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1. Inledning

Den roll som förändrade konsumtionsmönster spelar för ekonomisk utveckling
och omvandling k fortfamnde ett till stora delar okänt fenomen. Detta är så
mycket mera förv3nande  eftersom ekonomisk teori åtminstone sedan ett sekel
tillbaka polingterat  efterfiagans centrala roll för ekonomisk utveckling och
omvandling. Pc~ samma satt har ekonomhistoriker, från Eli Heckscher till
Douglass North, påpekat hur för&lrade  preferensskalor varit en av de
viktigaste faktorerna bakom ekonomisk förändring.1  Som vi kommer att se har
man dock stannat vid att betona effekterna av forändrade preferenser, medan
däremot orsakerna bakom dessa förändringar i stort sett har försummats.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur
och varfor konsumtionsmönster och preferenser har forandrats, och vilken roll
dessa forandringar i sin tur har hat? för den industriella utveckling som
Sverige genomgAtt under 1800-talet  och fram till första världskriget.’ Det
industriella genombrottet och dess fortsättning har inte bara format det
samhälle vi lever i utan ocksa vtia föreställningar och utopier om det möjliga
och goda samhället. Sverige har genomlevt den första och andra industriella
revolutionen - först fabrikssamhällets genombrott och därefter massproduk-
tionens intrade.  Mtiga  bedömare har därvidlag betonat hur den “svenska
modellen” med sin keynesianskt färgade efterfragepolitik varit sarskilt
beroende av en relativt enhetlig masskonsumtion2 Av allt att döma befinner vi
oss idag - liksom andra västeuropeiska länder - i en ny fas av omvälvning.

Denna si kallade tredje industriella revolution kännetecknas av en

nedmontering av det industrisamhälle som bygger p~$  massproduktion av
standardiserade och billiga konsumtionsvaror i centraliserade fabriker. Istället
ser vi framväxten av mer specialiserad och kunskapsintensiv produktion i

’ Vi vill i samband med publicering av forskningsprogrammet understryka framstäIltigens
kollektiva karakt& utarbetad  via intensiva diskussioner tillsammans med de övriga forskare i
projektet. Ett varmt tack stiedes till Arma  Eriksson-Treriter,,  Anita Göransson, Maths Isacson,
Inger Jonsson, PemiIla  Jonsson, Christer Pettersson och Fredrik Sandgren.
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mindre enheter. Ytligt sett hamträder  denna utveckling som en process av
nedläggning och de-industrialisering med stigande arbetslöshet som effekt. 1
realiteten sker istället en snabb omstrukturering av industrisamhahet - inte en
definitiv nedlaggning.  Med den globala arbetsdelningen har tyngdpunkten för
massproduktion i långa serier alltmer kommit att förskjutas till Tredje världen
dar löner och rAvaror  är billigare. Utvecklingen i de rika västhinderna kantre-
tecknas istAlet  av framvaxten  av en kunskapsintensiv och exklusiv produktion
för mera specialiserade marknader.3  För det kvalitetsmedvetna och valbetalda
mellanskiktet i de västeuropeiska stadssamhallena  förefaller inte standardise-
rade varor s5Ida över disk pA sterila och storskaliga varuhus hlngre som
nAgonting  attraktivt. Den moderna konsumenten shiller  ökade krav pA varia-
tion, nyheter, teknisk precision och individualiserad konsumtion som kan
förstarka status och självkänsla.4

EfierIXIgans och konsumtionens viktiga roll i samhälsutvecklingen  är
dock inget unikt för v&r  samtid, den tredje industriella revolutionens samhalle.
Inom &nnet ekonomisk historia har sedan lange etterfrågans betydelse for det
industriella genombrottet och den fortsatta industrialiseringen starkt betonats
- men salhur undersökts mera konkret. Redan pA 1930-talet  formulerades
invamlningar  mot starkt produktionsinriktade tolkningar av den industriella
revolutionen i England, tolkningar som företraddes  av sadana auktoriteter som
Marx och Mantoux. 1 en banbrytande uppsats betonar Elizabeth Gilboy att
den mekaniserade fabriken mLte ses som ett resultat av massmarknadens
uppkomst, vilken i sin tur framför  allt forutsatte en ökad köpkratt fi&n breda
lager av befolkningen.’ Diskussionen kring efterfiAgans roll har sedan rasat
vidare, sarskilt inom brittisk ekonomisk-historisk forskning.6  Nutida forskare
som Mokyr och McCloskey har visserligen tillbakavisat tesen att en snabbt
stigande efterhågan  i England ph 1700-talet  ensamt skulle kunna förklara den
industriella revolutionen, eftersom det i si faIl skulle forutsätta stor outnyttjad
kapacitet inom den brittiska ekonomin vid denna tid. Istallet betonar de,
liksom Mantoux, den snabbt ökande kapacitet som drevs fram av teknolo-
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giska och organisatoriska innovationer, vilket i sin tur möjliggjorde en ökad

konsumtion.’
Aven om det självfallet är omöjligt att peka ut en faktor som den enda

betydelsefulla, ar ändå Mokyrs och McCloskeys argument utpräglat statiskt.
Det förmår inte på allvar tillbakavisa den långsiktiga betydelsen av “the birth
of a tonsumer  society” som Neil McKendrick - liksom Elizabeth Gilboy - för
Englands del tidsmassigt vill lokalisera till 1700-talet.*  Sett i ett mera dyna-
miskt perspektiv kan naturligtvis en snabbt stigande efterfrågan - vare sig den
genereras via en inkomst-omfördehring hemma eller en stigande utländsk
efterfr4gan  - leda till krav på ökad produktion som i sin tur genererar krav på
forandrad industriell produktion och organisation. Särskild relevans har detta
synsätt med tanke på att de dominerande konsumtionsvaruindustriema under
1700~talet  var foga teknologiskt avancerade och inte heller krävde omfattande
investeringar. De studier som hittills har genomförts rörande kapitalbehovet
for industrin under den första industriella revolutionen är samstämmiga nar det
galler det relativt blygsamma behovet av kapital9 En utvidgad kapacitet
kunde förverkligas utan stora investeringar.

Att en ökad efterfrågan leder till ett ökat innovationstryck har uppmärk-
sammats bland annat i den diskussion som under senare år har forts kring
fabrikssystemets uppkomst och spridning. Istallet  för att betona teknologins
betydelse - “the muscle  and engine explanation” (senast hos D. Landes) - har
istället den snabbt stigande eftert?ågan  pB textilvaror setts som en central
faktor nar det galler att forstå fabrikernas framväxt. För den decentraliserade
och forläggarbaserade industriella organisationsformen ledde den, i första
hand utländska, snabba efterfrågeökningen  fi%n mitten av 1700-talet  till ökade
trar~aktions-, övervaknings- och transportkostnader. Detta i sm tur stimule-
rade framväxten av en mer centraliserad produktion och distribution.”

Mot denna bakgrund bör det stå klart att även den första industriella
revolutionen i hög grad forutsatte förändrade konsumtions- och efterfråge-
mönster. Det galler utan tvivel även Sverige, dar Lennart Schön  och andra har
betonat hur ökade inkomster inom jordbrukssektorn genererade en stigande



efterfrågan på textilvaror, vilket i sin tur medverkade till att omstrukturera
denna bransch t3.n mitten av 1800-talet.”

Samma sak galler framväxten av den andra industriella revolutionen
under senare delen av 18004alet.  Som ofta har påpekats var USA det land dar
massproduktionens organisation och teknologi först fick fotfäste. Orsaken var
det höga inkomstlaget, i relation till Västeuropas htnder,  bland de breda lagren
av den amerikanska befolkningen. Denna förklaring måste dock kompletteras
med en annan: nämligen den ovanligt höga homogenitet som kännetecknade
den amerikanska hemmamarknaden. Utan tvivel var detta förhållande en
viktigt forutsättning for den masskonsumtion av standardiserade varor som
sarskilt karmetecknar  den andra fasen av industriell revolution i VästvarIden.
Som namnts har Sverige ofta uppfattats som ett land d%r den snabba indust-
rialiseringen pa bred front  i sarskilt hög grad kom att vila pr3 en enhetlig
masskonsumtion.

Som si riktigt har påpekats inom modem forskning fick inte denna
massproduktion - ackompanjerad av en massmarknad - lika starkt genomslag
överallt. Charles Sabel och Jonathan Zeitlin  har till exempel visat hur efter-
fiagan i hinder som Italien och Frankrike lange förblev fiagmentariserad och
lokal till sin karaktär.‘2  1 sm tur innebar detta att industrin har i mycket högre
grad än till exempel i USA och norra Västeuropa förblev småskalig och
decentraliserad. Denna variation ger inte bara uttryck for efterhAgans  bety-
delse, utan visar kamfor  allt vikten av att studera det som ligger bakom skilda
konsumtionsmönster i form av socialt formade och historiskt traderade
preferenser.
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2. Samhällsvetenskapliga teorier och förklaringar

Debatten kring de mera generella efiktema av förändrad efterfrigan  och
konsumtion ar allt& relativt valutvecklad. 1 skilda historiska miljöer och med
olika kratt och tempo har sådana forändringar lett till en omstrukturering av
produktion och marknader. Föramlrade  konsumtionsmönster har lett till
andrad arbetsdelning, f?amv&xten  av nya teknologier och formerandet av nya
kluster av innovationer (J. Schumpeter). 1 debatten problematiseras dock inte
orsakerna bakom den stigande efterIZigan  och preferensernas forändrings-
mönster, utan man tar otla for givet att stigande inkomster leder till ökad
efterfr&gan.  Men vilka sociala grupper gick i spetsen och vilka varor galler det
och varför just dessa? Hur s3g mekanismerna egentligen ut i England på
1700~talet,  de som ledde till att stigande inkomster fororsakade en snabb
efterfrågan på standardiserade textilvaror? Varfor  skilde sig mönstret At, till
exempel mellan Frankrike och England, nagot som kom att fA stora konsek-
venser for den fortsatta industriella utvecklingen i dessa båda länder?

Hur man skall förstå  och förklara föramhingar av preferenser och
konsumtionsmönster har diskuterats av samhalIsvetare  uti6An mer generella
utgAngspunkter.  Inom bAde  nationalekonomisk och antropologisk forskning
finns flera ansatser som i och för sig ar val varda att testa på ett historiskt
material. Till dessa hör tesen om konsumtion som en form av social kommu-
nikation och som uttryck för statushierarkier (M. Do~glas)‘~,  liksom
resonemanget utitXm  ett margina.lnytte-perspektiv  (till exempel i form av
behovshierarkier och Engels  lag). Problemet %r att bAda dessa lider av en brist
på konkret historiskt och institutionellt innehal.  Den senare ansatsen är
alldeles f3r ospeciflk och kan varken forklara de skillnader som rider mellan
olika lander och samhallen eller existensen av “conspicuous consumption”
och andra former av “irrationella” etle&Agemönster  (det brittiska vita brödet
är ett sldant historiskt relevant exempel). l4 Däremot ar det, i enlighet med den

antropologiska traditionen, fruktbart att se konsumtion av varor som ett en
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form av kommunikation. Men varför får vissa varor så stark symbolfunktion
och blir ett uttryck för status eller tenderar att förstärka det symboliska
kapitalet? Och varför förändras denna symbolfunktion? Har ger den an-
tropologiska ansatsen i sig inga direkta svar. Sådana fiågor besvaras med all
sannolikhet bast utifrån ett konkret historiskt sammanhang.‘5

Vid en närmare granskning av generella förklaringar kan följande
huvudriktningar urskiljas:

1) Nationalekonomisk efterfrågeteori:

Inom neoklassisk nationalekonomisk teori är konsumentens preferensskala
till största del en “black box”. Det forväntas att konsumenten maximerar sm
nytta - väljer i enlighet med sina preferenser - men hur dessa formas kan bara
delvis förklaras inom modellen. Ett vanligt antagande är att förändrade
relativpriser leder till forändrade preferenser. Självfallet spelar dessa en viktig
roll, men att helt forklara efterf?ågefor&nhingar  på detta sätt är sannolikt en
grov förenkling. För, som Douglass North, skriver: ‘To account for the
complex changes in norms of behavior of modem Western women in terms of
relative price  changes alone .,. is a vast oversimplification of a complex and
still little  understood aspect  of human behavior”.t6  Vid sidan av detta har
nationalekonomer aven sökt förklaringar till eftert3geförändringar  utanför
modellen i form av olika behovsteorier. En sådan är alltså den så kallade
Engels  lag, vilken vill visa hur stigande inkomster leder till att en allt mindre
andel av inkomsten läggs pA konsumtion av basvaror (sarskilt fi&n den
primära sektorn). En liknande förklaring har ocksQ anv%nts for att förklara den
stigande efie&%gan  på offentliga tjänster under 1900-talet.  När våra basbehov
tillfredsställts kommer sidant som rekreation, kultur, halsa, barnavård, etc att
efierfrggas  i stigande utstråckning.
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2) Utbudsteori:

1 m&nga ekonomisk-historiska ansatser tas ökad efterfrågan som en självklar
bakomliggande faktor som inte behöver utvecklas narmare.  Genom nya
upptäckter innovationer och teknikspridning rörande rtiaterial,  upptimringar
och förändrad organisation av varuproduktionen vidgades successivt ramen
for vad som kunde efterfragas.  Samtidigt skedde en revolution i transport- och
kommunikationsv%sendet  som revolutionerade varudistributionen. De gamla
eviga behoven av livsmedel, beklådnad, njutningsmedel och transporter
kompletterades parallellt med nyskapade behov fmmvuxna  ur uppfinningar
som exempelvis elektricitet, fordon och telekommunikation. De nya varornas
framv%ct  sammanhängde med det historiskt ganska nya fenomenet att köpmän
och storforetag alltmer sokte  p&inga  manniskoma varor med reklam och
marknadsföring. Enligt Alfred Chandler ersattes marknadens invisble hund
med de stora foretagens visible hand. En utveckling som dock varierade
mycket starkt mellan olika länder.”

3) Institutionella ekonomiska teorier:

Har bör frarnst  John Commons och Karl Polanyis ansatser n2rnnas. De
betonar att marknadsekonomin som sådan &r  en institution som byggts upp
under l&g tid och som förutsatter olika former av juridiska inrättningar (t.ex.
‘property rights”), vissa normer, regler och sociala beteenden (t.ex. n&gon
form av tillit, “trust”) for att överhuvudtaget kunna  existera.” Modem teori-
bildning p& detta omr&de har framhävt att stabila massmarknader - sàdana
som utvecklas i vissa lander  under 1800-talet  (USA, England) men inte i
andra (Frankrike, Italien) - forutsätter en rad olika politiska och legala
institutioner liksom olika kulturella normer och beteenden som inte kan
förutsattas existera pa forhand. 1 detta sammanhang kan Sabel och Zeitlins
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diskussion om “historital  alternatives to massproduction”  nämnas som en
möjlig utg&ngspunkt.‘g

4) Moderniseringsansatsen:

Med utgångspunkt fi-ån Max Weber eller Norbert Elias tar denna riktning
sikte p& människors vilja att anamma det “moderna”. Att ta del av det nya
konsumtionsutbudet är att delta i det framstegsprojekt  som det moderna utgör.
Ett exempel ti de ‘moderna” fabrikstygernas snabba genomslag på bekostnad
av hemslöjdens alster under den tidiga industrialiseringens fas. Suget efter det
moderna blir en kraft som omstrukturerar branscher och industrier och driver
fram ekonomisk tillvi~a.~~

5) Den antropologiska ansatsen:

Betoningen ligger har p?t konsumtionens kommunikativa roll. Genom kon-
sumtion av vissa varor - till exempel socker f%n och med 1600~talet  21 -

uttrycker vi social tillhörighet och status. En annan variant är den imikming
som fmm&allt  utvecklats av Mary Douglas och Baron Isherwood: dar
konsumtion betraktas som ett sätt att bygga upp en kulturellt kapital. Att ställa
sig utanför medför social isolering.22  Peder Alex skildrar i sin avhandling den
omv&ning som “masskonsumtionens samhälle” innebar i detta avseende:

Det var inte längre självklart vad man borde köpa, kunde köpa och i
etisk mening fick köpa. De samhälleliga normerna forändrades, och
i den processen m&te alla så småningom lära sig de ratta mönstren,
för sig sj&lv, för sm grupp, sm klass, kanske även för hela samhället
- for “samhällsekonomins ~kuil”?~
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5) Genusansatsen:

Denna imikming betonar behovet av ett genusperspektiv i studiet av konsum-
tionen som företeelse. Konsumtionssamhällets framväxt antas ha skett utefter
könslinjer. Detta framgår  av den mycket starka kopplingen mellan kvinnor
och konsumtion som finns i människors foreställningsvärld.  Bilden av konsu-
menten är oftast bilden av en kvinna. För att kunna analysera utvecklingen av
konsumtionssamhallet mAste man alltsa  beakta att konsumtionen också är ett
av de satt pA vilket socialt kön skapas och kommer till uttryck.

13



3. Den svenska debatten och forskningen.

Den internationella debatten visar att det är lång historisk process som ligger
bakom dagens komplicerade konsumtionsmönster. 1 Sverige betinner sig
forskningen om denna process i sin linda även om det för närvarande pågår
och har publicerats några enskilda arbeten kring olika typer av konsumtion.
Även förh&ndet  mellan fabrikssystemets införande och den föramlrade
efterfiAgan har uppmaAxrmmats:  f&mst  i samband med det så kallade
“Fabriksprojektet” bedrivet av ekonomhistoriker vid Lunds universitet.

Forskning om konsumtion som sådon

Undersökningar gjorda av en äldre generations etnologer, daribland  Nils
Keyland, Kke Cambell och Sigliid Svensson, har i första hand varit inriktade
på livsmedelskonsumtionen.

Även ekonomhistoriker och historiker har intresserat sig för detta
forskningsområde genom studier av kostens sammansättning och förändring
under olika historiska epoker. Flera studier har berört förhållandena under en
äldre tid, alltif%n  Eli Heckschers undersökning av livsmedelskonsumtionen
vid svenska kungsg&rdar  och slott och Gustaf Utterströms utforskning av
kosten vid Stockholms barnhus, till Mats Morells  och Mats Essemyrs arbeten
rörande kosthållningen vid hospital och j&nbruk.2s  En något senare tidsperiod
har behandlats av historikern Yvonne Hirdman, som inte bara granskat vad
man åt utan även diskuterat forhållandet mellan samhällets övergripande syn
p& kosthållet och de enskilda individernas värderingar och normer.26

1 de ekonomisk-historiska undersökningarna av levnadsstandardens
utveckling är kosten bara en av många poster som vägs in i bedömningen, lika
viktiga är konsumtionen av bostäder och kläder.27  Konsumtionen av dessa
fornödenheter har även kartlagts av etnologer och - när det galler bostäder -
av arkitektur- och byggnadshistoriker.2*  1 den konsumtionsforskning som
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under senare tid har bedrivits inom etnologin har perspektiven både breddats
och fördjupats. Att konsumtionen nu mer ses som en kulturell och kommuni-
kativ handling avspeglas i nyare studier rörande kosten, liksom i projektet
“Välfärdsdrömmar och vardagsliv, konsumtion och kuburutbyte 19551960”.
Ett tema i detta projekt som leds av Orvar  Löfgren, galler hagan om hur varor
och beteenden bidrog till att skapa det moderna svenska levnadssättet och
blev en del av ett kulturellt nationsbyggande.29

Forskning om utbu&- och efteflrdgefaktorer under svensk industrialisering

Debatten om den svenska industrialiseringen efter 1850 omfattar två huvmlhn-
jer dar bedömningen av den inhemska eftertZgans  betydelse g& isar. 1
inhemska modellen (Schön, Fridholm-Isacson-Magnusson) I3r de forändrade
eflerfi+lgeförh&ndena  pg hemmamarknaden en framskjuten ställning medan
företradarna för exportmodellen (Heckscher, Montgomery, Ganihmd,  Söder-
lund, Jörberg) ser svensk industrialisering som ett litet r&arubaserat  lands
anpassning till den internationella handelns ökade efterfriigan  pa stapelvaror.
Den inhemska modellen - med sin starka betoning pa tidig kontinuerlig
kommersialisering som en följd av fWindringama i jordbruket - har berö-
ringspunkter med modem agrarhistorisk forskning. Dartill  kommer den ökade
betoningen pa tidig marknadsintegration före 1800-talet  bland vissa etnologer,
historiker och socialantropologer. Ett viktigt arbete i detta sammanhang är
Borje  Hanssens undersökning Österlen.

För närvarande tycks endast ett specifikt konsumtionsinriktat historiskt
forskningsprojekt i relation till ekonomisk utveckling pag&  - historikem
Christer Ahlbergers undersökning av “Kultur, konsumtion och klass” under
det tidiga industriella skedet.30  Problemomradet  tycks däremot under senare
tid ha väckt stort intresse bland hade idehistoriker och foretagsekonomer.3’

Trots ganska omfattande forskning och en utvecklad debatt vet man
fortfarande ganska lite om hur utbud och efterfragan  växelverkade under
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svensk industrialisering. Det beror dels på att många slutsatser är grundade på
antaganden aven for de branscher som undersökts. Ett andra huvudproblem är
an vissa centrala variabler i helhetsbilden som inrikeshandeln och kommuni-
kationsväsendets utbyggnad är ofuhst&niigt  utforskade.32

Ekonomhistorikem Lennart Schön ar den forskare som mest systematiskt
analyserat hur export- och hemmamarknaden samspelade under den svenska
industriella revolutionen.

TABELL 1: Industribranschernas tillverkningsvärden fordelat på branscher
1850-1910.  Procent

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Malm & metall 20 21 20 21 23 25 23
Trä 7 10 13 20 18 15 12
Massa & papper 1 1 2 2 3 5 8
Livsmedel 51 43 43 34 32 31 29
Textil 12 12 11 10 10 10 11
Läder 4 5 5 5 5 5 6
Kemisk 4 4 5 6 5 4 4
Kr& & belysn. 0,3  0,4  0,4 0,6 1

Kalla: L Schön 1988, s 207 ff.

Schöns  avhandling f& 1979, “Fabriksprojektet”, behandlar sambandet
mellan produktion och konsumtion av textila produkter före och under det
industriella genombrottet.33 Schön har behandlat andra sidor av hemma-
marknaden under 1800-talet  i ytterligare uppsatser.34  Schön ansluter sig här
till en tradition som förespråkar en längre perspektiv ph svensk industrialise-
ring parallellt med en ökad tonvikt på de inhemska forandringarna: framför
allt hemmamarknadens utveckling som en effekt av den agrara revolutionen.
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Hans undersökningar, visar hur inkomstökningar bland breda lager på lands-
bygden betimjade  fiamväxten av en fabriksindustri för konsumtionsvaror.
(Jfr Tabell 1.) Schön hävdar att bland annat hans undersökningar ger stöd för
antagandet att det svenska industriella genombrottet var en tiukt av samspelet
mellan hemmamarknaden och exportmarknaderna dar bland annat en aktiv
stat befrämjat jordbrukets kommersialisering och svarat för uppbyggandet av
industrisamhttllets  institutioner. Dtirigenom  kunde exportinkomsterna spridas
vidare i den svenska ekonomin och bland annat skapa stigande inkomster och
vaxande konsumtion. Därigenom skapades enligt Schön ett annat och betyd-
ligt mindre uppmärksammat utlandsberoende, nämligen beroendet av
importen av konsumtionsvaror. Sverige hade de facto underskott i bytesbalan-
sen anda till 1910. Exportindustrins enastående utveckling efter 1850 - vars
tillväxt en aktre  generation ekonomhistoriker velat se som dynamiken i
svensk industrialisering - reduceras av Schön till att fordjupa och förstärka
den inhemska utvecklingen. (Tabell 1)

Sammanfattningsvis visar forskningsöversikten över det svenska kun-
skapslaget på en rad av viktiga punktinsatser pr% olika aspekter av
konsumtionen - sarskilt av etnologer men ocksA idehistoriker och ekonom-
historiker har lämnat  bidrag. Trots dessa studier kring framför allt livsmedels-,
textil- och bekhidnadskonsumtion  SA saknas breda historiskt problemmriktade
undersökningar av konsumtionen i Sverige. Ett viktigt undantag utgör eko-
norn-historikem Lennart Schön som mer övergripande undersökt samspelet
mellan produktron och konsumtion.
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4. Programmets frågeställningar.

Syftet att belysa hur konsumtion och produktion tillsammans konstituerade
svensk industrialisering har inte tidigare legat till grund för något större
forskningsprojekt som utgått if3n ett ekonomisk-historiskt perspektiv. Som
framgått ovan har konsumtionens historia - i Sverige liksom allmänt - teck-
nats mot bakgrund av en rad olika ansatser och inriktningar. Men bilden ar i
flera avseenden ofullständig och splittrad. För det första beror det på att
teoretisk inspiration i allmänhet hämtats från samhallsvetenskaplig  teoribild-
ning med en relativt statisk karaktar. För det andra kännetecknas
forslaringsf~tet  av många punktinsatser, utifAr vilka det kan vara svårt  att
generalisera. För det tredje applicerar många av studierna ett etnologiskt och
kulturhistoriskt perspektiv vilken saknar ett ekonomiskt angreppssätt som
utgår if& samspelet mellan produktion och konsumtion.

Det vi mot denna bakgrund anser oss kunna bidra med är en mer generell
och övergripande förståelse for konsumtionsmönstrens och preferensernas
förändring och deras inverkan på produktionen från början av 1800-talet  och
fram till 1914.

1) Den jorstu huvudt%gan  vi försöker belysa med en ekonomisk-historisk
ansats är i vilken utstr&Aning  forandringar i konsumtionen och distributions-
ledet, i växelverkan med produktionens utveckling och omstrukturering,
betingas av förtindrade  preferenser. Vilken betydelse hade förändrade
preferenser i relation till inkomstförändringar och forandringar i relativpriset
mellan jordbruks- och industrivaror. Hur inverkade andra faktorer utöver
inkomst- och prisförändringar’?

Det nya industrisamhället innebar inte bara framväxten av fabriker utan
också! att nya formationer av klasser och sociala skikt uppträdde på arenan, att
staten och det offentliga fick nya och utökade uppgifter, att intressen organise-
rades och omvandlades, etc. Utifrån ett sådant historiskt-institutionellt
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perspektiv avser vi fördjupa frågan kring hur efterfrågan skapas. För att kunna
undersöka denna komplexa tråga är ett första steg att ta reda på vem konsu-
menten egentligen var vid skilda tidpunkter. Vilka var de bärarna av det nya
konsumtionsmönster som växte fram i samband med den första vågen av
industrialisering under 1800-talet?  NL kan vi tidsfasta genombrottet för
uppkomsten av en homogen massmarknad för svenskt vidkommande?

Av sarskilt intresse för oss rent konkret blir därför att studera:
a) Institutionerna: För att forstå hur stigande inkomster leder till förändrade
konsumtionsmönster måste - vid sidan av förändrade relativpriser - stor vikt
läggas vid den institutionella utvecklingen. Det gäller i första hand sådana
“formella” institutioner som handelns organisering, lagstiftning som möjlig-
gjorde utveckling av detaljhandeln och f?amvtixten av nya marknadslösningar,
transportsystem, etc. Sadana  forandringar spelade sannolikt en avgörande roll
för konsumtionsmönstrens och preferensernas förändring över tiden. Självfal-
let iinns har också viktiga “informella” institutioner @. North) att ta sikte på.
Hur och på vilket sätt förändrad ideologi, utopier och svarfångade mentaliteter
leder till forandringar i människors sociala preferenser och upplevda behov.
b) Aktörerna: Ett viktigt första steg nar det galler att förstå dessa “informella
institutioner” är att undersöka vilka de centrala aktörerna varit i detta sam-
manhang. Viktiga fragor är till exempel vilka som introducerade det nya,
“moderna”, konsumtionsmönstret under olika perioder. Hur bemöttes de och
hur gick det till nar en konsumtionsstil spred sig: vilka gick i bräschen i olika
bygder och vilket motstånd mötte de? Fanns klara könsmassiga, åldersmässiga
och sociala skillnader?  Ett annat frågeområde galler de idéer som väglett
producenter, atBrsmän, och annonsörer. Vilka idéer har vidare väglett olika
organisationer och institutioner: hushållningssällskapen, slöjdföreningarna,
konsumentkooperationen, husmodersförbunden, konsumentverket osv? Vilka
ideologier och utopier har varit vägledande och vilken roll har de därefter haft
for fMnv2xten  av den “moderna konsumenten”? Det är också viktigt att

beakta statens agerande samt olika gruppers och organisationers försök att
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utnyttja staten för att hävda sina intressen. Vilka konflikter har utspelats
mellan olika gt-upper/organisationer?
c) Varorna:  En viktig uppgift i detta sammanhang blir vidare att kartlägga de
varor och tjänster som under olika perioder och inom olika sociala skikt
sarskilt appellerat till den “moderna konsumenten”. För att kunna göra detta
måste vi också analysera en annan viktig aktör: företaget och dess budskap.
Av största intresse är här att undersöka reklamens budskap och marknads-
föringsmetodernas förändring över tid. Reklam som riktar sig till kvinnor
respektive man samt till olika sociala klasser och åldersgrupper. 1 vilken
utsträckning har marknadsforingsmetodema varierat regionalt?

II) Uppgiften är, for det undra, att utifrån  ett ekonomisk-historiskt perspek-
tiv analysera hur de olika faserna i det industriella uppbyggandet är kopplat
till för&ulringar  i distributionsledet. Det gäller marknadernas storlek, lokali-
sering och struktur. De frågor  som vi sarskilt vill lyfta fram är:

a) Hur och på vilket sätt samverkade fZm slutet av 1800~talet  det svenska
industriella genombrottet med framväxten av specifika marknadsinstitutioner,
nya organisatoriska lösningar när det galler handel och marknader, nya
kommunikationer, med mera.
b) Vilka institutionella förämhingar krävdes för att detta skulle bli fallet? Här
kommer vi att applicera ett perspektiv som hämtar inspiration från modem in-
stitutionell ekonomisk teori vilken betonar betydelsen av framväxten av
sådana institutioner för den ekonomiska utvecklingen - och som naturligtvis
också förändras som en effekt av den ekonomiska och industriella utveck-
lingen.
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5. Undersökning

Vi avser besvara projektets frågeställningar genom att kartlägga hur enskilda
aktörer/organisationer agerade inom ramen för regionala ekonomier, enskilda
branscher och nätverk.

I) Föröndrade  preferenser, inkomstförändringar och förändrade relativ-
priser

Konsumtion och efterj2gan  är inga operationella begrepp utan måste skattas
eller harledas indirekt. Därtill är begreppet efte@?ågan  mångtydigt: har
innefattas alltifrån enskilda aktörers preferenser till aggregerad efterj?ågan.
Vart  projekt undersöker hemmamarknadens framväxt. Vår metod är att
kartlägga enskilda aktörers val, köp samt innehav/förbrukning  av konsum-
tionsvaror tillverkade av specialiserade hantverkare eller i fabriker inom eller
utom landet/regionen.  Endast genom sådana typer av kartläggningar är det
möjligt att n?irmare  komma åt vilken roll smak, mode, modernitet etc hade vid
sidan av inkomst- och prisforrandringar.

Ett omdiskuterat sätt att komma åt konsumtionsförändringar är att mäta
förändringen i innehav av lösöre liksom bostädernas utformning för enskilda
hushåll.  Den livaktiga internationella forskningen i anslutning till forsknings-
rikmurgen material culture, har visat på flera nya sätt att analysera sambandet
mellan den materiella nivåns förändring över tid och ekonomisk utveckling.
De flesta undersökningar av detta slag är baserade på bouppteckningar med
detaljerade kartläggningar av hur innehavet av föremål och boende förändras
över tid. En sådan djupare intensivgranskning skiljer sig från gängse använd-
ning av bouppteckningar i Sverige. Har har bouppteckningar framfor allt
utnyttjats av agrarhistoriker som också är de som utvecklat källkritiken på
området.

21



Ett systematiskt användande av bouppteckningar förutsätter dock större
datamarrgder  än vad som hittills varit det normala i internationella studier. 1
Sverige, som är val gynnat vad gäller rik tillgång pi3 bouppteckningar, kan
också dessa i större utsträckning kompletteras med andra individrelaterade
källmaterial. Rätt använd är bouppteckningar den kalla som bast besvarar vad
som efterfrågats av specifika sociala skikt.

Den grundläggande frågan är vad som eSfe@igades och av vilka? Den
besvaras med följande delfrågor:

Varuslagen: Vilka varor farms i hemmen och hur forändrades fordel-
rungen mellan hemmagjorda varor kontra köpstadsvaror?

När inträdde de viktiga brotten i konsumtionsnivbns  utveckling?

Hur skilde sig konsumtionsniwins  förändring bt socialt? Det vill säga
hur skilde sig varuslagen och för&miringen  i innehavet mellan jordbrukets
övre skikt, självägande bönder och obesuttna?

Utfallen måste också knytas till vilken typ av lana3bygd  man bodde i:
Huruvida det var Mga  om slätt- skogs- eller mellanbygd och hur byg-
derna präglades av jordbrukets besittningsformer? På samma sätt kan
givetvis andra utfall förväntas i städer.

Visserligen är bouppteckningar behäftade med en rad metodproblem - sarskilt
nar de som har utnyttjas for att komma åt forandring över tid - men framför
allt den agrarhistoriska forskningen har visat att problemen oftast går att
hantera genom att komplettera bouppteckningarna med uppgifter ur kyrkobok-
föring och mantals- och taxeringslängder. Kända svarigheter är att lägre
socialgrupper ar sämre representerade än högre, att gifta personer är över-
representerade, att mindre än hälften av de döda boupptecknades, att
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materialet med avseende på detaljrikedom försämras över tid vilken försvarar
jämförelser, att de boupptecknade inte är ekonomiskt aktiva, att man får en
försenad bild av innehavet och så vidare.

Sammanfattningsvis avser vi genom att kombinera socioekonomiskt
kallmaterial med bouppteckningar mer specifikt belägga hur innehavet av
fabrikstillverkade varor såg ut, spreds och förändrades i olika regioner under
1800~talet.  Vi kommer genom att komplettera med prismaterial och levnads-
standardsundersökningar mäta vilken betydelse förändrade preferenser,
förändrad inkomst och forändrade relativpriser på industrivaror och utomeko-
nomiska faktorer hade under olika faser av den industriella utvecklingen.

Iq Distributionsledets förändring under industriella revolutionen

Som formedlare av både marknadssignaler till industriproducenterna och
moderna fabrikstillverkade varor till landsbygden innehade köpmännen en
nyckelroll i en rad olika avseenden. Forskningen kring framfor allt utrikeshan-
deln och dess organisationer och aktörer har visat att handeln for det första
var uppbyggd kring personliga och förtroendefulla relationer till både produ-
cent och konsument. Större handelshus både förmedlade och gav krediter. De
hade kunskap om olika marknader och förmedlade även andra viktiga kontak-
ter. Handeln och marknaderna är därfor avgörande för förståelsen av den
komplicerade frågan om hur efterfrågan uppstAr  i ett dynamiskt samspel
mellan konsumtion och produktion.35

Den förmedlande funktion som framför  allt grosshandeln hade - med
köpmännen som bankirer och centrala aktörer i nätverk baserade på person-
kännedom - kom dock att förändras med industrialismen och framväxten av
ett nytt institutionellt regelverk. Förutom att grosshandlamas funktioner
alltmer övertogs av kreditinstitutioner och specialiserade marknader under
periodens senare skede, skedde också en annan och för landsbygden avgö-
rande for&uIring.  Fast boende lanthandlare etablerade sig i bygderna och via
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fasta marknadsplatser med alltfler marknadsmöten, via byar, småstäder-
köpingar - senare även stationssamhallen, skapades nya mer finfördelade
nätverk. ökningen av många små butikerna med försäljning över disk och
alltmer exponerade varor ar empiriskt belagd i stort men skillnaderna mellan
olika regioner och enskilda branscher var mycket olikartat. Vi kommer här att
utgA från de tre huvudlinjer som sammanfattar den internationella forskningen
pA området:

1. Kommunikations- och informationsteknikernas revolutionerande föräodring
gav förändrade föruts%tningar  för distributionsledet

2. Den mångsysslande köpmannen (familjeföretaget) ersattes av specialise-
rade företag som var imiktade pA massdistribution, exempelvis textil och
spanmnål.

3. Framväxten av storföretagens forvaltningsavdehringar  innebar att vissa
branscher som inom framför  allt tung industri integrerade distributionen inom
foretagen

Vi kommer att undersöka inrikeshandelns och marknadernas kraftiga expan-
sion parallellt med transport- och kommunikationsväsendets utbyggnad. Här
föreligger ett enormt omfattande och av forskningen så gott som helt outnytt-
jat källmaterial ph individ-, läns-  och foretagsnivi.  Vi kommer for det första
att kartlägga  valda undersökningsomrdden  med avseende ph varuströmmar,
handlare, kommunikationernas intensitet, postförsändelser, produktion i olika
avseenden osv. För det andra studeras marknadsföring och forsäljning inom
enskilda branscher via foretagens efterlämnade räkenskaper. Slutligen
kartlaggs enskilda aktörer för rekonstruktion av distributionsledets nditverk
baserat p& ett brett spektrum av kallor som för detta sammanhang endast kan
sammanfattas:
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1. Samtida utreciningar  inklusive de underlag som begärts in i samband med

dem.
2. Samtida sekundärmaterial utöver officiell statistik, exempelvis alma-
nackor, handelskalendrar, broschyrer och uppteckningar.
3. Bouppteckningar kompletterade med kyrkobokföring, mantals- och taxe-
tingslängder.
4. Offentligt primärmaterial till handeln och produktionen som städernas
tolagsjoumaler (utrikeshandeln), städernas hamnjournaler, konkursakter i.~~_  _...
haradsrattema  och r&ihusrättema,  manufakturdiskontfondens avräknings-
böcker över handelsman.
5. Enskilda arkiv över handelshusihandelsmän,  gårdar (bondedagböcker och
gårdsarkiv) företagsarkiv, jämbruk, privata jämvägsbolag och kanalbolagen.
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6. Programmets uppläggning och innehAll.

Det här skisserade forskningsprogrammet syftar till en långsiktig ekonomisk-
historisk kunskapsutveckling på det har diskuterade fältet som går utöver det
enskilda projektets längd och format. Programmet avser att knyta samman
forskning bedriven av seniora  forskare (pa  professorsnivå), doktorer och
doktorander.

Inom ramen för det övergripande programmet kommer den konkreta

forskningen att avse a) empiriska djupstudier av regioner, branscher och
nätverk, b) komparation av undersökta områden och branscher, c) en större
övergripande analys av hur utbuds- och etIerfr&gefaktorer  samspelade samt
hur export-, import- och hemmamarknaderna växelverkade dynamiskt under
svensk och övrig nordisk industrialisering.

A. EMPIRISKA DJUPSTUDIER AVREGIONER, BRANSCHER, NÄTVERK

VAr  övergripande ansats är att studera enskilda aktörers agerande och vilken
relation de hade till andra aktörer i industrins- och handelskapitalets nätverk.
Aktörernas beteenden och agerande kommer att knytas till detaljerade kart-
laggrungar av produktionens, handelns och marknadernas organisation,
struktur och inriktning i ekonomiskt geografiska subregioner på länsnivå.
Dessa studier kommer framst  att bedrivas av doktorander men utgör också
inkörsport för studenter på högre nivi i projektet.

B. KOMPARATION A V EMPIRISKA DJUPSTUDIER

Innebörden av den regionala variationen och olikheterna mellan branscher
analyseras systematiskt via data p& regional mv5 samt via komparation av
egna delstudier. HP avses förutom förutom den svenska utvecklingen även
jamfarelser  med internationella arbeten. Mest systematisk komparation
kommer att ägnas de övriga nordiska länderna.

2 6



C. KONSUM7’IoN  OCH INDUSiTLUISERING  1 SKANDINA  UEN  1826
1914

Vårt  projekt avser slutligen mynna ut i en genomgripande tolkning och
diskussion kring samspelet mellan produktionens och distributionledens
utbyggnad och konsumtionens förändring. Vi avser fördjupa analysen av
hemmamarknadens betydelse i Skandinavisk industrialisering. En s&dan  måste
innefatta de nordiska ländernas särdrag samtidigt som de ock& var en kultu-
rellt och socialt integrerad del av Västeuropa.
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