uppteckningstext, som sagesmannen eller eventuellt 
nedtecknaren formulerat:

En liten saga lyder så här. Det var då svinen f ick gå 
ute sommar som vinter, och leva på ekbokållon, nötter 
och rötter warvid svinhjorden överfölls av en flock 
vargar, som åt upp en massa djur och som det fanns 
ett dykärr i närheten sprang djuren ner i detta och 
vargarna åt upp bakdelen men djuren levde. Ibland 
svinjorden befans en stor såkallad fargalt. Denne 
anfölls även vid en stötta (=övergångsställe över en 
gärdesgård), varvid 14 vargar f ick sätta till livet, 
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vilka sprang med tarmarna släpande efter sig, tills 
de dog. Det lär på platsen uppsatts ett träkors, som 
förtäljer om händelsen. Ej långt från denna platts 
förmäler sägnen att en havande kvinna överfölls av 
en varg, hon lyckades få tag om vargens tunga och på 
så sätt hålla honom, då de befan sig på vardera sidan 
av gärdesgården tills mannen han fram och med en 
stör slog ryggen av vargen, samt senare dödade honom.
ULMA 23010:146 Vgl, Götene, sid 2-3.  Inf: Hj. 
Berger, f 1871 (Radiotjänsts insaml 1943.)

Inledningen anger den efterföljande texten som en saga, 
fast det här enligt konventionell terminologi rör sig om 
en sägen. Exemplet sätter fingret på en äldre debatt som 
rör forskarnas genremodeller kontra informanternas 
genrebeteckningar. Att dem emellan se en inkongruens, 
är inte särskilt överraskande.
Återgår vi till  arkivens klassificering av folklore, skiljer 
sagorna ut sig från den övriga dikten på grund av sina 
s.k. AT-nummer. Varje sagotyp har begåvats med ett 
nummer i Aarnes och Thompsons katalogsystem, i 
vilket för övrigt också fablerna ingår. Detta kan ge 
sken av att sagorna utgör en tydligt avgränsad genre 
inom den folkliga diktningen, vilket naturligtvis är 
en sanning med modifikation. Icke desto mindre har 
AT-numreringen medfört att de flesta sagoindex – 
såväl i arkivbaserna som i publicerade verk – följer 
Aarne-Thompson-systemet och på ett radikalt sätt 
underlättar materialsökningen. Att det överhuvud taget 
varit möjligt att på detta sätt typbestämma sagorna, 
beror i sin tur på den relativt stereotypa traditionen.
Att AT-numreringen underlättar kommuniceringen 
av såväl material som resultat både för forskaren och 
arkiven står ställt utom allt tvivel, men betyder det att 
sagan får större stadga i sin genreprofil?

SYNEN PÅ GENRER  
Ett påstående, som hörs allt emellanåt i forsknings-
sammanhang, är att genrerna bidrar till en skygg-
lappsattityd, d.v.s. att forskaren riskerar att inte se 
informationsvärdet i andra genrer, än dem han eller 
hon för tillfället arbetar med. Med viss risk för att 
generalisera, torde man kunna påstå att amerikanska 
folklorister lagt begränsad vikt vid genreanalys och 
genreterminologi. Också i Europa har intresset växlat, 
även om det varit påtagligt starkare i synnerhet inom 
nordeuropeisk forskning och inte minst i de nordiska 
länderna. Icke desto mindre har den amerikanske 
forskaren Dan Ben-Amos i artikeln “The Concepts of 
Genre in Folklore” (1976) formulerat fyra olika sätt att 
se på genrebegreppet, som är värda att återge, för att ge 
ett vidgat perspektiv.
A. Som ett ordnings- eller klassif iceringssystem
Detta är en syn som man bland annat brukat 
associera till von Sydow och beskriva som ett närmast 
naturvetenskapligt betraktelsesätt. Liknande ett bota-
niskt system kategoriseras den folkliga diktningen i 

grupper och undergrupper, vilket skapar översikt och 
kontroll över källmaterialen samtidigt som det riskerar 
att bygga hinder för forskarens perspektiv. Detta synsätt 
kan också kritiseras för att ha varit starkt textbundet 
till form- och innehållskriterier och därmed negligerat 
kontextaspekten.
B. Som uttryck för permanens
I sin mest ortodoxa form har man påstått att genrerna är 
resistenta mot kulturell förändring. Vissa funktionalister 
hävdade t.ex. att genrerna snarast var att se som uttryck 
för behov. I deras ögon var det således närmast de behov, 
till vilka genrerna kunde relateras, som var permanenta.
Tydligast kommer kanske genrerna som uttryck för 
permanens fram inom strukturalismen. Förutsättningen 
är naturligtvis då att genrerna definieras utif rån 
strukturanalytisk modell. 
C. Som uttryck för förändring
Oavsett vilka genrekriterier som tillämpas, är aldrig 
gränsdragningen mellan olika genrer absolut tydlig. 
Även berättelser kan efter hand förändras genom t.ex. 
nya kulturella villkor så att de så småningom kan ses 
som genreflyktingar. En sägen eller anekdot skulle på 
detta sätt kunna förändras till en skämthistoria. En 
berättelse, till vilken man tidigare givit en trosinnebörd, 
skulle efter trons upphörande kunna övergå till en 
ren underhållningsfunktion, som då medförde olika 
förändringar i form och stilhänseende.
D. Som uttryck för speciella kvaliteter
Genrer kan ses som uttryck för olika betydelser och 
kvaliteter. Som bekant laborerar t.ex. sagorna med andra 
stilmedel och annan form liksom ett annat innehåll 
än sägnerna. Graden av realism är exempelvis ett 
särskiljande kännetecken. Specifika genrekvaliteter har 
då ofta kopplats samman med genrens funktion och 
användningsområden. För Ben-Amos framstår detta 
forskningsfält som mest fruktbart av dem han nämner, 
inte minst därför att detta ger oss tillfälle att närmast 
studera deras relation till berättare och lyssnare.

GENRER SOM PROBLEM ELLER 
PROBLEMLÖSNING
En annan amerikansk forskare, som diskuterat 
genrekvalitet och en performanceorienterad genre-
terminologi, är Roger D. Abrahams. I ett par artiklar 
från 1960- och 1970-talen argumenterar han för en 
genresyn, som närmast tar sin utgångspunkt i relationen 
mellan berättaren/aktören och lyssnarna. Resultatet 
blir att all prosadiktning liksom sång- och vistradition 
kan föras samman till en genregruppering, benämnd 
f iktiva genrer. I detta sammanhang skall beteckningen 
ses mot den grad av interaktion, som normalt ingår i 
ett sådant framförande, d.v.s. att berättaren/sångaren 
är den för f ramförandet helt centrala personen och 
lyssnarna snarast kan ses som konsumenter. I Abrahams 
andra genregrupper kan t.ex. vardagskontexten i form 
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De båda genrerna visar således olika motivversioner av 
den s.k. gast- och gengångarföreställningen.
Ser vi till den nordiska folkloristiken i stort, ter sig 
inte frågan om genrer och genreanalys som särskilt 
problematisk.  Ingen forskare ser den heller som det 
mest centrala i vetenskaplig bemärkelse. Samtidigt inser 
nog de flesta behovet av att utvärdera informationen 
i de källor, som vi nyttjar i en vetenskaplig process. 
En komplikation består naturligtvis i att de historiska 
materialen i våra traditionsarkiv oftast är uppordnade 
efter en äldre tids syn på genrer. 
Precis som Klintberg svarar ja på frågan om genre-
systemen skall behållas, torde de flesta hålla med, även 
om det kanske snarast är kunskapen om systemen, än 
systemen i sig själva som är viktig. System kommer alltid 
att förbli mer eller mindre kongruenta i förhållande 
till det innehåll, som skall fylla dem. Samtidigt är inga 
genrer statiska eller ”eviga”. Vi måste alltså hela tiden 
vara beredda på omprövningar av de genrekoncept, som 
vi brukar i en forskningsuppgift. Och vi måste vara 
medvetna om de konventioner och principer, som varit 
vägledande i tidigare forskning, för att kunna utnyttja 
potentialen i de historiska materialen. 

KRITERIERNAS VÄRLD 
von Sydow använde på sin tid genrekriterierna 
form, innehåll och funktion som genreanalytiska 
grundinstrument. Av dessa är ju de båda första avläsbara 
i en bevarad text, medan funktionen egentligen kräver 
en god kännedom av framförandesituationen. Den 
sistnämnda får då mera prägeln av en sannolikhet 
baserad på den version, som forskaren analyserar.
Bengt af Klintberg för i sin bok Svenska folksägner ett 
resonemang om sägengenrens funktioner, där han just 
påpekar den variabilitet, som samma sägentext kan 
ha i olika framförandesituationer. af Klintbergs fem 
skisserade huvudfunktioner presenteras då snarare som 
kvalificerade sannolikheter än som slutgiltiga resultat.
Andra forskare som t.ex. den amerikanske antropologen 
och folkloristen William Bascom laborerade med 
kriterierna form, trovärdiget och tidpunkt i sina studier. 
Sägnen kan t.ex. utifrån ett sådant perspektiv anses 
”sann” och återspegla förfluten tid, medan sagan kan 
betraktas som en fantasi, där tidsaspekten saknas 
eller är irrelevant. Här blir kriteriet trovärdighet 
det mest problematiska, eftersom det precis som det 
sydowska funktionskriteriet bör avläsas i den aktuella 
kontextsituationen. Denna finns som bekant sällan eller 
aldrig dokumenterad i historiska källor.
Lauri Honko å sin sida föreslår i sin artikel om 
genreanalys en prövning av inte mindre än nio olika 
”normer” eller kriterier, nämligen innehåll, form, 
stil, struktur, funktion, frekvens, utbredning, ålder 
och ursprung. Användbarheten av flera av dessa kan 
ifrågasättas bland annat eftersom det är omöjligt att 
få fram uppgifter, som svarar tillfyllest på dem.

av det pågående samtalet mellan några personer kryddas 
med folklore som ordstäv eller talesätt och har därmed 
ganska annorlunda kontextuella förutsättningar. 
Abrahams nämner här bland annat konversationsgenrer 
och lekgenrer.
Inom nordisk forskning har genreproblematiken 
på flera sätt varit central. Detta var särskilt tydligt 
inom den äldre folkloristik, där von Sydow var en 
internationellt ledande forskare, vilket tidigare nämnts. 
Under 1900-talets andra hälft framstår Lauri Honko, 
som den nordiske forskare, vilken mest bidragit till 
och förnyat diskussionen om genrer och genreanalys. 
I sin artikel “Genre Analysis in Folkloristics and 
Comparative Religion”, som första gången trycktes 
1968, gör Honko en genomgång av forskningsläget 
vid den tidpunkten samt ger en bakgrund till den 
av von Sydow företrädda synen på genrer i form av 
realistiska system jämfört med den senare idén om s.k. 
nominalistiska konstruktioner. Med en viss förenkling 
och som tidigare nämnts, syftar det förra på att genrerna 
närmast finns som ”naturliga” och forskarens uppgift 
snarast var att ”avslöja” de kriterier, som var basiska, 
så syftar de senare på att genrerna är produkter av en 
bestämd forskningssyn skapad efter sina förutsättningar. 
Av detta följer begreppen realtyper respektive idealtyper.
Från en internationell utgångspunkt ter sig den nordiska 
folkloristiken generellt som ”genremedveten”  –  vilket också 
kan sägas ligga i den vetenskapliga historiesynen. Att det 
också förekommit en slags opposition mot en överdriven 
”genreexercis” kan man dock se i flera större arbeten särskilt 
från och med 1970-talet. Ett sådant exempel finner man 
i Otto Blehrs studie Folketro- og sagnforskning från 1974. 
I stället för mer gängse genrebegrepp som memorat, 
sägner och trosutsagor, använder sig Blehr av begreppen 
folktroberättelser och folktroutsagor, där det förra används 
för berättelser, där kontexten i någon mån finns tillgänglig, 
medan de senare saknar kontexuella data. Blehr finner 
därmed ingen vetenskaplig relevans i att särskilja genrerna 
memorat och sägner åt. Blehrs förslag till terminologisk 
förändring har dock rönt begränsad entusiasm.
Ett gott exempel på att dessa båda genrer, memorat och 
sägner, kommunicerar olika typer av information, kan 
man dock få i Bengt af Klintbergs studie Gasten i svensk 
folktradition från 1968, som alltså kom ut halvdussinet 
år före Blehrs arbete. Klintberg finner i sin studie att en 
huvudsakligen annan motivbild framträder i memoraten 
än i sägenberättandet. I memoratens subjektiva fram-
ställning används t.ex. inte begreppet gast, utan 
föreställningen har där snarast att göra med vad som inom 
folkloristiken brukar betecknas som gengångarmotiv. 
Berättelserna är till sin uppbyggnad detaljrika och till 
sitt innehåll ”realistiska”. De dominerande ”gastmotiven” 
i memoraten består egentligen mest av gastkramningen 
respektive den nedtyngda vagnen, som inte kan rubbas.
I sägnernas mera objektiva och anonyma tradition 
används däremot gärna beteckningen gast och där 
återfinns också en rad motiv av mer ”fantasifull” karaktär. 
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Slutligen återstår på nytt frågan om vilket syfte 
genreanalysen har för forskningen i allmänhet och för 
den enskilde forskaren i synnerhet. Kanske får vi i ett 
kortare tidsperspektiv acceptera att den arkivaliska genre- 
modellen, så som den tillämpas vid våra folklivsarkiv, är 

uppbyggd kring ett mindre antal kriterier med begränsad 
potential vad gäller sökbarhet, medan friheten för den 
enskilde forskaren att utifrån sitt forskningsområde 
välja specifika och alternativa kriterier kvarstår öppen. 
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Västafrikanska trummor och dans: metoder och perspektiv¹
Oscar Pripp

INTRODUKTION OCH 
FRÅGESTÄLLNINGAR
Dans och musik från länder i Västafrika är ett fenomen 
som vuxit under de senaste fyrtio åren i Sverige. En 
bidragande orsak till intresset för kulturyttringar från 
dessa länder var turistnäringens utveckling under 
efterkrigstiden med bland annat Gambiaturismen som 
växte under sextiotalet. Turisterna mötte gambiska och 
senegalesiska artister på plats och många resenärer 
återvände till Sverige med instrument som hamnade 
som souvenirer i hemmen. Bland ”afrikaresenärerna” 
fanns också svenska konstnärer och artister som fann 
inspiration i kulturuttrycken. Detta var också en tid 
av avkolonialisering, globalisering och framväxt av 
sociala rörelser kring fred och solidaritet. I den andan 
sökte svenska jazz-, folk- och körmusiker inspiration i 
afrikansk musik. Vid samma tid i slutet av sextiotalet 
och under sjuttiotalet etablerade sig musiker och dansare 
från framförallt länder som Gambia, Senegal, Guinea 
och Ghana i Sverige. De kom som turnerande musiker, 
politiska flyktingar eller som partners till svenskar som 
arbetat eller turistat i dessa länder. Musikerna och 
dansarna etablerade sig främst i storstäderna, men även 
på mindre orter runt om i landet. De startade kurser 
lokalt, turnerade på skolor, klubbar och musikscener 
och engagerade andra kulturutövare, såväl professionella 
som amatörer, att sprida och utveckla genrerna från 
Västaf rika. Många av dem har under decennier 
varit trogna sin kulturgärning att sammanföra det 
västafrikanska med andra kulturformer och har lärt 
upp generationer av utövare.
Idag har kontakterna mellan Sverige och dessa 
länder intensifierats. Globaliseringen har medfört ett 
dubbelriktat flöde av människor, artefakter och uttryck 
mellan Sverige och Burkina Faso, Gambia, Ghana, 
Guinea, Senegal och Mali. Inte sällan handlar det om 
en globalisering på gräsrotsnivå, där enskilda utövare 
med små verksamheter importerar instrument, arrangerar 
kurser i västafrikanska länder, reser för att leda eller delta 
i workshops, gör framträdanden, skaffar inspiration och 
hämta idéer för att utveckla sin konst. Kulturuttryck 
från olika delar av Västafrika har funnit sin väg in i 

det svenska samhället genom aktiviteter som trum- och 
danskurser, utveckling av träningsformer, hälso- och 
friskvård, personalutbildning och underhållning. 
Föreliggande studie tar sin utgångspunkt i denna 
utveckling och bygger på intervjuer med personer som 
arbetat med västafrikansk dans och musik i olika former. 
För att någorlunda ringa in fältet har vi uppmärksammat 
kulturuttryck som omnämns med prefixet afrikansk/
afrikanska/afro och liknande, vilket kan innefatta 
alltif rån kurser i dans och trumspel, till hälsovård 
och träningsformer med inspiration från Västafrika. 
Syftet med studien är att undersöka hur aktiviteter och 
uttryck, som kan relateras till västafrikanska danser och 
trumspel, skapat sig en plats inom svenskt kultur- och 
samhällsliv samt vilka former som uppstått och vilken 
mening utövarna tillskriver dessa former.
Vi börjar med att f råga oss (1) hur dansen och 
trummorna etablerades i Sverige och hur utvecklingen 
sett ut. Framförallt bygger vi denna framställning på 
utövarnas egna minnen och berättelser. Vilka var 
pionjärerna och hur gick det till då genren spreds 
vidare? Den andra frågan som vi försöker besvara är 
(2) hur mönstret med olika slags former och aktiviteter 
ser ut idag, i vilken omfattning. Den tredje frågan för 
att besvara syftet är (3) att gå in närmare på ett urval 
av informanterna för att skildra hur de utövar genren, i 
vilka former, hur de lärt sig och försöker att utveckla och 
förkovra sig och vidareutvecklat särart och nya former.  
Här ställer vi också frågor om (4) hur det är att driva 
egna verksamheter. Vi försöker på så vis undersöka 
de intervjuades villkor, hur de anpassar sig, överlever 
och hittar nya marknader. (5) Hur värnar man om 
genren? Hur verkar man för dess spridning men också 
för dess exklusivitet? Hur resonerar man om kvalitet 
och vad kännetecknar kvalitet inom verksamheter med 
anknytning till ATD? Som en röd tråd i studien löper 
frågor om vilka betydelser informanterna knyter till 
sitt utövande, för egen del, men också utifrån vad de 
anser sig kunna ge till andra. Vilka föreställningar om 
dansen och trummorna har man och hur upplever man 
omgivningens bilder av och förväntningar på genren? 
Hur vill man påverka andra?

 Ur: Pripp & Kamara 2014.  ATD = afrikanska trummor och dans
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1 Etnologen Ebrima Kamara har genomfört dokumentationsresor 
i Gambia med inspelning av instrument och traditioner som är på 
väg att försvinna. 

PERSPEKTIV
I ett internationellt sammanhang hamnar studien 
inom etnomusikologin (ethnomusicology) i betydelse 
kunskapen om musikens och dansens sociala och 
kulturella dimensioner i lokala och globala sammanhang. 
Etnomusikologen Ruth M. Stone (Stone 2007) som gjort 
en sammanställning av de perspektiv som förekommit 
inom genren under 1900-talet konstaterar att fokus 
framförallt lagts vid själva spelandet, dansandet och 
mönster över hur rytmer är uppbyggda och bör uppfattas. 
Denna fokusering på rytm och teknik kommer sig av 
att många av dem som intresserat sig för ATD dels 
har varit musik- och dansutövare som velat lära sig 
konstarten och velat förmedla den vidare till utövare 
i västvärlden och dels etnomusikologer som gjort 
jämförande studier av musikens och dansens innehåll 
och bruk i sina lokala kontexter (jfr Hale 1999). En av de 
dominerande frågorna inom etnomusikologin har varit/
är hur afrikansk musik och dans ska kunna översättas och 
nedtecknas till ”västliga” sammanhang (jfr Koetting 1970, 
Chernoff 1981). Vetenskapen har också utsatts för kritik, 
till exempel att dess metoder och bedömningskriterier 
alltför mycket utgått från en västlig konventionell 
norm (Anku 2007). Under senare årtionden har dock 
ämnet expanderat och svängt från att enbart behandla 
”avlägsna” och ”exotiska” musiktraditioner till att också 
betona samtida populärmusikgenrer, minoritetsmusik 
och diasporagemenskaper i en kontext av moderna 
industrisamhällen (Nettl 2005, jfr Ronström 1992). 
Exempel på ämnen som tillkommit är hur ”världsmusik” 
tagit plats i skolor och musikutbildningar och musikens 
roll för kulturturism. Denna utveckling kan iakttas både 
i Sverige och i andra länder (Nettl 2005, jfr Saether 
1993, 2003, 2004, Bognar 2006).

KULTUR
I studien har vi valt att utgå ifrån kultur som gemen-
samma idéer, värden, normer, artefakter och uttryck 
som skapas, kommuniceras och distribueras mellan 
människor (Hannerz 1992). I dessa processer mellan 
sändare och mottagare bekräftas eller omtolkas 
uttrycken för att ingå nya meningssammanhang. 
Vårt kulturanalytiska tolkningsarbete vilar på denna 
definition och rör sig f rämst på två nivåer. På en 
nivå försöker vi se de kulturella artefakterna som 
objekt i form av trummor, danser, rytmer, musik, som 
distribueras och som i olika grad blandas med andra 
artefakter i nya kontexter. Vi uppmärksammar på 
så vis kulturell hybridisering. Även om vi emellanåt 
talar om ett kulturuttrycks ursprung, är givetvis detta 
ursprungssammanhang resultatet av tidigare och 
alltjämt pågående hybrida omvandlingar (jf r Gilroy 
1993). I dessa processer uppmärksammar vi också 
hur kulturuttrycken uppfattas och vilken förståelse 
de behäftas med. Det leder oss in på den andra nivån 
där kultur är en analytisk lins varigenom vi fokuserar 
på de förståelseformer, förväntningar och betydelser 
som människor kopplar till de kulturella artefakterna. 

Förmedlingen av kultur sker givetvis i sociala 
sammanhang, vilket inte går att bortse ifrån. Människor 
bygger upp sociala nätverk, inkluderas och exkluderas, 
och inte minst kategoriseras socialt i de transnationella 
kontexter de rör sig mellan. 

TRANSNATIONELLT FENOMEN
Vårt perspektiv på kultur, som artefakter och idéer 
som sprids och omtolkas, tar hänsyn till ATD som 
ett transnationellt fenomen. Musiker och dansare 
som utvecklat ATD i Sverige har hämtat kunskap 
och influenser från olika delar av Västafrika och från 
västafrikaner bosatta i länder som Holland, Frankrike 
och Tyskland samt från andra musiker och dansare i 
världen. Kontaktnäten inom ATD har av tradition haft 
en internationell prägel, inte minst beroende på dess 
nära anknytning till västafrikansk diaspora. Många 
som vi varit i kontakt med reser regelbundet till platser 
internationellt för att förkovra sig, plocka upp nya idéer 
eller för att uppträda. Även amatörutövare deltar i till 
exempel kurser och workshops utomlands. Artister, 
trum- och danspedagoger kommer också regelbundet 
till Sverige för att uppträda eller leda workshops. 
Artister och konstnärer av västafrikanska ursprung, 
och som är bosatta i Sverige, pendlar mellan de två 
kontinenterna, och har släkt- och familjerelationer på 
båda håll. Personer som importerar skinn, trummor 
och andra instrument gör det i nära relation med 
lokala trumhantverkare i de västafrikanska länderna. 
Så även om studien handlar om ATD i Sverige 
försöker vi också rikta fokus mot de platser som de 
intervjuade relaterar till när de redogör för sina liv och 
verksamheter. Det transnationella perspektivet innebär 
mer konkret uppmärksamhet på hur åtskilda platser 
är sammanlänkade med varandra genom personliga 
förhållanden, nätverk, medier och hur förhållanden 
på en plats påverkar en annan (jf r Appadurai 1991, 
Frykman 2001, 2004, Gustavsson 2007, Olsson 2007). 
Ett exempel på ömsesidig påverkan är hur politiska 
beslut om immigration och medborgarskap i ett land 
får följdverkningar i ett annat. Ett annat exempel är 
hur det stora intresset för vissa typer av trummor 
och instrument i västländer lett till att de ”hypats” 
i Västafrika, ibland så mycket att mindre gångbara 
musikformer, traditioner och instrument för en tynande 
tillvaro lokalt i till exempel Gambia.1 
Styrkan i hybrida och transnationella perspektiv ligger i 
att man lyfter fram kulturuttryckens föränderlighet inom 
olika lokaliteter (Bhabha 1994). Svagheten i resonemang 
om framförallt kulturell hybriditet är dock att de inte 
tillräckligt beaktar de sociala faktorer som förutsätter och 
omramar kulturella uppblandningar (jfr Anthias 2001, 
Bhabha 1994). Ett tillskott i vårt perspektiv är därför 
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Floya Anthias begrepp translokaliserad positionalitet 
(translocational positionality). Det fångar in sociala 
omständigheter, dimensioner och villkor för människor 
som rör sig transnationellt (Anthias 2001, jfr Frykman 
2001, 2007, Lundqvist 2007). Begreppets första del, 
translokal, betyder att man beaktar de olika platser 
som människor rör sig mellan, och inte stannar i en 
snäv nationell kontext. Den andra delen, positionalitet, 
tar fasta på hur individers sociala positioner förändras 
beroende av vilken plats de befinner sig på (utifrån 
ursprung/etnicitet, kön, yrkes- och klasstillhörighet) 
(jfr Molina & de los Reyes 2003). Vad betyder det till 
exempel om utövarna har sitt ursprung i Guinea eller 
Sverige, verkar i Conakry eller Göteborg, är kvinnor 
eller män, slagverkare eller stressforskare? Positionering 
betyder dock inte bara att individerna tilldelas vissa 
positioner utan också hur de väljer att positionera sig i 
dessa olika sammanhang, till exempel genom att utöva 
och utveckla ATD.
Ofta tenderar studier med transnationell ansats att 
fokusera alltför mycket på effekter i mottagarländerna, 
menar Faist, inte sällan på grund av att forskarna själva 
är verksamma där (Faist 2004). En begränsning för 
denna undersökning är följaktligen att vi inom studiens 
ram inte haft utrymme att genomföra fältarbeten i 
andra länder. Vi ser den som en första inventering 
av fenomenet i Sverige. I detta skede har vi fått nöja 
oss med en empiri hämtad från Sverige med ett par 
avstickare till Finland och Norge.

DET AFRIKANSKA
ATD och dess varianter i Sverige är med andra ord 
en del av ett globalt sammanhang där afrikanska 
kulturuttryck brukas. Utövarna kan i detta avseende 
ses som nyckelpersoner, engagerade i den kulturella 
representationen av Afrika. Andra centrala aktörer i 
denna representation är till exempel turistnäring och 
medier. De världsomspännande mediebilderna av 
Afrika är fortfarande präglade av föreställningar om 
kontinentens avvikelse i förhållande till Väst, en tradition 
etablerad under upplysningens och kolonialismens dagar. 
Självuppfattningar av det civiliserade och utvecklade 
Europa förutsatte kontrasterande föreställningar om ett 
ociviliserat och stagnerat Afrika (Gilroy 1993, Ebron 
2002, Eriksson Baaz 2001). 
Utövare av kulturuttryck med anknytning till Afrika 
är samtidigt ofta entusiastiska inför det afrikanska 
och många vill skapa alternativa bilder till mediernas 
eländesskildringar och turistnäringens exotisering. 
Antropologen Paulla Ebron menar dock att de 
alternativa kulturella representationerna ändå bidrar 
till att skapa ett bestämt Afrika som delvis fortfarande 
bär på delar av den mediala bilden (Ebron 2002). Enligt 
Ebron är många afrikaentusiaster självreflexivt kritiska 
gentemot västvärlden. Som ett argument i denna kritik 
framhålls afrikaners vägran att låta sig påverkas av 
modernitetens negativa sidor. Det är en tankefigur 

med lång tradition och brukades bland annat av 
1920-talets primitivister inom konsten. Inspiration 
hämtades f rån af rikansk estetik för att kunna 
”överskrida modernitetens och civilisationens fängelse” 
(Gikandi citerad i Eriksson Baaz 2001:9). Ebron menar 
att sådana föreställningar om det omedelbara och 
oförställda återkommer hos dagens förespråkare av 
afrikainspirerade kulturuttryck. Som exempel nämner 
hon föreställningar om hur den afrikanska musiken och 
dansen framkallar känslogemenskap, socialt samspel 
samt medverkan på lika villkor. Föreställningarna om 
det omedelbara i dessa kulturuttryck handlar om ett 
”förkroppsligande”, hur afrikansk musik måste erfaras 
genom kroppen. Ett annat återkommande inslag är en 
historiskt upprepad fascination över rytm, hur rytmer 
finner sina motsvarigheter i det afrikanska vardagslivets 
rutiner och rörelsemönster. Ebron frågar sig varför dessa 
bilder av afrikaner som ”våra samtida förfäder” lever 
kvar inom den kulturella representationen av Afrika. 
Hon skriver undrande om varför de som vill nyansera 
stereotyperna själva reproducerar bilder av ett idealiserat 
icke stratifierat samhälle, den afrikanska dansens och 
musikens Afrika. Det måste ha krävts långvarigt 
arbete och mycket möda för att skapa föreställningen 
om hur en icke verbal estetik kan karakterisera hela 
samhällen och ibland en hel kontinent, konstaterar 
Ebron (2002:35). 
Vår utgångspunkt är att utövarna i Sverige genom sina 
praktiker onekligen är en del av denna dominerande 
diskurs om Afrika. Vi är följaktligen intresserade av hur 
de förstår och förhåller sig till dessa förståelseformer, 
när de interagerar med omvärlden och arbetar för 
erkännanden av kulturuttryck med afrikansk anknytning. 
Vårt antagande är att de visserligen konstituerar ”det 
afrikanska”, men att de som reflekterande subjekt 
har möjlighet att påverka och förändra synen på 
det afrikanska, inte bara som motbilder utan mot 
djupare förståelse som rör sig utanför dominerande 
motsatstänkande, bortom kolonialt präglade binära 
oppositioner. Vi ser dem som på så vis både underställda 
dominerande strukturer, men också som nyckelaktörer 
som både reproducerar men också har möjligheter 
att strukturera om etablerade föreställningar om 
afrikanskinspirerade kulturuttryck. Om, och i så fall 
hur, är en fråga för den fotsatta undersökningen.

ESTETISK PÅVERKAN
Vårt perspektiv är alltså att utövare både bekräftar 
dominanta förståelseformer och samtidigt bidrar till 
att förändra dem. För att förstå denna process tar vi vår 
utgångspunkt i senmodern förändring och fenomenologi 
i betydelse hur estetiska uttryck påverkar människors 
erfarenhetsskapande. Det senmoderna innebär till 
exempel en acceleration i utvecklingen av hur skilda 
kulturuttryck blandas och allt mindre behäftas med 
särskilda platser och grupper (Giddens 1996). Denna 
utveckling innebär också människors ”friställning” från 
givna kategorier och därav sökande efter möjliga nya 
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identifikationer samtidigt som vardagslivet kommit 
att estetiseras (Nielsen 1996).  Mer precist innebär 
det semoderna i vår läsning en uppmärksamhet på hur 
individer är involverade i reflexiva identitetsprocesser, 
där de kulturella uttrycken brukas i ett slags permanent 
avsökning efter material till social och kulturell 
självdefinition (Nielsen 1996:97, Giddens 1996). 
Vi vill i denna anda undersöka huruvida utövandet 
av afrikanska trummor och dans också kan ses som 
processer där människor definierar och omdefinierar sig 
själva och sin uppfattning av världen. Vi vill förstå hur 
de aktiva skapat sig ”omedelbara” erfarenheter genom 
sitt utövande och hur dessa erfarenheter påverkar/
påverkat deras livssammanhang.
Individers subjektiva förväntningshorisonter inför 
estetiska upplevelser är kopplade till deras estetiska 
referensramar, vilka bygger på tidigare erfarenheter 
och förtrogenhet med ofta kulturhistoriskt etablerade 
genrekonventioner. Dessa konventioner förmedlar också 
hur olika estetiska uttryck värderas och behäftas med 
särskilda förståelseformer. Ovan har vi varit inne på 
hur till exempel kulturella uttryck med referenser 
till Afrika bär på vissa specifika förståelser och 
förväntningshorisonter och frågan som infinner sig är 
om och i så fall hur sådana konventioner reproduceras 
men även rådbråkas. För att en sinnesupplevelse ska 
rådbråkas måste den tillskrivas betydelse genom att 
man tillägnar sig den reflexivt (Nielsen 1996:42). 
Estetiskt erfarenhetsformande uppstår på så vis i en 
dialektisk utväxling mellan ny praxis och avsättning av 
gammal praxis i form av såväl medvetna som omedvetna 
minnesspår i individen, menar Nielsen (1996:22). Nya 
erfarenheter hos en estetisk upplevelse söks genom 
associativa banor och hur de överensstämmer med 
hittills gjord erfarenhet. Erfarenheten kan därigenom 
bekräftas (jfr vana vid en viss konvention, genre, etc.), 
men den kan också utlösa lärprocesser som reviderar 
och omorganiserar individens självupplevelse och 
verklighetsbilder, som därigenom kan upphöjas till 
kvalitativt skillnadsgörande. 
För att förstå själva kopplingen mellan utövande och 
vardagsliv förstår vi utövandet av ATD som en stiliserad 
reduktion, det vill säga som avgränsade upplevelserum 
där komplexa vardagserfarenheter transformeras 
till stiliserade former, emotioner och konflikter. I 
föreliggande text innebär det att vi undersöker hur 
studiens personer resonerar när de berättar om sitt 
utövande genom att referera till händelser, lärande 
och hur praktiserandet påverkat både dem själva och 
mottagargrupperna. Det handlar också om hur de aktiva 
berättar om vad utövandet betyder för dem och hur 
de skapar mening för andra. Det är också en fråga 
om motiv och drivkrafter, bevekelsegrunder för att 
man driver sina verksamheter, sprider sina budskap, 
eventuellt har sociala och kulturella ambitioner. Sådana 
ambitioner kan vara att verka för ett gott samhälle, 
samexistens, skapa harmoni och välbefinnande hos 
andra. 

AUTENTICITET
För att estetiska uttryck ska påverka människors 
preferenser krävs att de slår an på ett eller annat 
sätt. Uttrycken kan vara igenkännbara, omedelbart 
medryckande eller kräva längre läroprocesser f ram 
tills dess att de eventuellt påverkat personers estetiska 
värderymder (jf r Welsch 1997). Inte minst har 
upplevelsen av autenticitet betydelse i denna lärprocess. 
Autenticitet har enligt vår förståelse att göra med 
huruvida en estetisk artefakt ”väcker genklang” hos 
utövaren/mottagaren och hur uttrycket därigenom 
upplevs som äkta eller ”sant” (Nielsen 1996:52). I en tid 
av hybridisering av kulturuttryck blir autenticitet inte 
nödvändigtvis kopplat till bedömning av ifall uttrycken 
är ursprungliga och ”oförstörda” och därigenom genuina. 
Autenticitet kan också mycket väl handla om hur 
uttrycken upplevs framkalla genuina känslor och väcka 
det ”sanna” hos individer, som på så vis upplever att de 
får kontakt ”med sig själva”, (att de finner sig själva 
och sin plats i världen). Det går på så vis att tala om en 
autenticitet i en djupare ontologisk mening kopplad till 
individers friställning och reflexiva identitetsarbeten. 
Autenticitet i denna bemärkelse placerar sig närmare 
själva effekten kulturuttrycket har på en individ än på 
en bedömning av dess ursprunglighet. 
Att helt renodla och särskilja olika former av autenticitet 
är dock komplicerat och knappast analytiskt givande,  
enligt vår mening. Hur något väcker äkta genklang 
hos människor kan mycket väl bygga på reflexioner 
utif rån inlärda dispositioner, förväntningar och 
(historiskt traderade) föreställningar om vad uttrycket 
ska representera. Även om det är känt att uttrycket i sig 
är en hybrid så kan det komma att tolkas kontrastivt 
på samma vis som hybrida befolkningsgrupper ändå 
socialt särskiljs och hierarkiseras utif rån etniska 
demarkationslinjer (Anthias 2001). Brusila menar till 
exempel att afrikanska musiker utvecklat en känslighet 
inför vad för slags hybrider som är gångbara och erkända 
hos fans, kritiker med flera i väst. De medvetandegörs 
härigenom om hur de kan blanda stilelement utan att 
tumma på dominerande föreställningar om autenticitet. 
Brusila skriver att dessa föreställningar om det äkta 
dels utgår från vad det afrikanska kan stå för och dels 
från hur autenticitet behandlas inom den så kallade 
”rockdiskursen”;3 äkta rock (även blues och folkmusik, 
vår anm.) ska vara naturlig och ärlig, gärna med lokal 
särprägel, vara kreativ, oberoende, icke-korrupt och 
inte för kommersiell (Brusila 2001:40). För musikerna, 
konstaterar han, gäller det att förhandla hybriditeten för 
att bli framgångsrik och motsvara världsmusikpublikens 
uppfattningar om autenticitet. Brusilas slutsats är att 
även om synen på autenticitet förändrats i och med 
globalisering och hybridisering betyder inte det att 
historiskt etablerade uppfattningar om autenticitet i 
afrikansk musik försvunnit, utan att den fortfarande 
finns där som stråk, som påverkare av hur musiken 

3 Möjligen skulle vi kunna kalla det för blues- och rockdiskursen.
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upplevs och bedöms. Hans slutsatser påminner på så 
vis om Ebrons, som menar att vissa historiska diskurser 
om ett bestämt Afrika dröjer sig kvar i exempelvis 
alternativa och nya uttryck. Det säger också något om 
hur seglivade hegemoniska symboler och praktiker om 
ett visst Afrika är trots att de utmanas av alternativa 
hybridiserade kulturuttryck.
För undersökningens del innebär detta att vi försöker 
uppmärksamma hur det autentiska f ramträder i 
informanternas berättelser om sina bevekelsegrunder, 
om kvalitet och påverkan, etc. På ett tolkningsplan 
vill vi spåra hur upplevelser av riktig eller autentisk 
ATD både kan utgå if rån etablerade sätt att förstå 
af rikanska kulturuttryck, men också hur estetiskt 
erfarenhetsskapande och upplevelser av autenticitet 
förändrar etablerade föreställningar och estetiska 
värderymder. I den estetiska erfarenhetens potentiella 
kvalitet ligger just möjligheten att sinnesupplevelser 
tränger sig på och framkallar reflexion och ifrågasättande 
av det invanda och beprövade.

KVALITET
Konstnärlig kvalitet kan enligt resonemanget ovan 
kopplas till estetiska erfarenhetsprocesser och graden 
av artefakters reflexiva påverkan, deras förmåga att 
öppna vägar till känslor, individers existentiella villkor 
och samexistens. Vår utgångspunkt är att undersöka 
hur studiens personer definierar kvalitet och vilken 
plats estetisk inverkan får i dessa resonemang. Det 
föranleder oss att definiera estetisk och konstnärlig 
kvalitet och vi har här låtit oss inspireras av den danske 
kulturkritikern Henrik Kaare Nielsen. Nielsen förordar 
ett pluralistiskt kontextuellt kvalitetsbegrepp, vilket 
dels betyder att det är anpassat till att uppmärksamma 
kvalitet inom en mångfald av konstnärliga uttryck och 
dels att kvalitet kan bedömas utifrån olika kriterier, 
beroende på sammanhang/kontext. Dessa sammanhang 
existerar samtidigt och hjälper bedömare att klargöra 
vad det är för slags kvalitet som bedöms.
Kvalitetskriterier kan för det första bedömas utifrån 
(1) konstinstitutionen som kontext. Bedömningar av 
kvalitet görs här utifrån den specifika konstinstitutionens 
expertkulturella diskurser och erkännandesystem, med 
kopplingar till bland annat en genres formtradition. 
Det är inom denna kontext som kvalitet bygger på 
bedömningar av excellens och hantverksmässigt 
utförande (jfr Nielsen 1996, Karlsson 2010). Den 
pluralistiska ansatsen innebär att bedömningarna måste 
utgå ifrån många olika och alltjämt tillkommande 
konstinstitutionella kontexter och erkännandesystem, 
där varje genre bär på sina kriterier för vad som anses 
som hög kvalitet hos ett utförande. Kvalitet i denna 
bemärkelse bygger alltså på en bedömning av konsten 
i sig, utan att den behöver vara nyttig för någon annan 
(jfr Karlsson 2010). I den pluralistiska ansatsen ligger 
också att vissa dominerande kvalitetsdiskurser inte 
får ligga till grund för kvalitetsbedömningar av andra 

mindre dominerande kulturella uttryck. Översatt till 
ATD betyder detta att kvalitet måste bedömas utifrån 
genrens och dess förgreningars egna expertkulturella 
diskurser, om vad som är excellens och gott kunnande. 
Kvalitet kan också bedömas utifrån en (2) politisk och 
ekonomisk kontext. Här står kvalitet i direkt förhållande 
till en kulturell artefakts möjlighet att skapa bred, 
offentlig, positiv uppmärksamhet, och exempelvis 
förmåga att dra till sig omvärldens intresse eller att 
generera intäkter. Inom denna kontext verkar ofta 
politiker, policymakare, arrangörer av evenemang, 
människor verksamma inom näringsliv, turism och 
besöksnäring och/eller sådana som önskar profilera 
en ort eller region. En fråga för undersökningen är 
i vilken mån undersökningens personer resonerar 
utif rån sådana kvalitetskriterier, om de afrikanska 
trummornas och dansens bidrag till att profilera och 
dra till sig uppmärksamhet till exempel. Hur upplever 
man den plats som genren fått i samhällslivet? Vilken 
potential ser man hos genren och dess förgreningar 
inför framtiden? Hur lyckas man att nå och attrahera 
ett brett urval av deltagare?
Kvalitet kan för det tredje också bedömas utifrån (3) 
livsvärlden som kontext. För att återknyta till vårt 
resonemang om estetisk erfarenhet och autenticitet 
ligger kvaliteten här i en kulturell artefakts potential 
att påverka utövarens/mottagarens upplevelse och 
reflexion över sig själv och världen. Nielsen skriver 
att denna bedömningsgrund utgår ifrån en kulturell 
bildningsprocess i sin bredaste förståelse, när den 
estetiska upplevelsen erfars, kopplas samman med 
individens egen livshistoria, förväntningar och 
reflexioner över sig själv och samhället. Hur resonerar 
de intervjuade om kvalitet i denna bemärkelse? Vilken 
vikt lägger de vid de effekter som utövandet framkallar? 
Vilka erfarenheter har de av effekterna på människor 
och deras livsvärldar?

ATT VERKA PÅ EN 
KULTURMARKNAD
Studiens personer skulle kunna definieras som 
”växelbrukare” sett till hur de bedriver sina verksamheter 
och tjänar sitt uppehälle. En del arbetar i (1) huvudsak 
som professionella musiker och dansare, varav de flesta 
kombinerar scenframträdanden och musikerjobb med 
projektanställningar som kulturarbetare eller som dans- 
och musiklärare i egen regi eller inom kulturskolor, 
bildningsförbund eller kollegors kursverksamheter. En 
annan grupp är (2) professionella och semiprofessionella 
musiker och dansare som uppträder i olika grupp-
konstellationer, men som i huvudsak driver egna 
verksamheter som entreprenörer, med inriktning på 
utbildning, utbildningsdagar, kurser och event. En tredje 
grupp är (3) musiker och dansare som periodvis kan 
vara anställda inom helt andra yrken på deltid, som 
driver egna affärsrörelser och workshops på annan 
deltid och samtidigt arbetar som dans- eller trumlärare 
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inom bildningsförbund eller hos kollegor, plus att man 
dansar och spelar med grupper. En fjärde kategori är (4) 
yrkesarbetande inom andra branscher och som under 
fritid och tjänstledigheter ägnar sig åt undervisning 
och/eller framträdanden på avancerad nivå. En femte 
övrig vid kategori (5) är personer som involverat element 
från dansen och musiken i träningsformer och i sitt 
yrkesutövande inom exempelvis vård och behandling. 
Oavsett om studiens personer är anställda eller driver 
egna verksamheter, verkar alltså samtliga inom olika typer 
av kulturella näringar. För att förstå det sammanhang 
och de villkor som utövarna verkade under, skisserar vi 
här några av dessa näringars främsta drag. Kännetecken 
för de kulturella näringarna i såväl Sverige som andra 
länder är att en absolut majoritet utgörs av små 
mikroföretag med ingen eller ett fåtal anställda, att 
företagarna ägnar sig åt växelbruk och mångsyssleri och 
för sin överlevnad är beroende av att kunna mobilisera 
nätverk med andra utövare och nyckelpersoner efter 
skiftande behov (jfr Karlsson 2010). Expansion sker 
vanligtvis genom avknoppning, det vill säga att man 
bildar nya små företag, eller övertar och utvecklar andra 
utifrån de nya kompetenser och nätverk man för in. 
Avknoppade verksamheter kan också utmana och till 
och med slå ut etablerade då det ofta är de etablerades 
adepter som utmanar och utvecklar nya koncept. En 
ytterligare karakteristik är hur kulturella näringar präglas 
av att avkastning och lönearbete återinvesteras genom 
att bekosta eventuella underskott, vidareutbildning 
och förkovran och annan utveckling (Karlsson 2010). 
Vidare förekommer en stor portion självexploatering, 
gränserna tänjs och är porösa mellan formella och 
informella relationer och samarbeten, mellan formell 
och informell ekonomi, där aktörerna är medberoende 
i ett slags informellt utbytessystem av varandras stöd 
och tjänster (Pratt 2008). Den kulturella marknaden 
är vidare känslig och snabbföränderlig genom att man 
känner av kundernas omedelbara feedback och genom 
hög lanseringstakt av nya koncept och former. 
En annan karakteristik som vi kommer att relatera 
till studiens deltagare är att de kan ses som en form 
av samhällsföretagare som riktar sig till kreativa 
konsumenter. Det som gör dem till samhällsföretagare 
är att de producerar och marknadsför kulturella 
varor och tjänster som tillför sociala möjligheter och 
kulturella värden. Ur vår aspekt är det av intresse 
vilka kulturella värden och sociala möjligheter som 
ATD-verksamheterna tycktes generera. Framförallt 
vill vi undersöka hur utövarna såg på sig själva som 
påverkare av samhället och förmedlare av värden. 
Av intresse är också hur utövarnas övertygelser och 
samhällsengagemang satte gränser för vilka budskap 
man ansåg vara möjliga att representera. Vilka 
erfarenheter hade man av påverkan och vilken roll 
tilldelade man sig själv? 
Etiska överväganden, som gränserna för exempelvis 
kommersialisering, har enligt Karlsson också att göra 
med den speciella marknadslogiken som råder för 

kulturföretag och kulturutövare (Karlsson 2010:117-
128). Vid sidan av den ekonomiska logiken finns 
”ett symboliskt och kulturellt kapital i omlopp”, 
menar Karlsson, med hänvisning till Bourdieus 
resonemang om hur konstnärligt erkännande kan stå 
i ett motsatsförhållande till ekonomisk eller annan 
exploatering som paradoxalt devalverar värdet på 
uttrycket/varan/tjänsten. När det gäller ATD-utövarna 
är det av särskilt intresse att undersöka vilka värdeskalor 
de verkade efter, etiskt, ekonomiskt och kulturellt och 
inte minst vilka värden de ansåg sig odla och kanske 
vara beroende av för ett högt anseende på marknaden. 
Kanske kan man kalla det för en avvägning av och känsla 
för kvalitet utifrån det kontextuella kvalitetsbegreppets 
tre aspekter: dels utifrån excellens i form av integritet, 
särart och konstnärlig yrkesskicklighet, dels utif rån 
värdet av att synas och behövas på en marknad samt 
dels utifrån ambitioner att själva motsvara och förmedla 
etiska, sociala och kulturella värden, att skapa effekter 
hos sin omgivning. 
Kvalitetsbegreppet blir på så vis ett sätt för oss att försöka 
förstå de villkor som utövarna verkade under, men också 
den logik och rationalitet som låg till grund för deras 
utövande. Enligt Karlsson finns det till exempel en 
ekonomisk rationalitet i hur kulturföretagare många 
gånger inte definierar sig själva som främst företagare, 
och i synnerhet inte som leverantörer av vad marknaden 
efterfrågar. Istället kan kulturföretagare hävda sin 
integritet och originalitet för att just motverka att det 
konstnärliga värdet urholkas i verksamheten. ”Konstnären 
lyder under en ’konstnärlig rationalitet styrd av sociala 
och konstnärliga värden’” menar Karlsson (citerar Adizes, 
Karlsson 2010:121). Vårt intresse riktar sig här också 
mot de kvalitativa skalor utifrån vilka utövarna ringade 
in och avgränsade ATD, bland annat utifrån hur de häri 
sammanvägde kvalitetsbegreppets tre aspekter (excellens/
konstnärlig integritet, ekonomiska och politiska villkor 
och hänsynstaganden samt etisk, social och kulturell 
påverkan på sin omgivning). Hur såg de, utifrån sina 
positioner inom fältet, på framgångsrika entreprenörer 
inom ATD, eller på dem som lånat element från genren 
till andra kommersiella affärsidéer? Fanns det gränser för 
exempelvis giltiga hybrida former? Var satte man med 
andra ord sina gränser för ATD inom fältet kulturella 
och kreativa näringar?

MATERIAL OCH METOD
Vår empiri består främst av semistrukturerade intervjuer 
med 49 personer som är aktiva inom verksamheter 
med anknytning till afrikanska trummor och dans, 23 
kvinnor och 26 män (se bilaga). Åldrarna har varierat 
mellan 25 och 80 år. Framförallt är det pionjärerna 
som utgör den äldre ålderskategorin. Informanterna 
har sitt ursprung i Sverige, Danmark, Finland, Polen, 
Gambia, Guinea och Senegal. De flesta är verksamma 
i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Men vi har även sökt oss till utövare i andra 
städer och i några fall på mindre orter och i glesbygd. 
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En metod har varit att följa dansens och trummornas 
spridningsvägar, vilket fört oss vidare från informant till 
informant genom att ta del av deras nätverk, gå tillbaka 
till deras förebilder och lärare eller vidare till deras 
adepter. Spåren har då lett oss även till Helsingfors 
och Köpenhamn, som tidigt blev ett nordiskt centrum 
för västafrikansk musik och inte minst för samarbeten 
mellan västafrikanska och nordiska musiker. Samtalens 
längd har varierat mellan 30 minuter och fyra timmar. 
De flesta intervjuerna har utförts i informanternas 
verksamhetslokaler, som dans- och trumstudios, men 
även på arbetsplatser, i hemmen och på caféer m.m. 
Intervjuerna har varit upplagda som levnadsberättelser 
där informanterna fått berätta om sin bakgrund och sin 
väg fram till dansen och trummorna, om sin utveckling, 
vägskäl och vägval, viktiga episoder och händelser som 
påverkat dem, om levnadsöden och umbäranden, men 
även om motiv, bevekelsegrunder och övertygelser. Vi 
har också samtalat om samarbeten, kontaktnät, villkor 
och konkurrens. En stor del av intervjuerna har handlat 
om återberättande av situationer då de undervisat, 
uppträtt eller på annat sätt utövat sitt värv. 
Som ett komplement till intervjuerna har vi också 
genomfört observationer och deltagande observationer 
i samband med trum- och dansundervisning. Vi har 
båda ett förflutet som musiker, varav en av oss inom 
ATD och ”världsmusik”. En av oss har inom ramen för 
studien deltagit i terminskurser i jembespel.
Vårt material består också av en omfattande kartläggning 
av verksamheter och utövare på ett nationellt plan. 
Metoden var att söka i databaser, pressarkiv, på hemsidor 
för kommuner, kulturförvaltningar, bildningsförbund 
och kulturskolor, bloggar och framförallt ringa runt till 
utövare för att få ytterligare namn och verksamheter. 
Materialet systematiserades och presenterades som en 
förstudie inom projektet.
Informanternas erfarenheter spänner över ett 
långt tidsspann, f rån femtiotalet f ram till idag. De 
representerar ett brett spektrum av verksamheter så 
som dans- och trumundervisning, workshops, dans- 
och trumresor, professionellt yrkesutövande med 
konsertverksamhet och dansframträdanden, motions- 
och gymverksamhet, events och personalutbildning, 
chefsträning och teambuilding samt behandling inom 
psykvård, kriminalvård och stresshantering. De arbetar 
med publik och deltagare som är alltif rån småbarn 
inom förskolan till pensionärer. 
Med tanke på den stora spridningen av informanter har 
vi inte utgått ifrån att studiens personer nödvändigtvis 
representerar en och samma genre eller att de 
tillsammans formar en specifik och sammanhållen 
bransch. Anledningarna till detta förhållningssätt är 
minst två. För det första betraktar vi vårt fältarbete som 
”multi-situerat”, det vill säga att vi ställer själva frågan 

eller problemet i fokus, det som handlar om de former 
och innebörder som uppstår kring trummor och dans 
med ursprung i Västafrika (jfr Marcus 1995). Genom 
att studera detta fenomen utifrån skilda perspektiv, 
det vill säga utifrån olika slags utövare, verksamma 
under olika tider och skilda platser får vi ett material 
som analytiskt bjuder på många infallsvinklar och 
versioner, vilket också hjälper oss att skapa självreflexiv 
distans i förhållande till våra egna utgångspunkter och 
föreställningar. Som vi beskrivit ovan är afrikansk 
dans och afrikanska trummor förknippade med djupt 
rotade historiska diskurser, vilket kräver ett omfattande 
reflexionsarbete från vår egen sida för att inte fastna 
i våra egna förutfattade meningar, som till exempel 
att ta förgivet att människor delar samma förståelse 
eller att vi låter oss fastna i f rågan om dansens och 
trummornas koppling till det koloniala. Vi vill ha en 
öppenhet för att dans och musik är något mycket mer, 
vad återstår dock att se.
Den andra anledningen till att vi sökt stor spridning 
i vårt material är ambitionen att fånga hur kulturell 
spridning och hybridisering går till i praktiken. Det 
kräver en öppenhet för att ett meningssammanhang 
i en kontext inte behöver vara detsamma i ett annan. 
Vår kulturförståelse är processuell i betydelse att vi vill 
fånga omvandlingsprocesser och inte försöka fastställa 
ett slags ATD-kultur och dess egentliga ”rötter”. Vi 
betraktar det som att trummorna och dansen genomgår 
resor, ”rutter” i tid rum, där äldre blandformer sprids 
och blandas upp ånyo i en ständigt pågående process 
(jfr Farahani 2007, Gilroy 1993). Trummorna, särskilt 
jembetrumman, rytmer, danser och danssteg, sprids 
och återanvänds i olika former. Och för att kunna 
uppmärksamma själva hybridiseringen av former och av 
betydelsetransformationer har vi försökt att ”nollställa 
oss” vid varje observation och intervju och ställa oss 
den kanske lite naiva frågan: vad pågår här? Och bett 
de intervjuade att förklara. Det innebär inte att vi 
bortser från det varaktiga och sammanhängande hos 
kulturella fenomen kopplade till ATD, bara att vi vill 
vara öppna för förändringar och förskjutningar. 
Med andra ord ser vi trumman och dansen som 
kulturella och sociala spårämnen. Det kulturella 
spårämnet tjänar som lackmustest på vilka former, 
betydelser och föreställningar som omger dansen 
och trummorna. Trummorna och dansen som socialt 
spårämne innebär uppmärksamhet på spridningsvägar, 
nätverk och de sociala processer som sker kring 
utövandet. Att ställa frågor om den sociala dimensionen 
betyder också ett fokus på hur trummorna och dansen 
kategoriseras och positioneras. Även om människor 
och kulturuttryck är hybrida till sin karaktär så kan de 
mycket väl kategoriseras och hierarkiseras efter snäva 
sociala demarkationslinjer inom både kultursektorn 
och i samhällslivet i övrigt (jfr Anthias 2001, Pripp 
& Kamara 2011).
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