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ABSTRACT 

 

Under 1800-talet blev det vanligt att bönder började föra dagbok över i första hand sitt arbete 

och vad som hände på gården de bodde på. Detta har varit en värdefull historisk källa för 

forskare och studenter intresserade av agrarhistoria. Det är också en intressant historisk källa 

för genusstrukturer samt sociala undersökningar. Erik levde sitt liv på Backåkersgården och 

förde under större delen av sitt liv dagbok, närmare bestämt från 1861-1914. Den dagboken 

finns bevarad, avskriven och tryckt. Syftet med uppsatsen är att synliggöra könsrollerna på 

Backåkersgården och hur denna sociala kod påverkade livet på gården. Uppsatsen ifråga 

angriper dagboken utifrån frågan om hur genusstrukturerna såg ut och hur maktbalansen var 

mellan könen samt på vilket sätt detta blir tydligt genom det skrivna ordet.  

 

Sökord: Bondedagböcker, Backåkers Eriks dagbok, genusstrukturer, dikotomier 
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1. INLEDNING 

 
Vid en första anblick i bibliotekens hyllmetrar rör sig den mikrohistoriska eller 

individinriktade historieskrivningen i samhällets övre skick. ”Den lilla människan”, som det 

ibland kallas, har genom historien fått en liten plats i vårt återberättande av vår historia, trots 

att de flesta människorna genom historian varit just en sådan. Fortfarande domineras 

historieböckerna av kungar, slag och furstar, när det egentligen var vardagslivet och dess 

förhållanden som var verkligheten för varje enskild människa i långt större utsträckning än 

styrelseskick och monarker.  

 

För att nå in i den lilla sfären som finns kring en människa och hennes livsöde är dagboken en 

källa som ger unika möjligheter. Den ger oss direktaccess till information som vi annars bara 

kunnat gissa oss till. Den är en källa till ett liv och ibland också till en människas tankar och 

föreställningar och, enligt mig, en av de mest intressanta historiska källorna man kan jobba 

med. En hel värld blir tillgänglig genom den bevarade dagbokens blad. 

 

Backåkers Eriks dagbok tillhör en av de mest kända s.k. bondedagböckerna. Hans dagbok är 

avskriven och har blivit föremål för en rad forskare och studenter som varit intresserade av 

dagboken som källa. Hur levde egentligen en vanlig bonde och hans familj under 1800-talet, 

hur såg hans vardag ut och kan vi se hur deras arbets- och sociala liv var strukturerat?  

 

1.1 DEFINITION OCH MOTIVERING AV MIKROHISTORIA 

 

Mikrohistoria är ett begrepp som blivit allt större i den svenska historieforskningen under de 

senaste decennierna. Tyskland med sin Alltagsgeschichte och England med sin History from 

below är föregångare till Sveriges mikrohistoria. Ordet mikrohistoria myntades av de 

Italienska historikerna och är idag ett vedertaget begrepp inom den svenska 

historievetenskapen.
1
 Denna form av historia gör att vi får möta människan bakom de 

generella sambanden och slutsatserna, det ger oss en konkret bild av hur historien kan ha sett 

ut.  

 

                                                 
1Götlind, A & Kåks, H (2004) s.25 
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De begränsade historiska studierna, som mikrohistoria alltid medför, kan också, utifrån 

utgångspunkt, betecknas som fallstudier. Britt Liljewall gör i sin bok Bondevardag och 

samhällsföränding skillnad på begreppen mikrostudier och fallstudier.  

 

 När det gäller att motivera den empiriskt avgränsade studien, tycks  

 det finnas två huvudvägar, vägar som anknyter till skilda vetenskapliga 

 synsätt. Antingen skymtar ett nomotetiskt påverkat synsätt, där samhällsvetenskapare, 

 inklusive historiker, paradigmatiskt utgår från om inte lagbundna så dock i hög grad 

 generella mönster. Eller också skymtar en ideografiskt påverkad syn med betonande 

 av humanvetenskapernas särart och oförenlighet med lagbundenhet och objektiva  

 och absoluta förklaringar.2 

 

Fallstudier är det alltså frågan om när det gäller en empirisk studie vars objekt ingår i en 

nomotetiskt präglat vetenskapligt arbete där det är fråga om att se generella mönster genom 

det perifera. Mikrostudier å andra sidan är kopplade till det ideografiskt vetenskapliga 

synsättet, där det lilla, ickerepresentativa och udda är av intresse för att ge en mångfaldig bild 

av den komplexa verkligheten. Min empiriska mikrostudie är ideografisk i den mån att jag 

inte systematiskt kommer att dra några generella slutsatser utifrån det empiriska material som 

jag arbetar med.  

 

1.2 MATERIAL 

 

John Svenske är den som 1987 publicerat hela Backåkers Eriks dagbok. Dagboken är 

publicerad i 5 volymer och utgiven av Kungliga Gustav Adolfs Akademien. Volymerna är en 

direkt avskrift av Backåkers Eriks dagbok under åren 1861-1914. Svenske har också skrivit 

avhandlingen Skrivandets villkor – En studie av dagboksskrivandets funktioner och 

situationella kontexter utgående från Backåkers Eriks dagbok 1861-1914 vilken, vilket tydligt 

framgår av namnet, bygger på Backåkers Eriks dagbok i första hand. Avhandlingen är skriven 

vid och utgiven av Institutionen för Nordiska språk vid Uppsala Universitet 1993. I 

avhandlingen studerar han just dagboksskrivandet som ett egenvärde och inte i syfte att 

beskriva ett historiskt förlopp eller tillstånd.  Utifrån frågan om dagboksskrivandets funktion 

gör Svenske konstaterandet att Eriks dagboksskrivande hade som funktion att tillfredställa de 

                                                 
2 Liljewall, B (1997) s.20 
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grundläggande psykologiska behoven han hade, den slutsatsen drar han bl.a. genom den 

egocentrering dagboken visar på.  

 

Det finns en ett flertal bondedagböcker runt om i Sverige, många utav dem är avskrivna och 

finns på Nordiska museet. Andra dagböcker finns på museer runt om i landet och ytterligare 

andra finns i privat ägo. Det första som bör göras när valet har fallit på en viss sorts material 

är ett urval. Valet föll på Backåkers Eriks dagbok på grund av en rad olika skäl som ligger till 

fördel för föreliggande undersökning. Att valet föll på just Backåkers Eriks Dagbok har delvis 

att göra med att den redan ingår i ett sammanhang. Med det menar jag att det finns en hel del 

material om dagboken, den är omnämnd i ett flertal forskningsarbeten och uppsatser, vilket 

har till fördel att den sedan tidigare befinner sig i ett vetenskapligt sammanhang. Utöver det 

kan jag också sätta mina slutsatser utifrån dagboksanteckningarna i förhållande till andra 

undersökningar som är skrivna på samma empiriska material. Detta innebär också att 

dagboksförfattarens liv sätts in i en kontext, ett samhälle och ett sammanhang som varit om 

inte omöjligt så mycket svårt att åstadkomma, rent tidsmässigt, inom ramen för en C-uppsats.  

 

Delvis har valet att göra med att dagboken också är avskriven vilket främst har två fördelar 

för uppsatsen. Dels är avskriften fysiskt tillgänglig, till skillnad från orginaldagböcker som 

kan vara svåra att finna och transportera sig till under arbetets gång. Den andra fördelen med 

avskriften är att det gör dagboken språkligt tillgänglig, det sparar mycket tid att läsa en 

avskrift istället för att läsa handstilsskrivet och med de eventuella missförstånd som kan 

uppstå på grund av begränsad kunskap om 1800-tals handskrift. Vad som då kan diskuteras är 

avskrifterna ur ett källkritiskt perspektiv vilket jag återkommer till längre fram.  

 

Eftersom Backåkers Eriks dagbok är väldigt omfattande, i avskriven form närmare 2000 

sidor, måste jag, med tanke på studiens kvalité, begränsa min studie till ett fåtal år av 

dagboken. Urvalet av detta har skett med tanke på Eriks livssituation. Jag har valt att studera 

den 3:e volymen av John Svenskes avskrivningar eftersom dagboksskrivaren i fråga då 

befinner sig mitt i livet. Denna volym sträcker sig mellan 1882-1894 och Erik bör då vara väl 

förtrogen med sin roll som husbonde och familjefar. Strukturerna bör då också vara väl 

ordnade. Jag har också gjort ett urval utifrån den 3:e volymen där tiden som valts som föremål 

för studien är januari 1882 till december 1888. Begränsningen har här sin orsak i att ett 

mindre material gör det möjligt att tränga in djupare i texten och få en större förståelse än om 

texten hade varit mer omfattande.  
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För att illustrera och för att stärka uppsatsens och slutsatsernas trovärdighet består 

avhandlingskroppen till stor del av citat. De är hämtade ur J. Svenskes avskrivning av 

Backåkers Eriks dagbok. De citat som presenteras är ett urval av de delar av 

dagboksanteckningarna som legat till grund för undersökningen. Citaten är representativa för 

dagbokens karaktär.  

 

Citaten som används i den empiriska undersökningen avslutas ofta av ett talstreck och det är 

på detta sätt som dagboken är skriven. Eventuella understrykningar och till synes brist på 

skiljetecken hör originalmaterialet till.  

 

Beteckningarna som står framför varje dagbokscitat i den empiriska undersökningen syftar till 

dag i veckan och siffran syftar till dag i månaden. Formen för att beteckna datum och dag är 

en ren avskrift av dagboken för att behålla materialet så autentiskt som möjligt. Nedan följer 

en förklaring på veckodagarna, för tydlighetens skull. Dagarna är logiskt betecknade, 

exempelvis står M för måndag, T för tisdag och så vidare men med ett undantag. Torsdagen 

betecknas med bokstäverna Th.  

 

1.3 KÄLLKRITIK 

 

Med fler steg till det färdiga resultatet, som varit aktuellt i den föreliggande undersökningen, 

finns en risk att delar av informationen går förlorade. Så är det dock troligtvis inte i detta fall. 

Med min begränsade kunskap kring handskrifter samt begränsade erfarenhet när det gäller 

arkivforskning hade risken varit större att värdefull information hade gått till spillo än om 

dagböckerna, vilket är fallet här, avskrivs av en forskare. Vi återkommer till det senare. 

  

Valet av Backåkers Eriks dagbok har också att göra med att den är så omfattande i omfång 

och ovanlig i sitt slag genom att författaren ofta kommenterar situationer eller händelser i sina 

dagboksanteckningar, vilket är ovanligt när det gäller bondedagböcker. En rikare beskrivning 

av livet på den Backåkerska gården är till fördel för den empiriska undersökningen samt 

underlättar när det gäller att dra slutsatser, vilket i sin tur leder till ett bättre resultat inom 

uppsatsens område.  
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Med tanke på det begränsade urvalet, att bara en dagbok behandlas, kan denna studie inte göra 

anspråk på att vara generell eller representativ när det gäller att förklara sociala förhållanden 

eller hierarkier. Den kan endast jämföras med och sättas i relation till studier som redan gjorts 

eller de rådande uppfattningarna. För att få en mer heltäckande och allmängiltig bild krävs en 

mer omfattande samt mer kvantitativ studie av ett flertal bondedagböcker från den aktuella 

tiden. Studien är således en synkron studie, ett nedslag i historien. 

 

Naturligtvis kan dagböcker ur ett källkritiskt perspektiv ses som problematisk källa där vi inte 

har stora möjligheter att bestämma giltigheten i uppgifterna. Dock anser jag att det finns en 

fördel med dagböcker som källa. Dels kommer man mycket nära uppgiftslämnaren, så nära 

som det faktiskt går i en historisk källa, och dels är dagboken ofta skriven för eget bruk vilket 

reducerar troligheten att källans uppgifter tillrättaläggs för omgivningens ögon. Naturligtvis 

kan dagboksskrivaren ha varit medveten om att omvärlden efter dennes död skulle läsa 

dagboken, men det är omöjligt för oss att gissa oss till i efterhand.  

 

Materialet är till viss del att betrakta som språkligt problematiskt. Detta har sin grund i att 

dagboken är skriven på 1800-talssvenska. Dock är språket enkelt och vardagligt vilket främjar 

förståelsen av texten. I att förstå textens sammanhang ligger inget problem utan det är de 

enstaka orden och begreppen som kan vålla förvirring hos läsaren. Till förståelsens nackdel är 

att skiljetecken såsom punkt och kommateringstecken inte används som vi är vana i moderna 

texter, därför kan en viss tvekan om syftning uppstå.  

 

1.4 VAD ÄR EN BONDEDAGBOK? 

 

Uppsatsens råmaterial är de s.k. bondedagböckerna. Den allmänna definitionen men också 

den som jag tycker bäst passar in på de dagböcker jag studerat är Janken Myrdals definition 

som Götlind och Kåks refererar till ”dagböcker förda, framför allt under 1800-talet, av icke-

ståndpersoner med anknytning till jordbruket”.
3
 Denna definition kan te sig lite vag och den är 

snarare inkluderande än exkluderande när bönderna får utgöra personer som har anknytning 

till jordbruket. Det innebär att bondedagböcker kan vara skrivna av drängar, pigor, 

husmödrar, gådsägare, arrendatorer m.f. Dock är ordet bondedagböcker en definition som är 

enkel och lättförståelig. 

                                                 
3 Götlind, A & Kåks, H (2004) s.53 
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Bondedagböcker har, under framför allt 1990-talet, uppmärksammats på Nordiska museet i 

form av ett bondedagboksprojekt som hade som syfte att samla in och uppmärksamma 

bondedagböcker från hela landet.
4
 Bondedagböcker är till sin natur inte som dagböcker som 

vi idag vanligtvis definierar dem. De är mycket mer fragmentariska och innehåller korta, och 

på många sätt också korthuggna, noteringar om vad som har hänt på gården, resor och andra 

vardagliga händelse.
5
 Bondedagböcker har i regel inte som funktion att reflektera över 

händelser i vardagen vilket gör att sammanhang till de olika nedtecknade händelserna och 

kommentarer till det dagliga arbetet sällan återstår att finna.
6
 Dagböckerna är skrivna på så 

gott som daglig basis och det är vanligtvis få dagar som saknar uppgifter i dagböckerna. 

 

Det var kring sekelskiftet mellan 1700- och 1800-talet som dagboksskrivandet på gårdarna i 

Sverige tog fart i större skala. Under 1820-talet sker den största ökningen av författandet och 

40 år senare har denna företeelse kulminerat. Dessa siffror är dock beräknade på vad som 

finns lämnat till eftervärlden och registrerats av Nordiska museet. Den markanta ökningen i 

dagboksskrivandet förklaras med olika faktorer av olika dagboksforskare. B. Larsson ger som 

förklaring till ökningen av dagboksförfattandet att förutsättningar för skrivandet ökade under 

1800-talet. Almanackans ökade spridning kan också ha påverkat men framför allt inspirerat 

skrivandet av systematiska dagböcker. Larsson nämner också lantbruksskolornas uppkomst 

som en positiv faktor på dagboksskrivandet.
7
 Liljewall framhåller förändringsprocessen som 

jordbruken under 1800-talet gick igenom som en viktig faktor för dagboksskrivandet. Det 

ökade skrivandet är en indikation på ett ökat intresse/behov när det gällde att ha en överblick 

över sin tid och en större organisering vad det gällde arbetet på gården. Liksom Larsson 

betonar hon också tidsuppfattning som en viktig faktor.
8
  

 

1.5 FORSKNINGSLÄGE 

 

När det gäller tidigare forskning av bondedagböcker är materialet att ösa ur relativt stort. 

Begränsningen i presentation av tidigare forskning blir därför en nödvändighet såväl som en 

självklarhet. Nedan presenteras dock ett antal författare och dess verk som har varit till stor 

                                                 
4 Larsson, B (1991) s.33  
5 Johansson, E (2002) s. 181 
6 Liljewall, B (1997) s.31 
7 Larsson, B (1991) s.38 
8 Liljewall, B (1997) s.43 f. 
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betydelse för just denna uppsats genom att placera min uppsats i ett forskningsläge men också 

dem som man inte kan förbigå när det gäller tidigare forskning av bondedagböcker på grund 

av den framträdande roll de har spelat för denna gren av agrarhistorisk forskning. 

 

En av de mest citerade och refererade forskarna när det gäller bondedagböcker är Britt 

Liljewall. Hon har skrivit avhandlingen Bondevardag och samhällsförändring – studier i och 

kring västsvenska bondedagböcker från 1800-talet (1995). I avhandlingen studerar hon ett 

fåtal västsvenska bondehushåll, genom bondedagböcker och kompletterande material. Studien 

inriktar sig på hur böndernas självsyn och identiteter påverkades av de stora förändringar som 

ägde rum på 1800-talet, delvis den agrara revolutionen och delvis genom den 

samhällsutveckling som ägde rum vid den aktuella tidpunkten. Framförallt diskuterar 

Liljewall kring böndernas identitet och förändrade identitet i förhållande till samhället i övrigt 

bland annat genom att använda sig av begreppsanalys av de begrepp bonden använder för att 

identifiera sig själv, ex. bonde, allmoge eller hemmansägare. Hon påvisar att i samma takt 

som samhället förändras och bondens roll i detsamma förändras så ökar också bondens behov 

av en ökad begreppsnyansering kring den egna personen. Det ger också oss en uppfattning av 

graden av medvetenhet som bönderna hade kring sin egen roll i samhället.  

 

Historikern Anna Götlind har gjort sig känd inom forskning av mikrohistoria och bland annat 

genom sitt arbete med Backåkers Eriks dagbok. I boken En dagbok berättar lyfter hon fram 

Backåkers Eriks liv utifrån 14 uppsatser skrivna vid Högskolan i Dalarna under projektet 

Backåkers i Hummelbo: Samhällsförändring i ett Mikroperspektiv. Precis som i Liljewalls 

avhandling ligger fokus här på det föränderliga och studien av dess spår i mikrohistoria och 

individhistoria. Hon har också skrivit artikeln Genom mannens ögon- Kvinnovardag på 

Backåkersgården i Hummelbo 1862-1912 som ingår i boken Skriv kvinnohistoria (1999).  

 

Janken Myrdal har varit produktiv när det gäller historia och inte minst när det gäller historia 

om bondedagböcker. Myrdal har i allra högsta grad varit involverad i forskning kring 

bondedagböckerna i Sverige. Det var Myrdal och Jonas Berg som startade 

bondedagboksprojektet som gick ut på att först och främst samla in och skriva av 

bondedagböcker och sedan gå vidare med forskning kring dagböckerna. En ofta refererad 

skrift i bondedagbokssammanhang är Alla de dagar som är livet – Bondedagböcker om 

arbete, resor och umgänge under 1800-talet (1991).  Denna skrift från Nordiska Museet, där 

Myrdal står som redaktör, var en inledning på publicering och bearbetning av 
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bondedagboksmaterial som museet genom bondedagboksprojektet samlat in. I denna skrift 

studerar ett antal forskare flera olika bondedagböcker och arbetar utifrån två 

problemkomplex. Det första problemkomplexet är hur arbetstiden fördelas mellan de olika 

arbetsuppgifterna och det andra problemkomplexet handlar om långväga resande. För att 

besvara dessa båda frågeställningar har ett omfattande statistiskt och kategoriserande arbete 

skett som främst handlar om ekonomisk agrarhistoria. Myrdal har också varit redaktör 

tillsammans med Bo Larsson i skriften Peasant diaries as a source for the history of mentality 

som är en rapport från den tredje internationella konferensen för bondedagböcker som hölls 

1992 i vilken bland andra Britt Liljewall och John Svenske medverkar.  

 

Bo Larsson har också varit framträdande i debatten kring bondedagböcker och har själv 

producerat en del material med förankring i bondedagböckerna. Han har också varit en av de 

framträdande personerna vad det gäller bondedagboksprojektet som samordnades av Nordiska 

museet. Larsson har bland annat skrivit artikeln Bondedagbok som historisk källa (1991) som 

publicerades i Kronos samt var medredaktör tillsammans med Janken Myrdal till Peasant 

diaries as a source for the history of mentality (1995).   

 

Den tidigare forskningen som är i samröre med vad denna uppsats behandlar handlar främst 

om kvinnors arbetsuppgifter på gården samt kvinnornas förekomst i Backåkers Eriks dagbok. 

Det är alltså vad man kan definiera som kvinnohistoria, med andra ord handlar det om att göra 

kvinnor synliga i historien. Vad som saknas är en genusaspekt på dagboken, fokus på 

förhållandet mellan kvinnor och män, utifrån en genusteoretiskt orienterad vinkel.  

 

1.6 FRÅGESTÄLLNING 

 

Det förekommer sociala strukturer överallt i samhället, de är en del av spelreglerna efter vilka 

vi lever våra liva och ordnar vår verklighet. De syns inte vid en första anblick och många av 

oss är knappt medvetna om att de finns där. Ändå formar de sättet på vilket vi liver våra liv 

och vilka möjligheter vi har. När det gäller forskning kring bondedagböcker är detta en aspekt 

som inte tagits upp i ljuset. 

 

För att sätta frågeställningarna i ett vetenskapligt sammanhang och för att ge min uppsats 

vetenskapligt värde är det av högsta vikt att utgå från tidigare forskning när det gäller att 
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formulera dem. Studierna av den tidigare forskningen har genererat frågeställningar som berör 

de olika parternas roller på den Backåkerska gården samt hur de interagerar med varandra. 

När det gäller frågeställningarna är dessa först och främst inriktade på genusstrukturerna i 

hushållet.  

 

Genom dessa frågeställningar kan man säga ett min studie är gjord efter ett hushållsperspektiv 

eftersom jag inte bara kommer att studera Erik Johansson utan även hela hans hushåll. Man 

kan också påstå att min studie är individinriktad eftersom det är genom Eriks ögon, eller för 

att vara mer exakt, genom Eriks penna som vi får del av hushållets liv och alla de 

förehavanden som förekommer där.  

 

Syftet är att genom Backåkers Eriks dagbok ta reda på vilka könsroller som fanns på 

Backåkersgården, hur dessa roller reproducerades samt vad detta hade för effekt på 

maktbalansen på gården. 

 

 Vilka grundläggande genusstrukturer kan vi se i Backåkers Eriks dagbok?   

 Vilken skillnad görs på kvinnor och män, begrepps- samt definitionsmässigt? 

 Kan vi utifrån detta dra några slutsatser om sociala hierarkier? 

 

1.7 TEORI 

 

Undersökningen i fråga utgår delvis från ett poststrukturalistiskt synsätt. Foucault är en av de 

mest framträdande poststrukturalisterna inom historievetenskapen. En av hans idéer var att 

komma åt de underliggande och osynliga grunderna för tankemönster och handlingar. Det var 

i samband med detta som han började utveckla ett intresse för diskursen. Diskursen kan 

förklaras med att det är förutsättningarna utifrån vilka vi tänker, benämner och kategoriserar 

handlingar. Det handlar om en samtalsordning med inneboende maktförhållanden.
9
 Det 

diskursiva systemet styrde tankar och handlingar, menade han. Enligt Foucalt finns det 

maktförhållanden i diskursen, det är diskursen som föder och möjliggör olika makttekniker 

och det är också behovet/viljan att härska som driver uppbyggandet av diskurser. Också 

Althusser tillhör de framträdande poststrukturalisterna. Han menar att historien saknar 

                                                 
9 Sjöberg, M. (2001) s.20 
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självständiga subjekt och att människan alltid handlar inom ramen för de strukturer som 

finns.
10

  

 

Det finns en inriktning i historisk forskning som tagit fasta på analysen av maktförhållandet 

mellan könen, istället för att bara studera kvinnans ställning i samhället, som tidigare varit 

fallet när det gällde genusforskning. Under 1980- och 90-talet hamnade betoningen inom 

genusvetenskap på hur maktstrukturer ser ut istället för varför de ser ut som de gör. Kön 

anses numera av många forskare som en social konstruktion, en kategori och en bestämning 

och utifrån denna bestämning ordnas världen. Manligt och kvinnligt verkar uppstår i relation 

till varandra. Maria Sjöberg, som är medförfattare i Genusperspektiv i historia (2001), menar i 

sitt avsnitt Från kvinnohistoria till genushistoria därför att det i genushistoria är svårt att 

motivera studier av kvinnors villkor utan att också väva in mannen i bilden.
11

 Användning av 

genus i forskning samt teoribildning bidrar till att synen på kvinnors och mäns värld 

förändras. Genus indikerar att kvinnor är en del av männens värld och tvärt om eftersom det 

handlar om båda könen och samspelet däremellan. Genus pekar på ett system, den sociala 

konstruktion som tillskrivs en människa, bara för att hon fötts till ett kön.
12

  

 

Intresset för kvinnohistoria som väcktes till liv under andra hälften av 1900-talet påverkade 

också forskningen kring männen eftersom frågor kring kvinnors identitet och plats i historien 

också genererade frågor om det manliga och manligheten. Precis som man tidigare studerat 

hur kvinnligheten skapats väcktes därmed samma frågor kring hur manligheten skapats. I 

senare tidens forskning har en komplex manlighet vuxit fram. Sociologen R.W. Connell tog 

fasta på det han upptäckte om manligheten och skapade ett teoretiskt ramverk som gick ut på 

att flera, parallellt existerande manligheter bildade ett mönster av manligheter i en hierarkisk 

ordning. Även om män är överordnade kvinnor menar Connell att det även finns en hierarkisk 

ordning mellan männen. Connell menar också att maskuliniteten ska ses som en samhällelig 

och kulturell produkt och att eventuella medfödda faktorer är en försumbar del på den 

övergripande sociala nivån.
13

   

 

Enligt Margareta Hallberg kan man förstå genusbegreppet på tre olika sätt. Det första är att 

det är en sortering av sociala roller som ser olika ut beroende på var du befinner dig. Det 

                                                 
10Dahlgren, S. & Florén, A. (1996) s.112 f. 
11 Sjöberg, M. (2001) s.14 f. 
12 Scott, W. J. (2004) s.84 f. 
13 Ekenstam, C. (2006) s.20 ff. 



 14 

andra är att genus är en hierarkisk maktrelation, och det tredje är att det är en maktrelation där 

mannen förtrycker kvinnan.
14

 Min utgångspunkt är nog snarast den andra av dessa tre. Det gör 

att begreppen klass och kön inte ligger särskilt långt från varandra och har ett flertal 

beröringspunkter. 1) Genus är liksom klass ett relationellt begrepp vilket innebär att det hela 

tiden handlar om en relation och ett förhållande mellan olika grupperingar. 2) Genusbegreppet 

handlar om makt, liksom klassbegreppet. 3) Genus innebär en automatisk hierarkisering, 

vilket ligger i själva innebörden av begreppet klass.    

 

Yvonne Hirdman kategoriserar genusstrukturen som ett ordningssystem av kön, en 

grundläggande ordning som också sätter ramarna samt bildar en bas för andra 

ordningssystem. Det kan vara fråga om sociala ordningar, politiska ordningar samt 

ekonomiska ordningar. Hon hävdar också att systemet har två bärande förutsättningar och 

logiker. Den första principen för genusordningen är dikotomin som Hirdman beskriver som 

isärhållandets tabu. Det manliga och det kvinnliga ska inte blandas med varandra. Dikotomier 

kan användas som ett verktyg när det gäller att analysera hierarkier i samhället, då främst 

mellan män och kvinnor. Dikotomier innebär motsatsbegrepp, dvs. manligt – kvinnligt, 

gammal – ung och så vidare. Inom dessa dikotomier finns också en inbördes rankning om vad 

som är bäst. Den andra principen på vilken genusordningen vilar är att det är mannen som är 

norm, att det är mannen som står för det normala och allmängiltliga, att det är mannen som 

representerar människan.
15

    

 

I boken Genus – om det stabilas föränderliga former diskuterar Hirdman hur man genom tre 

formler, som varit olika dominerande under olika tidpunkter, går att finna ut identifierandet av 

kvinnan, men alltid i en relation till mannen. En utav dessa formler kallar hon A – B = den 

normativa formeln. Formeln representerar en tanke som blev formulerad redan under 400-

talet f. Kr i Grekland. Tanken innebär att det finns två människosorter vilket naturligt leder till 

ett sätt att dela in människor. Motsatsparen eller dikotomierna som denna tankebyggnad vilar 

på är: Mannen/form och kvinna/formlös.
16

 Kvinnor och män blir genom denna retorik 

väsenskilda och icke jämförbara genom att de är av två helt olika arter av människor. 

Dikotomierna blir ett sätt att vidmakthålla de könsstrukturer som fanns (och finns) i samhället 

och skapa en strukturskillnad mellan män och kvinnor. 

                                                 
14 Dahlgren, S. & Florén, A. (1996) s.126 f. 
15 Hirdman, Y. (2004) s.117 f. 
16 Hirdman, Y. (2001) s.35 
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Det dikotoma sättet att angripa en undersökning och förklara dess resultat står dock inte utan 

kritik. Den kritik som framförs hävdar främst till att det finns en tendens att det dikotoma 

synsättet byggs in redan i undersökningens frågeställning och förutsätter att det finns ett 

sådant förhållande mellan män och kvinnor. Tudelningen är då något fast och ger ingen 

möjlighet till variation mellan könen. 
17

 

 

Det är inte bara för Hirdman dikotomier blivit en självklar del utav genusdebatten. Marianne 

Liljeström skriver såhär i artikeln Om den heterorelaterade verkligheten och kvinnors liv 

  

Jag definierar begreppet kön i första hand som en hierarkiskt ordnad relation 

 mellan manlig dominans och kvinnlig underordning. Denna relation skapas 

 och upprätthålls i en komplex och mångdimensionell process som är oskiljbar 

 från samhällets strukturer, institutioner och olika former av praktik. Ett dylikt  

 systemorienterat perspektiv poängterar att asymmetrisk könsbunden dikotomi  

 och hierarki existerar på alla könssystemets nivåer (symbolisk, strukturell och  

 individuell) och att en av huvudorsakerna till systemets stabilitet och förnyelse 

 är en hierarkisk och dikotomiserande könsproducerande verksamhet i detta.18 

 

Hirdman hävdar att barn föds in ett dikotomiskt tankemönster och att varken män eller 

kvinnor föds till genus utan att de skapas. Tankefigurernas makt är den starkaste, enligt 

Hirdman, när det gäller att konstruera genus. Människan skapar och bestämmer ett vi genom 

att också bestämma ett dem.  I processen att skapa genus, att skapa ett system där män och 

kvinnor har olika roller samt olika mycket makt, menar Hirdman, är kvinnor lika delaktiga 

som männen. Kvinnan är lika integrerad i denna process som mannen, även om hon tycks 

förlora på arrangemanget.
19

  

 

Det samförstånd om spelreglerna, medvetet eller omedvetet, som råder mellan könen i ett 

samhälle kallar Hirdman för genuskontrakt. Det finns olika genuskontrakt i olika samhällen. 

Genuskontraktet finns både i den sociala relationen mellan en man och en kvinna, men också i 

det abstrakta tankemönstret mellan ”mannen” och ”kvinnan”. Kontraktet innebär att det finns 

klara och tydliga gränser för hur en man bör vara och för hur en kvinna bör vara, både i 

arbetet, hemmet, i offentliga situationer samt i sociala relationer. Genuskontraktet inbegriper 

                                                 
17 Strandell H. (2000) s.110 f. 
18 Liljeström, M. (1994) s.99 
19 Hirdman. Y. (2004) s.118 ff. 
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handlingsmönster och förväntade beteenden i livets alla situationer. Att tala i termer av 

kontrakt, menar Hirdman, sätter relationen mellan det manliga och det kvinnliga i blickfånget 

när det gäller förståelsen. Genusstrukturerna som ”bestäms” utifrån kontraktet binder 

människor vid platser, sysslor samt egenskaper. 
20

 

 

Eftersom uppsatsen delvis är baserad på en analys av genus är det också på sin plats med en 

diskussion om vad genuskonstruktion innebär, bland annat för skapandet av en identitet. 

Manligt är ett komplext begrepp som alltid fungerar i relation till andra begrepp. Könet på en 

person i vårt samhälle är intimt förknippat med en identitet. Bo Nilsson definierar detta 

förhållande på ett tydligt sätt i sin bok Maskulinitet 

  

 Identifikation ingår i ett spel av ”skillnad” som innebär produktion av  

 symboliska gränser och som kräver en utsida och en annanhet att ta  

 spjärn emot (Hall 1996:3). Exempelvis upprättas manliga identiteter i  

 kontrast till kvinnliga.21  

 

Det kan vara svårt, för att inte säga omöjligt, att ringa in vad som anses med maskulint men 

vad som är allmänt vedertaget i genusforskningen är att det maskulina kan identifieras som 

det icke-feminina och det är också den definitionen jag kommer att använda mig av. Jag 

kommer således i arbetet med den empiriska studien att arbeta med begreppet maskulinitet i 

förhållandet till det feminina. 

 

Under 1800-talet växte det fram en syn på det kvinnliga respektive manliga med biologiska 

förtecken. Kvinnan och mannen var enligt denna syn väsenskilda och detta baserades i 

grunden biologiskt men också till sin natur. Detta var delvis baserat på darwinismen och 

utvecklingsläran/evolutionen, dvs. läran om arternas spridning och förändring. Denna lära 

framhöll att mannen (hanen) i sin kamp att föra sina gener vidare och vinna kvinnan (honan) 

utvecklade en rad olika egenskaper såsom stridslystenhet, intellekt och framför allt 

försörjningsegenskaper. Kvinnan å andra sidan som utifrån denna teori väljs för sin skönhet 

har inte haft samma behov av att utveckla dessa egenskaper.
22

  

 

                                                 
20 Hirdman. Y. (2004) s.120 ff. 
21 Nilsson. B. (1999) s.34 f. 
22 Hirdman, Y. (2001) s.37 f. 
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Relevant kritik mot Hirdmans tudelning, dikotomier och genuskontrakt är att den är alldeles 

för svartvit, att den inte lämnar utrymme för variationer, då främst när det kommer till 

beskrivningen, eller ickebeskrivningen av det manliga. Det är lätt att bara beskriva det 

manliga i motsats till det kvinnliga. Ekenstam belyser i Män, manlighet och omanlighet i 

historien två forskares arbete om manlighet, forskarna är Ella Johansson och Jonas Liljequist. 

De väver in åldern som relevant för olika sorters manlighet och påstår att manlighet inte är så 

lättdefinierad som många vill påstå utan att den består av många lager och komponenter. I 

deras studier framkom att den yngre mannen, ynglingens manlighet och förehavanden skiljde 

sig drastiskt från bilden av hur den äldre, ansvarstagande husbonden skulle vara i det 

Nordiska agrarsamhället. Johansson kom fram till att den hegemoniska mansforskningen hade 

missat en bit när det gällde nyanserna inom manlighet. Ynglingens maskulinitet stod i 

kontrast till familjefaders maskulinitet. Ynglingarnas manlighet var till stor del byggd på ett 

avståndstagande från familjen och ansvar medan familjefaderns manlighet byggde på 

motsatsen, alltså ansvar, försörjning och omhändertagandet av sin familj.
23

 

 

För att försöka skapa en förståelse för den manlighet som förknippas med försörjning måste vi 

blicka tillbaka på vilka teorier som finns kring manlighet i 1800-talets Norden. 

Bondeidealiseringen som skedde i samband med nationalismen på 1800-talet hörde intimt 

samman med dåtidens mansideal, menar Ann-Catrin Östman. Den individualism och 

självständighet som bonden ansågs stå för gjorde att han idealiserades och blev en bild för 

frihet och förmåga att skapa sig sitt eget liv. Detta är ett fenomen som förekommer i hela 

Norden, vilket också har påverkat historieskrivningen. Denna idealisering visar också på en 

gradskillnad när det gäller jordägande eller jordlösa bönder. Det är den fria, jordägande 

bonden som lyfts fram. Hushållet är, enligt Östman, av central betydelse när det kommer till 

förståelsen av könsstrukturer i det nordiska agrarsamhället. Det var genom hushållet det drogs 

skillnad mellan drängar och husbonde, jordägare och jordlösa, män och kvinnor. Också åldern 

spelade roll för vilken position personen i fråga hade.
24

 

 

Liljewall betonar, liksom Östman, hushållets eller familjens betydelse för könsstrukturerna i 

det agrara samhället. Hon menar att relationerna inom familjen är de mest avslöjande för 

identiteten eftersom det är inom den sfären som de grundläggande könsrollerna skapas. 
25

   

                                                 
23 Ekenstam, C. (2006) s.35 f. 
24 Östman, A-C. (2006) s.77 ff. 
25 Liljewall, B. (1997) s.25 
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Det var, enligt Östman, husbonden som förknippades med det som gällde ansvar, ledarskap, 

kontroll, makt och den position som framför allt var symboliskt laddade. Bland pojkarna var 

det vanligt att de äldre pojkarna fick arbetsuppgifter liknande husbondens och de yngre fick 

arbete liknande kvinnornas. Arbetsfördelningen var sådan att männen stod för det tunga 

”muskelarbetet” och det var något man gärna framhävde och hävdade därför sin manlighet vid 

t.ex. höbärgning. Manligheten hör här ihop med den manliga styrkan och den manliga 

fysiken.
26

 

 

Det kvinnliga var, som nämnt, starkt kopplat till hennes biologiska funktion vilket i första 

hand var att föda barn och vara en mor. Ledord för synen på kvinnan under 1800-talet var 

också god, tyst, ömsint, religiös, asexuell och ömtålig. Vilket kan sägas vara den borgerliga 

synen på kvinnlighet men också den rådande normen.
27

 

 

David Gaunt beskriver i bok Familjeliv i Norden (1996) hur hushållen i Norden mellan 1700-

och 1800-talet blev mer och mer hierarkiskt ordnade och att bonden samt bondhustrun var 

självklara ledare. Han menar också att folkökningen ledde fram till att samhället blev mer och 

mer utpräglat klassamhälle under 1800-talets gång.
28

 

 

1.8 METOD 

 

I föreliggande undersökning tolkar jag det empiriska materialet utifrån det presenterade 

teoretiska perspektivet. Backåkers Eriks dagböcker har lästs i detalj för att påvisa samt skapa 

en förståelse för de strukturer som blir tydliga i texten. Därmed är studien också kvalitativ, 

eftersom det handlar om ett relativt litet material som är närmare studerat. Studien är gjord 

utifrån ett ideografiskt perspektiv, det är en begränsad studie som inte gör anspråk på att ge 

några allmängiltiga sanningar utan inriktar sig på det specifika för det empiriska materialet. 

Den syftar till att lägga en extra pusselbit till den historiska bilden.   

 

I uppsatsen kommer begreppet genus samt genusforskning att användas. Jag föredrar att 

använda ordet genus eftersom det inte står för bara det kvinnliga eller det manliga utan för 

                                                 
26 Östman, A-C. (2006) s.100 ff. 
27 Hirdman, Y. (2001) s.37 
28 Guant, D. (1996) s.101 
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relationen däremellan. Genus, som jag definierar det, innebär en social konstruktion för 

människor av de båda könen att förhålla sig till. Människor har ett kön, saker och begrepp har 

ett genus. Min utgångspunkt är således att genus är något föränderligt och något som ständigt 

skapas och reproduceras, studien utgår alltså från en konstruktivistisk vinkel. Det är också 

orsaken till varför jag inte uteslutande kommer att studera kvinnor eller kvinnornas sfär, det 

intressanta är vad som skapar strukturerna och hur strukturerna vidmakthålls. 

 

De aktuella frågeställningarna är angripna utifrån dikotomier, som används som metod för att 

besvara desamma. Detta för att göra en teoretisk analys möjlig och för att ge struktur och 

sammanhang åt undersökningen. Det dikotoma tillvägagångssättet som präglar metoden i 

uppsatsen handlar inte bara om att sätta upp enkla motsatspar utan jag förutsätter att detta 

speglar en tudelning i samhället som ligger i de språkliga konstruktionerna och därför är en 

produkt av människor, medvetet eller omedvetet. Hirdman delar upp tillvaron i platser, 

egenskaper och sysslor som bärande av genus-essens vilka är uppdelade områden för män och 

kvinnor. Detta ger tre konkreta områden att studera genus på och utifrån dessa tre föds också 

mina dikotomier som används i uppsatsen. Dikotomierna gör det möjligt att med hjälp av teori 

skönja strukturer i en vardaglig och på många sätt (till synes) värdeneutral text. 

 

 Den första dikotomin är borta - hemma, den andra dikotomin är offentlig - privat och den 

tredje är kvinnor - män.  De aktuella dagboksåren har noggrant lästs igenom och varje 

notering som har en anknytning till de aktuella dikotomierna har uppmärksammats. Där efter 

har en genomgång av det samlade materialet utifrån studierna kunnat sammanställas till ett 

resultat. De olika motsatsparen som använts i dagboken ligger nära varandra och kan ibland 

vara svåra att hålla isär, dessutom kan ett och samma citat passa in under flera olika sorters 

dikotomier vilket medför att gränserna mellan de olika blir flytande och att kategoriseringen 

kan te sig aningen oklar. 

 

Urvalet till motsatsparen borta – hemma har skett med tanke på resor, vem reste vart och av 

vilka anledningar. Det handlar också om hur strukturerna kring resande, hur frekvent resandet 

var och hur det hörde ihop med de olika arbetsuppgifterna i hushållet. Denna dikotomi kan 

härledas till Hirdmans ”platser”. 

 

Urvalet till motsatsparet offentlig – privat har skett med tanke på vem som representerar vad, 

vem i dagboken står för att sköta det privata, vems ansvar är det att den privata sfären sköts 
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och hur görs detta? Den offentliga sfären representerar makt och vem som kan ta besluten och 

representera hushållet i den offentliga sfären samt vem som är betrodd med denna uppgift. 

Till den offentliga sfären räknas sammankomster, möten och beslut som rör det offentliga 

samhället, det gemensamma, exempelvis på kommunal nivå. Den privata sfären är närmast 

sammankopplad med hemmet och skötsel av hushållet. Denna dikotomi kan härledas till 

Hirdmans ”sysslor”. 

 

Urvalet till motsatsparet kvinnor - män har mycket enkelt skett med tanke på vad det är som 

kvinnorna respektive männen gör som blir synligt i dagboken. Framträder några skillnader på 

de olika arbetsområdena? Denna dikotomi syftar också till att undersöka om det finns någon 

skillnad på benämningar av de båda könen. Denna dikotomi kan härledas tillbaka till 

Hirdmans ”egenskaper”. 

 

I uppsatsen kommer jag att använda begreppet hushåll. Vad innebär då begreppet hushåll? 

Gaunt beskriver hushållet som ett arbetslag. När jag i uppsatsen benämner hushåll räknas, 

bonden och hans fru, barnen och drängar samt pigor med i det begreppet, alltså alla som bor 

på gården. I fallet med Backåkersgården gäller det alltså familjen eftersom det vid et 

studerade tillfället inte finns varken drängar eller pigor på gården. För dagen inhyrd 

arbetskraft hör inte till det begreppet. Dock är de inte uteslutna ur analysen. 

 

När det handlar om studier av bondedagböcker finns det, enligt både Myrdal och Larsson, 

framför allt tre olika metoder som man kan använda sig av. Den första metoden kallas för 

frimärksmetoden, den andra metoden kallas för russinplockarmetoden och den tredje kallas 

för temaundersökningar. Frimärkssamlarmetoden är metoden som går ut på att ge en så 

noggrann och total bild som möjligt. Den står för att samla så mycket information som möjligt 

för att bilden ska bli så utförlig som möjligt, varje dagboksanteckning bearbetas och noteras. 

Denna metod är användbar när det exempelvis gäller att ge en bild av resorna från en gård 

under ett eller flera år. Då gäller det att noggrant gå igenom hela dagboken och notera alla 

resor som man sedan för till statistik varifrån resultat kan presenteras. Russinplockarmetoden 

står i många avseenden i motsats till frimärkssamlaren. Denna metod utgår från det talesätt 

som säger ”plocka russinen ur kakan”, vilket innebär att man från dagboken lyfter ut vissa 

sekvenser eller avsnitt som man är särskilt intresserad av utan att systematisera hela 

dagboken. Temaundersökningmetoden handlar om att undersöka en och samma sak i flera 
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dagböcker, dvs. undersöka olika objekt utifrån samma tema och på det sättet skapa en mer 

generell bild än vad man annars har möjlighet att göra.
29

   

 

I denna uppsats har jag främst använt mig av russinplockarmetoden eftersom den är 

lämpligast och mest fruktbar när det gäller att besvara den frågeställning som finns till grund 

för den empiriska studien.  

 

När vi ger oss in i dagboken finns det vissa utgångspunkter som vi bör känna till för att öka 

förståelsen för det material som ligger framför. Vid tidpunkten för dagboksskrivandet var 

äldsta sonen Erik Stefan (i dagboken kallad Erik eller Stefan men aldrig båda namnen 

tillsammans) 17-23 år gammal. Johan, den andra sonen, var vid tidpunkten 13-19 år gammal 

och den yngsta dottern Anna var 11-17 år gammal. Erik var själv 49-55 år gammal och hans 

hustru Lotta var 38-44 år gammal. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Larsson, B. (1991) s.34 f., J. Myrdal (1991) s.7 f. 
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2. BAKGRUND 

 

2.1 VAD HÄNDE I SAMHÄLLET? 

 

Under 1800-talet bodde den största delen av Sveriges befolkning på landsbygden och hade 

också sitt arbete där. Det dominerande försörjningssättet var familjejordbruk, ett 

jordbrukssystem som inbegrep hela familjen i produktionsprocessen. Arbetsenheten var 

hushållet och ansvaret delades mellan hushållets medlemmar, därmed dock inte sagt att 

ansvaret var jämt fördelat. Det var skillnad på mäns och kvinnors ansvarsområden på gården 

samt inom jordbruket. Kvinnornas arbete bestod ofta i att ansvara för mjölkningen samt 

djurskötsel, trädgårdsodling, livsmedelsförädling, textilframställande samt hushållsarbete. 

Mäns arbete bestod vanligtvis i åkerbruk samt hästskötsel. I många delar av landet 

kombinerade bönderna sin jordbruksproduktion med andra binäringar som kunde vara 

skogsbruk samt hemindustri, exempelvis i form av textilproduktion.
30

 

 

Kvinnor hade under den aktuella tidsperioden inte samma rättigheter som män. Ett tydligt 

exempel på detta var förmyndarordningen. Kvinnor var inte myndiga på samma sätt som män 

och kunde därför inte heller fatta självständiga beslut i många frågor. Dottern var sin far 

underordnad och hustrun var sin make underordnad. Läget för den ogifta kvinnan förändrades 

under andra hälften av 1800-talet då det blev möjlighet för henne att bli myndig, dock genom 

ansökan och bifall i domstol, och själv kunna disponera över sina tillgångar men den gifta 

kvinnan var enligt lag underordnad sin man ända fram till dess att allmän rösträtt infördes i 

Sverige, år 1921. Bland männen inträdde allmän rösträtt bara ett årtionde tidigare.
31

 

 

Inom hushållet fanns det flera positioner som män kunde inneha, bl.a. fanns det husbönder 

och drängar, söner och de män som kom och utförde dagsverken. När det gäller husbondens 

uppgift skriver Anna-Carin Östman i Män i Norden såhär: 

 

 Husbonden förknippas framförallt med en ledande position och med  

arbetsuppgifter som framstår som symboliskt laddade. Det var vanligen 

husbonden som fattade besluten om arbete på åker och äng. Han bestämde  

                                                 
30 Hedenborg, S. & Kvarnström, L. (2006) s.113 f. 
31 Hedenborg, S. & Kvarnström, L. (2006) s.19 f. 
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vilans längd och när det var lämpligt att börja arbeta…32 

 

Backåkers Erik levde under en händelserik tid av Sveriges, och Nordens, historia. 

Förändringsprocesserna var många och detta är något som flera forskare tagit fasta på inom 

bondedagboksforskningen, exempelvis Liljewall samt Götlind. Framför allt är det två drag 

som vid denna tidpunkt kännetecknar förändringsprocesserna i Sverige. Det första är att 

jordbruket förändras avsevärt, under vad vi kallar den agrara revolutionen och det andra är att 

industrin blir en begynnande faktor, det vi kallar den industriella revolutionen. 

 

Den agrara revolutionen såg olika ut och skedde i olika takt i hela Norden. Enligt                   

H. Gustavsson i Nordens historia – En Europeisk region under 1200 år skedde den till följd 

av en stark befolkningsökning som tvingade fram ett mer effektivt jordbruk. Dödligheten 

sjönk i Norden och födelseantalet steg under 1800-talet i Norden. Detta ledde till att det fanns 

ett stort behov av ett effektiviserat jordbruk. Åkrarna blev större, gödslingen blev bättre och 

så småningom fick man också en del mekanisk hjälp i skötseln av jordbruket. Den ökade 

användningen av järn fick stor betydelse för jordbruket och medförde att man på ett mer 

effektivt sätt kunde bruka jorden. Detta ledde till att de större jordägarna fick ett överskott av 

framför allt spannmål som kunde säljas vidare vilket i sin tur ledde till att kapital skapades. 
33

 

 

Det var den agrara revolutionen som skapade förutsättningar för den industriella revolutionen 

att ta fart. Den ökade produktionen på landsbygden frigjorde inte bara kapital utan också 

arbetskraft. Tack vare den nya tekniken krävde arbetet på lantbruket inte lika stora 

arbetsinsatser vilket medförde, tillsammans med den positiva befolkningsutvecklingen, ett 

överskott på arbetskraft på landsbygden. Då startade invandringen till städerna, industrierna 

och till Amerika. De industrier som utvecklades under 1800-talet var främst textilindustrin, 

träindustrin och mekaniska verkstäder. Detta medförde att mycket av arbetskraften som 

tidigare befunnit sig på gårdar ute i landet förflyttades till industristäder. I industrialiseringens 

fotspår följde också en utökad infrastruktur med ångfartyg, järnvägar och telegrafnät. 
34

   

 

 

 

                                                 
32 Östman A-C. (2006) s.100 
33 Gustavsson, H. (1997) s. 160 f. 
34 Gustavsson, H. (1997) s.163 f.  



 24 

2.2 VEM VAR BACKÅKERS ERIK? 

 

För att kunna analysera Backåkers Eriks dagbok måste den sättas in i ett sammanhang. Med 

andra ord måste vi försöka få en helhetsbild om vem Backåkers Erik var och i vilket samhälle 

han levde. Liljewall skriver: 

 

 Genom att på olika sätt placera dagbokshushållet i förhållande till 

 det omgivande samhälle, genom att relativisera författaren, kan  

 studier av enstaka bondedagböcker tillföra kunskap också på  

 ett mer allmänt plan.35  

 

 John Svenske, som är den som gjort avskrivningarna av Backåkers Eriks dagböcker, ger oss 

också i den första volymen av dagböckerna ett porträtt om vem Backåkers Erik var. Det är 

utifrån det porträttet som den följande redogörelsen för vem Backåkers Erik och hans hushåll 

är hämtad. I den sista volymen av dagböckerna, den 5:e volymen, finns det också ett register 

över personer, ord och orter som förekommer inom dagboken, vilket avsevärt underlättar 

läsandet. Svenske har använt en rad olika källor för att kartlägga Eriks livssituation på 

Backåkersgården. Den primära källan är naturligtvis dagboken men bland det otryckta 

källmaterialet finns också Backåkersgårdens eget arkiv som har kommit väl till pass 

tillsammans med husförhörslängder samt skoljournaler från Falu gymnasium. Bland det 

tryckta materialet finns två sockenhistoriker, dels Oliver Haglund, Garpenbergs socken i 

Dalarne (Sala 1914) och Sam Rönnegård, Hedemora bergslag/Garpenbergs socken 

(Stockholm 1957). Den viktigaste muntliga källan som Svenske har använt är Backåkers Eriks 

sonson, Johan Johansson (f.1910), bosatt på Backåkers gård.
36

 

 

Dagboken är omfattande och originalet spänner över 4051 sidor. Enligt Svenske råder det 

inga tvivel om att hela dagboken verkligen tillhört Erik och att varje del av den var skriven av 

honom eftersom han i slutet av dagboken refererar till den tidigare dagbokens innehåll. Det 

finns anteckningar som omfattar näst intill varje dag under perioden 1861-1914, vilket är åren 

över vilka dagboken sträcker sig. Backåkers Erik är född den 16 augusti år 1833 på 

Backåkersgården i Hummelbo, Garpenbergs socken i Dalarnas bergslag. Erik var det andra 

barnet som föddes av tre i äktenskapet mellan Jan Ersson och Anna Lisa Jansdotter. Fadern 

                                                 
35 Liljewall, B. (1997) 
36 Svenske, J. (1987) s.XLIX f. 
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var spelman och drack så pass mycket att han 1837 sattes under förmyndarskap på grund utav 

sina stora skulder. Erik gick mellan åren 1850-1854 i Fahlu Högre Lärdoms skola. Under 

vilka omständigheter detta skedde och varför en fattig pojke fick denna utbildning vet man 

väldigt lite om men man kan anta att Erik hade gott läshuvud. Den muntliga traditionen är att 

Erik skulle ha blivit präst men det finns inte bekräftat mer än att han kallades 

Backåkersprästen eller Hummelboprästen av lokala källor. När Erik blev myndig avbröt han 

dock studierna och tog över familjegården. Gården låg vid sjön Dormen och på gården fanns i 

Eriks ägo med växlingar under årens lopp 1-2 hästar, 6-8 kor, några ungnöt, 1-2 grisar samt 

ett tiotal får och getter och höns. Det fanns också en del skog kring gården vars ekonomiska 

betydelse främst låg i kolframställningen. Kolleveranserna skickades till Dormsjö bruk som 

låg på andra sidan sjön, från Backåkers gård sett. 1861, året då Erik tar över gården, är han 

fortfarande ungkarl och under en lång tid tyngs han av skuldsättning och dålig ekonomi på 

gården.
37

  

 

Då han i dagboken beskriver sina relationer till kvinnor, avsnitt som man kan tänka att han 

ville hålla hemliga för utomstående, använder han sig ofta av den skol-tyska han förvärvat, 

ibland använder han också franska, latin och engelska. År 1865 ingår Erik äktenskap med 

Charlotta Andersson från grannbyn Kättsbo. De många trätorna i dagboken kan vara ett 

tecken på att äktenskapet i alla förhållanden inte var så lyckat.  Äktenskapet resulterade i tre 

barn: Erik Stefan (1865-1905), Johan (1869-1965) och Anna (1871-1951). Den äldsta sonen 

Erik blev handelsbiträde i en närliggande by. Det var sonen Johan som senare skulle komma 

att ta över gården år 1908. På grund av hans position på gården är det också Johan som finns 

omnämnd flest gånger i dagboken eftersom han hade det närmsta samarbetet med fadern. Den 

enda dottern, Anna, var under många år hemma och arbetade också som sömmerska innan 

hon 1907 flyttade till Finnhyttan i samband med giftermål.
38

 

 

Erik var inte bara involverad i angelägenheter som rörde gården, han hjälpte även grannar 

med skrivningar till bl.a. Kunglig befallningshavande och till Tinget eftersom han var en god 

skribent. Erik var också under åren 1884-1886 nämndeman, han hade också en del 

kommunala uppdrag, han var exempelvis boupptecknaren i trakten och han var ibland 

auktionsutropare. Med andra ord hade Backåkers Erik mycket varierande arbetsuppgifter.  

 

                                                 
37 Svenske, J. (1987) s.XIV f. 
38 Svenske, J. (1987) s.XV 
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I dagboken finns det uppgifter om hur bönderna i byn Hummelbo samverkade när det gällde 

arbetsuppgifter som exempelvis kolning, byggande, slåtter, potatisupptagning m.m. På 

Backåkersgåden var skördarna av den storleken att de inte räckte till för att täcka årets behov 

av spannmål vilket ledde till att man fick köpa säd i Sala och Västerås. Detta var platser för 

handel och från Hummelbo sålde hushållet virke, ved och stör men det hände också att man 

från Backåkers gård sålde smör, ägg och slaktkalv. Hummelbo by tillkom genom att gårdar 

delades och under Backåkers Eriks tid fanns det enligt uppgift 6 stycken gårdar, med andra 

ord var det en relativ liten by. Hedemora var den närmsta staden för Hummelbo by och 

spelade roll som köpcentrum för folket i byn.
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Svenske, J. (1987) s. XIX ff. 
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3. DAGBOKSINNEHÅLLET  

 

Nu förflyttar vi oss över till Backåkersgården där Erik och hans hushåll levde under den 

studerade perioden och en analys av livet där genom det empiriska materialet utifrån de 

uppställda dikotomierna.  

 

3.1 BORTA – HEMMA 

 

 Studierna av bland andra Janken Myrdal i Alla de dagar som är livet lägger stor vikt vid 

resorna från gårdarna som förekommer i bondedagböckerna. Han konstaterar att resorna i de 

studerade dagböckerna var frekventa och att rörligheten i bondehushållen var stor.
40

  Myrdal 

lägger dock ingen vikt vid genusperspektivet, det vill säga vem det var som reste från gården 

och hans perspektiv ligger främst på vad som blir synligt i texten, det vill säga männen vilket 

får som konsekvens att kvinnorna i de undersökningarna blir osynliggjorda. I Eriks dagbok 

går det alltid att knyta en eller flera personer till de omnämnda resorna vilket medför att 

studier av resor kan resultera i slutsatser i fråga om genusstrukturer.  

 

Under de studerade åren finns det många resor registrerade i Eriks dagbok. Så gott som 

dagligen förekommer det resor av något slag från Backåkersgården. Det gäller både 

”vardagsresor”, de som handlar om jobb, affärer och skötsel av gård och bedrivandet av 

skogsbruk och jordbruk, men det handlar också om ”nöjesresor” i form av kalas och någon 

gång också en så kallad lusttur. Resorna förekommer året om men naturligtvis med varierande 

transportmedel beroende på väderlek. Framför allt handlar det om resor till olika arbetsplatser, 

handelsresor, resor för att införskaffa material, livsmedel och för att transportera material. Ett 

typiskt exempel på detta är hämtat från den 30 oktober 1882: 

 

 M. 30  Andrat en släpa – kört hem långved f.m – regnigt så att vi hållit  

oss inne ef.m. – vart till Kjettsbo på qvälln och skickat bud med svåger  

till staden att få Kaffe och socker  Larsson här – regn i synnerhet f.m41  

 

 Det handlar också till stor del om resor gällande affärer och pengatransaktioner, vilket jag 

återkommer till i nästkommande avsnitt. Resor till kyrkan på söndagar blir en naturlig 

                                                 
40 Myrdal, J. (1991) 
41 Svenske, J. (1987) s.793 
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mötesplats för överenskommanden samt affärer. Resorna företas till största delen av Erik själv 

även om både barnens och Lottas resor också noga registreras i dagboken.  

 

En vanligt återkommande resa är den till marknaden, vid ett flertal tillfällen står det om 

månadsmarknaden, där handel och flera livsmedelsinköp avklaras. Vanligtvis är det Erik själv 

som åker till marknaden med något eller några av de tre barnen, då främst Erik eller Johan 

som vid ett flertal marknadstillfällen omnämns som Gossarne, se citat nedan. I de senare av de 

studerade åren deltar också Anna med stigande frekvens i marknadsbesöken men Lotta 

återfinns aldrig i dessa marknadsresor.  

 

Många utav Eriks resor resulterar i övernattningar, antingen i staden eller på en gård som han 

besökt på kvällen eller eftermiddagen, troligtvis för att det blir för sent/mörkt för att bege sig 

hem.  

 

 L. 7 Jag och Gossarne till marknaden  Handlat Risgryn á 10 öre per tt, Hvet- 

 mjöl 2,60 per ltt. Fisk 3,50 d. Strömming 18 kr. per Tª Läder 1,05 tt. Bräckkorf 

 40 öre tt. köpte ett par örringar för 3 Kr åt Anna – blefvo qvar i staden 

 S.  8. Voro qvar i staden till ef.m, då vi Foro hem, hvarthän vi kommo 

 Kl.½8 på qvälln - 42 

  

Eriks arbete består till stor del av arbete utanför hemmet, i skogen eller på resande fot. Dock 

finns det noteringar om att han då han hade ont i sin rygg, stannade hemma, eller som han 

formulerar det ”måst hålla mig inne idag”. Hemma blir alltså motsatsen till hans normala 

tillstånd med arbete. Lottas arbete går, tvärt emot från Eriks, ut på att vara mycket hemma och 

ta hand om hemmet. Skura, tvätta, baka, sopa gårdsplanen, väva och brygga är de vanligaste 

sysslorna som förekommer i samband med Lotta vilket förutsätter att hon är hemma på gården 

eftersom det är just där som detta arbete utförs. Det hörde också till kvinnornas uppgift att 

sköta om djuren, då främst korna samt sköta om mjölkningen. Om detta skrivs det dock inte 

många rader i dagboken. Andra arbetsuppgifter som förekommer för kvinnorna är att de 

rensar potatislandet eller skär havre. Kontraster mellan Eriks och Lottas liv markeras och 

synliggörs vid de flertal tillfällen då Lotta stannar hemma på gården för att arbeta och Erik 

beger sig ut på resor för diverse olika uppdrag runt om i trakten kring deras hem. 

 

                                                 
42 Svenske, J. (1987) s.791. 

Förklaring till måttenheterna i detta citat: Tª är tunna, tt är skålpund, ltt är lispund. 
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 L.  1.  Jag och Stefan varit till Stjernsund på auktion, vart till Påls August 

 i Dormsjö och talt vid honom om fadrens skuld till Åsbo far, han kunde 

 icke göra något för densamma än – Lotta väfvit ut mattväfven, kyligt i  

 luften -43  

 

Barnen Erik, Johan och Anna är rörliga och förflyttar sig utanför gården, när det gäller 

pojkarna handlar det främst om bisysslor till jordbruket, t.ex. fiske och skogsbruk men också 

marknadsbesök och skolbesök. När det gäller Anna handlar det också om skolbesök, 

kyrkobesök med relativt hög frekvens men hon rör sig också i större utsträckning än sina 

bröder till andra gårdar för att utföra diverse arbetsuppgifter.  

 

 M. 20 Vart till Ehret för att få pengar att skicka till Odahl, men de  

 hade inga Plöjt, på småstyckena vi vid ekstaden, samt börjat på 

 Långåkern, skottat ut Rotfallsbottarne, Johan i Söfringsbo, Anna  

 hos Kristiers och taga potates - 44 

 

3.2 OFFENTLIGT – PRIVAT 

 

I Britt Liljewalls avhandling Bondevardag och samhällsförändring behandlas böndernas 

offentliga och privata åtaganden genom bondedagböcker men också från mötesprotokoll. Den 

vinkel utifrån vilken Liljewall närmar sig ämnet handlar främst om den enskilda individens 

identitet i förhållande till det omgivande samhället. Hon kommer bland annat fram till att 

gränsen mellan vad som var herrar, bönder och underklass luckras upp under det föränderliga 

1800-talet och bondebegreppet blir allt mer nyanserat. Liljewall konstaterar också att det 

under samma tid fanns en vilja bland bönderna att organisera sig och söka kollektiva 

lösningar på individuella perspektiv.
45

 Vad som dock inte diskuteras i avhandlingen är ett 

genusperspektiv och ett hushållsperspektiv, vem som rör sig i det offentliga och vem som rör 

sig i det privata. Eriks dagbok ger tillfälle att studera hushållsstrukturens konsekvenser för det 

privata och offentliga livet. 

 

Enligt Anna-Carin Östman var makt, ledarskap, kontroll och ansvar något som starkt 

förknippades med rollen husbonde på gården. Detta kan också knytas till dikotomin offentlig 

                                                 
43 Svenske, J. (1987) s.733 
44 Svenske, J. (1987) s.901 
45 Liljewall, B. (1997) 
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– privat samt kopplas till ett genusperspektiv, eftersom husbonden nästan uteslutande var 

man. (Undantaget var änkor som ärvt sina män och inte gift om sig). Vad förekommer då av 

den varan i Backåkers Eriks dagbok?  

 

I dagboken finns flera offentliga uppdrag av varierande natur registrerade. Exempel på detta 

är möten med skolrådssammanträde, val av riksdagsman, kommunstämma, ting och kommitté 

för skola och fattigvård. Den privata sfären är den som handlar om hemmet och vad som 

pågår där. Till den offentliga sfären hör de många mötena och sammanträden som handlar om 

bygde- och samhällslivet. Det är uteslutande Erik som från gården Backåker deltar i dessa 

offentliga och beslutsfattande möten av varierande natur. Erik verkar ha varit en 

samhällsengagerad medborgare med tanke på de flertal möten och stämmor han närvarar vid. 

 

 S. 25. Jag till Kyrkan Kyrko- och kommunalstämma, som räkte till 

 Mörkningen lyst 1ª gången för Udd August och tolvmans piga46 

 

 M. 19. Jag vart på Riksdagsmansval icke hälften af de röstberättigade  

 Närvarande, Fahlroth 21, Back 20 röster For Dormsjövägen hem, och 

 tog mjöl, som mjölnar malit, Johan huggit milved, bak - 47 

 

 De offentliga tillställningarna i skolan, såsom examen, närvarar Erik oftast själv vid, 

alltmedan Lotta är hemma på gården. Detta följer alltså samma mönster som dikotomin borta- 

hemma uppvisade, nämligen det mönster att det framförallt var Erik som var den rörliga i 

samhället och grannskapet medan Lottas omgivning och arena i första hand var 

Backåkersgården. Ett citat som tydligt pekar på de olika ansvarsområdena som fanns i 

hushållet och som var knutna till olika medlemmar därav är hämtat från december 1883 där 

flera olika delar av hushållet finns omnämnt: 

 

M. 31  Jag och tolvmans Per Eric varit på Komunalstämma i Finnhytte  

skolhus, Gossarne kört ved från Dunderberget, qvinfolket skurat48 

 

Men det är inte bara ”vanligt” gårdsarbete som Lotta ägnar sig åt. Vid ett flertal tillfällen 

skriver Erik att hon ”koppar” vilket innebär att man suger ut blod med hjälp av koppglas, en 

vanlig behandling vid sjukdom på Backåkersgården. Detta sker dock i första hand i hemmet. 

                                                 
46 Svenske, J. (1987) s.878 
47 Svenske, J. (1987) s.926 
48 Svenske, J. (1987) s.827 
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Vid ett flertal tillfällen besöker personer Backåkersgården för att låta sig koppas av Lotta. Vid 

andra tillfällen beger sig Lotta till någon utav granngårdarna för att hjälpa till där, som ett 

utbyte av arbetskraft.  

 

F. 4. Vart till Kettsbo på morgonen lånat 16 Kr. af Jenneses Johan 

5 af svåger Jannes. – Vart till Simonsbo med ett penningbref 55 Kr. 

till Odahl i Gefle Johan tagit bark, smidit m.m. Lotta till Kristians  

och hjelpt dem baka - 49 

 

Ytterligare andra gånger är det Lotta som gör en del småresor som ofta har handel som mål. 

Ett exempel på detta är hämtat från januari 1886: 

 

M. 4. Tröskat 5 lag råg, Lotta vart till Gabrielsson med min  

       körrock att lagas, Köks barnen gått hem yrväder f.m. - 50 

 

       O. 7.  Huggit bort videbusken i Liselängsberget – Lotta vart till 

Kettsbo och Handlat, lemnat 12 Kr.51 

 

Om den sista meningen i det senaste citatet handlar om att Lotta får ta emot pengar av Erik för 

att sköta handlingen eller om det syftar på något helt annat är inte klart men eftersom Erik 

sköter så gott som allt det ekonomiska (se nedan) så är det troligt att det är av Erik som Lotta 

får pengarna till att handla för. Men det handlar fortfarande om att hon främst rör sig i den 

privata sfären. 

 

När det gäller ekonomiska förehavanden är det Erik som behandlar pengar i de flesta 

sammanhang. Det är Erik som sköter lånen, transaktionerna och de försäljningar som finns. 

Dock finns det, som ovan, exempel på då Lotta och även också vid ett fåtal tillfällen, Anna 

sköter små inköp.  

 

S. 14. Erik varit hem, han och Johan skött milorne – Sidertägt 

August hit med pengar för Kaffe (34,80) skickat ett Rek. bref  

Med honom till Odahl, 85 Kr. bref fr. Norrkoping52 

 

                                                 
49 Svenske, J. (1987) s.894 
50 Svenske, J. (1987) s.883 
51 Svenske, J. (1987) s. 890 
52 Svenske, J. (1987) s.904 
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Kyrkan anses som både en allmän och privat plats, beroende på vad som händer. Både barnen 

och de båda föräldrarna i hushållet förekommer i kyrkliga sammanhang i dagboken. Det kan 

handla om husförhör, kyrkobesök eller besök i prästgården. Vid husförhören närvarar ofta 

något utav barnen samt Lotta, Erik är en mindre frekvent besökare vid dessa tillfällen. 

Kyrkobesök förkommer också vid begravningar, vilka är vanligt förekommande i dagboken 

tillika med registrerade dödsfall. Gravölet som följer på begravningarna i dagboken är det 

Erik som närvarar vid, det tycks i första hand ha varit en manlig företeelse och, som han 

skriver, ”en karl från varje gård” närvarade. 

 

L. 16 Begrafvit Far, Uddens – Spellas, Janneses gamla, Svåger Anders 

 och Lis Sofringsbo Johan Helsingbo Anders – samt en karl från hvarje  

 gård i byn som vart med - 53 

 

 När det gäller sammanträden och offentliga besök i samband med kyrkan är det dock Erik 

som vanligast förekommer i dessa sammanhang. 

 

 S. 19 Jag och Johan till Kyrkan Prostvisitation, vart till Prestgården  

på middag lemnat Bjurströms Brandstodshandlingar åt Erik  

Göransson54 

 

3.3 KVINNOR – MÄN  

 

Anna Götlind har skrivit Genom mannens ögon, om kvinnorna på Backåkersgården. I denna 

diskuterar Götlind kvinnornas roll och arbete på gården genom vad som blir synligt genom 

dagboken ifråga, dvs. genom Eriks anteckningar. Hon noterar här att kvinnorna omnämns 

olika mycket och i olika roller beroende på vart i livet Erik befinner sig. I begynnandet av 

dagboksskrivandet omnämns pigorna på gården flitigt, dels som sällskap och del som föremål 

för kärlek. När Erik sedan stadgat sig och det inte längre finns några pigor på gården 

omnämns hans frus förehavanden genom korta noteringar om att hon exempelvis bakar. 

Noteringarna gäller då sysslor som är utöver de vanliga. Mot slutet av dagboken förekommer 

de flesta noteringarna om kvinnors förehavande på gården och detta kan, enligt Götlind, 

förklaras med att Erik dragit sig tillbaka från det tunga arbetet och hjälper kvinnorna på 

                                                 
53 Svenske, J. (1987) s.883 
54 Svenske, J. (1987) s.900 
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gården och därför fått större insyn i den verksamheten. Götlind behandlar alltså kvinnornas 

förehavanden och arbetsuppgifter samt med vilken frekvens detta omnämns i dagboken. De 

slutsatser hon drar är att kvinnorna omnämns när de på något sätt korsar Eriks levnadssfär och 

när deras arbete eller förehavande har relevans för hans eget liv.
55

 Det som dock inte 

behandlas av Götlind är samspelet, uppdelningen och maktfördelningen mellan könen som 

blir synligt i Eriks dagbok, vilket är utgångspunkten för min undersökning.  

 

Dikotomin kvinnor och män har naturligtvis många nivåer och kan ses utifrån ett flertal 

synvinklar. I denna text handlar det i första hand om benämningar och omnämnande. Det 

görs, vid flera tillfällen i dagboken, skillnad mellan kvinnorna och männen. Kvinnorna 

omnämns ofta som en samlad grupp med kollektiva handlingar, männen och deras 

arbetsuppgifter under dagen omnämns ofta individuellt, dock finns det undantag när det gäller 

främmande män, eller män från en annan ort som också kan omnämnas som ett kollektiv, då 

som karlarna. Kvinnornas förehavande finns med varierande frekvens omnämnt i dagboken 

och då brukar de förekomma i slutet av uppräkningen av dagens händelser. Männens 

arbetsuppgifter finns näst intill alltid väl dokumenterade. Nedan följer ett par exempel på hur 

kvinnor och män benämns: 

 

 M. 9. Huggit milved vad sandgropen i hagen, slutat med fallet – huggit 

 upp några vindfällda tallar, tolvmans Per Erik vart hit och bytt risgryn, 

 på morgonen tingade på märren till Plöjning qvinfolket bråkat lin - 56 

 

 O. 18 Skottat ut Rotfallsbotten f.m huggit ändvirke till Svertsvik- och 

 Pussbottnerne, Erik kört fram virke på afton, då jag var till Bensåsen 

 Att få hjelp till Stybbning och milvedhuggning, fick lof på Högtjers  

 Jan Eric nästa vecka  qvinfolket klappat linne - 57 

 

Vem det är som går under beteckningen ”Qvinfolk” är svårt att veta men man kan anta att det 

var Lotta, Eriks hustru samt annan hjälp från närliggande gårdar eftersom Lotta också ofta 

nämns med förnamn då hon ensam utfört en arbetsuppgift, t.ex. bakat. Erik registrerar också 

att Johan en dag varit tillsammans med kvinnorna när dessa plockade lingon. Att han jobbade 

tillsammans med kvinnorna var alltså något att anmärka särskilt på. 

 

                                                 
55 Götlind, A. (1999) 
56 Svenske, J. (1987) s. 791 
57 Svenske, J. (1987) s. 792 
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 M.  4. Kört gödsel till Sjöåkern 9 lass Erik hackat gödsel, Johan  

 vart med qvinfolken och plockat lingon allt f.m, ef.m kört hafre  

 till Kristians - 58 

 

Gränserna gällande mäns och kvinnors arbetsuppgifter var alltså inte cementerade på 

Backåkersgården, utan kunde vid behov ändras, dock inte utan en anledning och utan en 

anmärkning. Det finns ett exempel från september 1882 som vittnar om att kvinnorna kunde 

sköta sina makars uppgifter, men bara som ställföreträdare för mannen, den som egentligen 

skulle sköta uppgiften. Uppgiften tillhör således mannen i grunden. 

 

 S. 9 Varit i Staden hvarifrån jag för omk. Kl. 2 ef.m betalt Fålen till 

 Säljarens hustru, som kom istället för mannen, som hade förhinder, 

 kom omk. Kl. 10 - 59   

 

Lotta och Eriks båda söner, Erik och Johan, omnämns oftare i dagboken än dottern Anna. 

Detta kan orsakas av att Erik jobbar mer tillsammans med sina söner än tillsammans med sin 

dotter. Det är ytterst få gånger som Erik med ett samlingsnamn omnämner sina barn som just 

”barnen”. Under de första åren av dagboken gör Erik också en skillnad i benämningen på sina 

tre barn, då Erik och Johan ofta frekvent omnämns vid namn medan Anna vid ett flertal 

tillfällen omnämns som flickan. Hennes namn omnämns första under den senare perioden av 

de undersökta åren. Kan detta ha att göra med hennes ålder?  

 

 Th. 6 Johan och flickan varit på skolinspection.60 

 

Barnens dokumenterade arbete är inte lika väl uppdelat som män respektive kvinnors arbete 

är. Detta kan delvis ha sin grund i att barnen går i skolan och inte i samma utsträckning som 

föräldrarna har del i arbetet på gården. Dock är tendensen att arbetet också bland barnen har 

en könsuppdelning. Pojkarna ägnar sig åt arbete lokaliserat ute på de Backåkerska ägorna och 

Anna tenderar att i första hand hålla sig till hemmet, det egna eller andras. 

 

 En annan nämnvärd detalj när det gäller skillnaden på män och kvinnor är att Erik vanligtvis 

omnämner mannen vid namn (för- eller/och efternamn) och kvinnan utan namn. Hustrun 

omnämns alltså bara med epitetet hustru och vi står ovetande om hennes förnamn eftersom 

                                                 
58 Svenske, J. (1987) s.788 
59 Svenske, J. (1987)  S.850 
60 Svenske, J. (1987) s.773 
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hon endast i dagboken står i samband och i relation till sin make. Det finns dock undantag i 

dagboken då kvinnor benämns utifrån den gård där de kommer ifrån. Kvinnan beskrivs alltså 

till stor del utifrån sin make och med ett ”genitiv-s”, det vill säga att till makens namn läggs 

ett s som markerar ägande, t.ex. Johans hustru. Detta förekommer på samma sätt när pigor och 

drängar beskrivs i texten. Vid vissa tillfällen benämns också personer utifrån den gård de bor 

på, detta gäller både kvinnor, män, barn, pigor och drängar. Dock är det inte alltid lätt att 

avgöra om det är gårdens namn eller mannens/familjens namn som används. Nedan följer ett 

antal exempel på hur kvinnor och pigor benämns: 

 

 Th. 12 Kom hem från staden på qvälln hade sällskap med Aron, som  

tänkte få sälja folan; och med Nilses Annastina, som kom från  

Domnarfvet - 61  

 

T. 13  Kört 2 kolforor med 2 hästar Lotta bakat – Gottliebssons 

 piga vart hit med debetsedlarne – ville ha ved åt Husbonden62 

 

 S. 11. Vintertullfar varit här i dag, hade brännvin, som vi söpo ur;  

förlikt Söfringsbo Johan , och hans piga63 

 

Som exemplet visar är pigorna benämnda utifrån sin position, nämligen just piga och vi får 

inte veta vad denna piga heter. Vad som är anmärkningsvärt är att när Erik i sin dagbok 

skriver om en lysning mellan två personer som är gjord i kyrkan eller en vigsel nämner han 

mannen vid namn medan kvinnan i första hand blir just piga. Tänkbart är att nästa gång hon 

omnämns i dagboken, om hon alls förekommer, gör hon det som hustru till Udd August, 

också den gången utan namn. 

 

 S. 25.  Jag till Kyrkan Kyrko- och kommunalstämma, som räkte 

 till mörkningen lyst 1ª gången för Udd August och tolvmans piga64 

 

Uppdelningen mellan mäns och kvinnors sfärer och arbetsuppgifter är inte alltid tydlig i Eriks 

dagbok. Könen kan integrera med varandra på diverse olika platser och vid flera olika 

tillfällen. Dock görs en konsekvent skillnad på män och kvinnor vad det gäller språket i 

                                                 
61 Svenske, J. (1987) s.857 
62 Svenske, J. (1987) s.802 
63 Svenske, J. (1987) s.890 
64 Svenske, J. (1987) s.878 
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dagboken. Det är vanligare att kvinnorna integrerar i det typiskt manliga arbetet, ex. med 

resor, skörd m.m. än att männen deltar i det typiskt kvinnliga arbetet. Dagboken ger ingen 

information om att Erik varit med vid t.ex. bak eller skurning.  
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

 

Att utifrån den Backåkerska dagboken, med stöd och hjälp av teorin, bilda sig en uppfattning 

om hur hierarkierna såg ut i det aktuella hushållet är inte en lätt uppgift. Dikotomierna har 

fungerat som ett stöd att luta det empiriska materialet mot och det har samtidigt varit ett sätt 

att angripa materialet, ett sätt att filtrera och få en vinkel på dagboken. Vad som blir oerhört 

tydligt när dagboken studeras och sorteringsarbetet börjar är att det inte finns några tydliga 

skiljelinjer mellan de olika motsatsparen och att de ständigt vävs in i varandra, detta gällde 

särskilt motsatsparen borta - hemma och privat – offentligt. Flertalet av de citat som 

presenteras under dessa rubriker kan sorteras in i båda dikotomierna.  

 

En självklar slutsats från den empiriska undersökningen är att det de facto rådde en ojämlik 

fördelning vad det gällde makt och positioner på Backåkersgården. Denna slutsats är varken 

en revolutionerande eller ny tanke, det har flera konstaterat före mig. Det är inte heller den 

slutsatsen som vi ska fokusera oss på. Det intressanta innehållet ligger snarare i hur denna 

”maktfördelning” upprätthölls samt reproducerades i vanor och beteenden på gården. 

 

Hirdman menar att genusordningen ger en bas för andra samhälls- och sociala ordningar. I det 

empiriska materialet finner vi belägg för att dra slutsatsen att den genusordning som rådde vid 

tiden för Eriks skrivande och som kommer till uttryck i dagboken satte sin prägel på också 

andra ordningar på gården. Att mannen (det är Erik som stod högst), husbonden, på gården 

stod i högre position än kvinnan får politiska konsekvenser i den meningen att det är han som 

sköter den politiska delen av deras medborgerliga liv, det är också han som naturligt sätts som 

representant för gården. Det är också så att han genom sin roll som make rör sig i det 

offentliga och har ansvar för den ekonomiska delen av hushållet. På detta sätt reproduceras 

genusordningen och sprider sig vidare till andra ordningar i hushållet.  

 

Dikotomierna bygger, enligt Hirdman, på att det finns ett ”vi” och ett ”dem”, utifrån vilka 

dikotomierna utgår. I dagboken finns det spår av just detta i samband med att kvinnorna 

omnämns i dagboken. Vid ett stort antal gånger nämner Erik ”Qvinfolket” och dess 

arbetsuppgifter. Detta till skillnad från karlarna, då särskilt i position jämlika med Erik, som 

ofta nämns vid namn, personligen. Det blir tydligt att kvinnorna är ”de andra”, de som inte är 

med Erik och männen, de som har egna arbetsuppgifter. Detta kan kopplas till Bo Nilssons 

tanke om identifikation. Att skapandet av en motsats, av en gräns gentemot en annan grupp 
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har att göra med skapandet av en egen identitet, där gränserna är en förutsättning för att skapa 

denna. Att kvinnorna i Eriks dagbok beskrivs som något annorlunda och som en annan grupp 

av människor kan man alltså koppla till den manliga identiteten som Erik och de andra 

männen på gården skapar och ständigt reproducerar. 

 

När det gäller osynliggörandet av kvinnan är det ett faktum att de inte lika frekvent som 

männen förekommer i dagboken. Detta kan möjligtvis ha sin grund i att Erik främst var 

intresserad av att nedteckna vad han själv hade gjort under dagen. Eftersom han uteslutande 

arbetade tillsammans med män finns det också en naturlig förklaring att kvinnorna inte på 

samma sätt hade sin självklara plats i redogörandet av dagens arbetsuppgifter. Dock är detta 

också ett bevis på tudelning mellan de båda könen samt ett osynliggörande, medvetet eller 

omedvetet. Att kvinnorna inte omnämns kan man se som ett tecken på att deras 

arbetsuppgifter inte var lika viktiga för Erik som männens. Kvinnorna degraderas, 

marginaliseras och ifråntags på detta sätt sin identitet genom att deras liv osynliggörs. Genom 

att osynliggöra en grupp kan man skapa mer makt åt en annan grupp, vad männen gör ter sig 

som viktigare än vad kvinnorna gör eftersom detta inte är värt att nämnas. När kvinnorna får 

en identitet eller blir omnämnda så görs detta så gott som alltid i relation till en man och i 

många fall i underordnad ställning och ägda av mannen. 

 

Eriks relation till andra män och hans uppmärksammande av dem i dagboken tyder varken på 

underordnande eller överordnande, undantaget drängarna till vilka jag återkommer längre 

fram i texten. Flertalet av de män som omnämns i dagboken beskrivs som jämlikar och 

samarbets- och affärspartners och de flesta av dem är utifrån dagbokens information 

gårdsägare. Det verkar finnas ett väl utvecklat kontaktnät av män, då framför allt husbönderna 

emellan, kring Erik när det både gäller affärer och nöjen. Eriks och Lottas båda söner är till 

skillnad från deras dotter väl införlivade i Eriks arbetsliv. De får följa sin far och hans 

arbetsuppgifter på gården. Sönerna blir tränade in i arbetet och upplärda av sin far, den 

manliga identiteten förs på så sätt vidare till nästa generation. Männen fostrar pojkarna och 

kvinnorna fostrar flickorna. På detta sätt vidmakthålls dikotomierna och könsrollerna befästs 

och reproduceras. 

 

De strukturer som tydligast blir synliga i dagboken är de som handlar om kvinnor och män. 

Framför allt gäller detta i skillnaden på den semantiska nivån. Det finns naturligtvis också på 

den praktiska nivån men där är dikotomierna inte fullt lika tydliga som på den semantiska 
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nivån där tudelningen är konsekvent. Dagboken är skriven utifrån en mansdominerad diskurs 

vilket genomsyrar de texter som dagboksförfattaren producerar. Erik gör en konsekvent 

skillnad och en uppdelning mellan könen, detta visar sig främst på tre sätt i dagboken: 

 

1) Det markeras delvis genom ett osynliggörande av kvinnor som egna personer genom 

att de betraktas som en homogen grupp då männen betraktas som individer. 

2) Kvinnorna sätts konsekvent i relation till sina makar och får också därmed sin identitet 

genom dem.  

3) Det finns också tendenser till att dottern Anna opersonliggörs genom att hon kallas 

flickan. 

 

Den andra punkten berövar inte bara kvinnor på sin egen identitet utan bidrar också till att 

kvinnor betraktas som ägda av männen, ett tydligt semantiskt exempel på detta är att 

kvinnorna ofta, men aldrig männen, beskrivs med ett genetiv-s. Männen blir på detta sätt 

normen, eller för att använda Hirdmans ord, formen som kvinnan, det formlösa, beskrivs 

utifrån. Ett annat tydligt exempel på detta är vid lysningen av tolmans piga och Udd August. 

Kvinnan är till en början någons piga, alltså ”ägd”, tillhörande husbonden, och går från detta 

till att bli någons hustru, alltså ”ägd” tillhörande mannen. Vilket kan bero på att kvinnan vid 

denna tid inte var myndig och i regel stod under faderns eller makens förmyndarskap.  

  

Det kvinnliga kan också i detta sammanhang till viss del bytas ut mot tjänstefolk, vars plats i 

dagboken delvis följer efter samma mönster genom bland annat identifiering genom deras 

manliga husbönder. Hur husmödrarnas förhållande till tjänstefolket var går inte att utröna från 

dagboken men det blir tydligt i Eriks text att tjänstefolken stod lägre i rang än de besuttna, 

jordägarna, vilka omnämns som jämlikar till Erik. Framför allt gäller rangskillnaden de 

kvinnliga tjänstefolken, dvs. pigorna, vilket på flera sätt blir tydliga i texten.  

 

När det gäller hierarkier som går utanför de rådande genusstrukturerna finns det en del att 

återfinna i texten. Då handlar det främst om skillnaden mellan husbonden och tjänstefolket i 

allmänhet där både drängar och pigor ingår men i synnerhet görs det störst skillnad i fråga om 

pigorna, vilket återigen för oss in på genusstrukturer. Alltså är genusstrukturen den starkast 

lysande strukturen i Eriks dagbok samt den strukturen som är tongivande för de andra 

strukturerna.  Detta kan återigen kopplas till Hirdmans teori om att det är genusstrukturen som 

bildar den bas på vilka andra ordningssystem också vilar.  
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Utifrån motsatsparen offentlig – privat framträder ett flertal slutsatser. Kanske är det på denna 

punkt som i-särhållandet mellan vad männen gör och vad kvinnorna gör extra tydligt. I Eriks 

dagbok är det väldigt tydligt att det är en person som representerar hushållet och i detta fall är 

det husbonden, alltså Erik själv, som har ansvaret att sköta alla representativa uppgifter. De 

tecken som finns på att Erik är den beslutsfattande personen och har ”makt” i hushållet 

grundar jag främst på tre saker som den empiriska studien visat på: 

 

1) Erik är den som främst förekommer i det offentliga rummet 

2) Det är Erik som från hushållet är närvarande vid de beslutsfattande mötena såsom 

kommunalstämman. 

3) Erik är den som har det ekonomiska ansvaret i familjen. 

 

 Om han gör detta i egenskap av husbonde eller i egenskap av man i det svenska samhället på 

1800-talet är av underordnad betydelse. Grunden till att han utför dessa ”maktladdade” 

uppgifter finns i vilket av fallen i att han är just man. Med den självklarhet Erik tar sig an det 

ansvarstagande och beslutsfattande uppgifterna ger det oss god grund att tro att detta var en 

del av hans identitet som för honom var given. Dessa iakttagelser stämmer väl överens med 

Östmans påståenden om att husbonden var den som representerade makt och ledarskap. 

Hennes beskrivning av hur arbetet var uppdelat, att de yngre pojkarna fick göra sysslor som 

associerades med kvinnor och de äldre pojkarna fick hålla ihop mer med de äldre männen i 

arbetssammanhang stämmer också överrens med vad dagboken visar oss. Detta, samt den 

hierarkin som råder mellan husbönder och drängar, visar på en komplex manlig identitet, att 

det finns varierande positioner och att det råder en ordning också bland männen. Utifrån den 

empiriska undersökningen kan dock slutsatsen dras att männen alltid är överordnad kvinnan.  

 

Bristen på kvinnors närvaro i dagboken och osynliggörandet av kvinnorna i hushållet kan ha 

att göra med det rådande kvinnoidealet, där kvinnan skulle vara försynt och vars främsta 

uppgift var att föda barn och ansvara för hemmet. På detta sätt kan Eriks uppfattning om 

kvinnans roll och den kvinnliga identiteten möjligen visa sig. 

 

Utifrån Margareta Hallbergs tre olika förståelser utav genusbegreppet ligger min tolkning av 

det empiriska materialet, med stöd också däri, att genusstrukturer är en struktur där män 

förtrycker kvinnor. Detta är måhända inte en generell sanning men det är en sanning för det 
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aktuella, studerade hushållet. Den generella sanningshalten i detta påstående kan jag inte 

belägga eftersom endast delar av en dagbok har studerats. Oavsett om det är medvetet eller ej 

är den rådande genusordningen i Eriks dagbok kvinnoförtryckande i den mening att kvinnorna 

inte hade samma möjligheter och samma makt som männen hade. Troligtvis var detta 

omedvetet hos aktörerna och kan förklaras med Foucaults diskursbegrepp, vilket innebär att 

det fanns underliggande förutsättningar som styrde handlande, tankar och språk. Denna 

diskurs var troligen något som fanns i flera delar av samhället och något som ständigt 

reproducerades. Detta kan jämföras med Hirdmans dikotomibegrepp då hon menar att redan 

vid födseln hamnar barn i ett dikotomiskt sammanhang där världen redan är uppdelad i 

manligt och kvinnligt. Dikotomin manligt – kvinnligt kan därför här ses som en del av den 

diskurs som Backåkers Erik lever i, skapar sin identitet i och därmed också den diskurs inom 

vilken han producerar sin dagbok.  

 

För att ge en komplett och troligtvis också mer komplex bild av genusstrukturer som 

resulterar i hierarkiska ordningar i dagboken bör naturligtvis en större del av dagboken 

studeras. Vad som ligger framför bondedagboksforskare är också att utröna om det finns 

generella principer att finna och slutsatser att dra genom att studera och jämföra flera olika 

bondedagböcker från olika delar av landet skrivna utifrån olika sociala och ekonomiska 

förutsättningar.  
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