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Hemma och borta
Mångsyssleri, rörlighet och tidigmodern rural  
arbetsorganisation

rosemarie fiebranz

Hur försörjde sig tidigmoderna bönder  
– om vi lyfter blicken från torvan?

Under 1700- och 1800-talen omhuldades ofta bönders rotfasthet och stabilitet 
som särskilt betydelsefulla karaktärsdrag för den moral som skulle medverka 
till formandet av nationen. Jordbruket, i betydelsen åkerbruk och boskaps-
skötsel, ansågs vara den främsta näringen i samhället och grunden för allt 
verkligt värdeskapande.1 Bonden skulle koncentrera sig på att förbättra jord-
bruket, och inte ödsla kraft och resurser på vare sig andra näringar eller kon-
sumtion i form av lyxprodukter, som importerade textilier. Mångsyssleri och 
binäringar kritiserades för att dra bondens håg från det viktiga arbetet med 
jorden, och därmed medföra moraliskt förfall. De näringar som medförde 
rörlighet sågs som särskilt problematiska; medan slöjdande hemmavid be-
skrevs i uppskattande ordalag, förkastades bönders handelsresor för att av-
yttra slöjdens produkter. Gamla ideal om ett statiskt, hierarkiskt samhälle 
uttrycktes här. För bönderna framhölls det förebildliga i att förbli vid torvan, 
odla jorden och utöva en självhushållningsekonomi.2

1  Bland aktuella idékomplex finns den romantiska rörelsen med göticismen (med Geijers 
dikt Odalbonden som framträdande exempel), och fysiokratismen. Meidal (1993); Sörlin 
(1993), särskilt s. 24–26, 28–30; Perlestam (1998), s. 13 f. Leif Runefelt diskuterar hur tidens 
tankegods om böndernas samhällsroll kan tolkas som del av en moralisk ekonomi med 
förmoderna rötter. Runefelt (2011), s. 152–156, s. 164–166. Göticismen i dess 1800-talstapp-
ning, liksom odalbondemyten och forskningen om dessa, har nyligen behandlats i A. Berg 
(2011), s. 136–137. Ordet ”bonde” har för övrigt mycket gamla (fornsvenska) anknytningar 
till bofasthet, då det etymologiskt betyder ungefär ”den bofaste”. Liljewall (1995) s. 312.

2  Sörlin (1993), s. 24–26; Runefelt (2011), kap. 4 och 5, särskilt s. 189–201, 227 f.
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Delar av sådana tankekomplex har bevarats och reproducerats i 1900-talets 
historieforskning, vilket bidragit till att forma en stelnad och anakronistisk 
bondebild som har skymt sikten kring komplexiteten i de jordbrukande hus-
hållens försörjning.3 Själva begreppet ”bonde” har därtill ofta under samma 
tid givits starka manliga konnotationer.4 Kvinno- och genushistorisk forsk-
ning har efter hand byggt upp kunskap kring omfattningen av kvinnors ar-
bete i det tidigmoderna europeiska jordbruket.5 En medvetenhet har vuxit 
fram om att vi måste utgå från att alla i hushållen arbetade, oavsett kön, ålder 
och civilstånd. En särskilt viktig fråga är hur genusuppfattningar påverkade 
organiseringen av försörjningen i rurala områden under tidigmodern tid. Det 
gäller såväl det stationära jordbruket som de många formerna av resursutnytt-
jande på varierande avstånd från boplatsen, liksom mer utpräglat geografiskt 
rörliga näringar.

Tidigmoderna bondehushåll gjorde mycket mer än brukade jorden. De 
slöjdade, handlade och reste för att sälja sina produkter och sin arbetskraft. 
I denna artikel ska jag diskutera forskning om rörlighet som inslag i försörj-
ningsmönstren för människor som hade tillgång till mantalssatt jord i någon 
omfattning.6 Med rörlighet menar jag då att någon, flera eller alla i de hushåll 
där de (kameralt) brukningsansvariga ingått har ägnat sig åt arbeten, inklusive 
handel, som har medfört tidskrävande förflyttningar bort från gården (bruk-
ningsenheten). Jag behandlar här inte primärt målen för förflyttningarna, och 

3  Flera forskare har uppmärksammat de problem den mytologiska bondebilden skapat för 
möjligheten att studera de jordbrukande människornas historia mer förutsättningslöst, från 
flera aspekter. Se Perlestam (1998), s. 14, och där refererad forskning. Jfr även Östman (2006) 
och Henningsen (2006), särskilt s. 684–688.

4  Bönders ansvar och befogenheter, inom gårdshushållet och i lokalsamhället, i relation till 
kön, diskuteras av Perlestam (1998), s. 22–27. Se Lindegren (1980) och (1984) för empiri 
om hur avgörande kvinnors arbetskraft var för bondehushållens överlevnad i 1600-talets 
Sverige.

5  T.ex. Simonton (1998). Se Elisabeth Gräslund Bergs bidrag i denna volym för en diskussion 
om hur den tidigmoderna könsarbetsdelningen inom själva jordbruksarbetet kan analyseras 
vidare.

6  Att jorden var mantalssatt innebar att den hade registrerats av staten för en viss skatteför-
måga, dvs jorden beräknades avkasta så mycket att dess brukare kunde avstå en del i skatt. 
Därmed avgränsar jag mig här främst till de landsbygdsbor som av överheten förväntades 
kunna leva av sitt jordbruk, och också producera ett visst överskott. Se vidare bidraget av 
Lindström & Mispelaere i denna skrift, om landsbygdens jordfattiga och deras försörjnings-
aktiviteter.
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vilka näringsfång som där utövades. Av intresse är i stället rörlighetens konse-
kvenser, särskilt i fråga om könskodning av arbetsuppgifter, liksom genusupp-
fattningar kring makt och positioner i anslutning till arbetets organisering. 

Det tidigmoderna jordbruket i Sverige-Finland krävde ofta en viss rörlig-
het i brukandet av resurser på längre avstånd från gården. Det gällde fäbod-
bruk, utmarker av olika slag, skogsutnyttjande, etcetera.7 Alla former av mer 
omfattande (i bemärkelsen tidsåtgång och hur många individer som berördes) 
rörlighet, oavsett om några administrativa gränser (socken, härad, landskap) 
korsades eller inte, har betydelse i sammanhanget. Försörjningsmönstrens 
förväntade och planerade inslag av aktiviteter som innebar att vissa av de ar-
betsföra i gårdshushållen vistades borta från hemmet i omgångar, från några 
dagar till flera veckor eller månader – kanske t.o.m. år, måste ha inneburit 
att rörligheten och dess konsekvenser var integrerade i arbetsorganisationen: 
könsarbetsdelningen bör i någon mening ha förutsatt rörligheten.8

Könskodningen av de hemmavarandes arbeten, liksom av rörligheten i 
sig, bör därmed ha följt vissa mönster. Kan vi i ”rörlighetsområden” se en 
lösligare (flexiblare) könsarbetsdelning än i andra agrara områden? Eller fanns 
tvärtom en klar uppfattning om könskodning av arbetsfält, men en köns-
kodning som var annorlunda än i andra områden? Förekommer variationer 
i könsarbetsdelningen beroende på om rörligheten var lokal, regional eller 
över ännu större avstånd? Områden med stor arbetskraftsrörlighet ska här 
diskuteras som lika giltiga exempel på tidigmodern rural arbetsorganisering, 
som de med mer rumsligt stationär, främst åkerbrukande och/eller boskaps-
skötande befolkning. Vad kan återfinnas i europeisk och nordisk forskning 
med relevans för frågorna ovan?

Rörlighet och arbetsorganisation i Europa
Den europeiska forskningen om könsarbetsdelning i det tidigmoderna agrar-
samhället är riklig, för Nordens del är dock mängden inte så stor.9 Ett pro-

7  Villstrand (1992), s. 70 f.; Myrdal (1999), s. 294, 300–304; Larsson (2009).
8  Extraordinär rörlighet, som den stora frånvaron av män i många socknar i samband med 

1600-talets utskrivningar till krig, faller därmed utanför resonemangen i artikeln. Jfr Linde-
gren (1980).

9  Se vidare Elisabeth Gräslund Bergs bidrag i denna volym.
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blem är att försörjningssystemets sammansättning som helhet ofta lämnas 
oproblematiserad. Likhetstecken sätts mellan försörjning i en rural (det vill 
säga lantlig som motsats till urban) kontext och att befolkningen främst levde 
av jordbruk i betydelsen åkerbruk och i viss mån boskapsskötsel. Forskningen 
på området ”genusarbetsdelning på landsbygd” handlar därmed ofta enbart 
om själva jordbruket. En mer komplex arbetsorganisation som innefattar bi-
sysslor, marknadsanknutna aktiviteter och inte minst rörlighet i olika former, 
som vi alltså kan förvänta oss har varit vanlig, har mer sällan behandlats från 
ett genusperspektiv.10

Kunskap finns om hur jordbrukets inriktning och organisering förändra-
des i takt med ökningen av produktion för avsalu och integration med mark-
naden (en utveckling som givetvis varierar tidsmässigt i olika delar av Euro-
pa).11 Därtill har rikliga resultat presenterats om hur en hantverksproduktion 
för avsalu inom agrarhushållen, benämnd protoindustri eller tidig industri, 
vuxit fram i olika takt i många områden i Nordvästeuropa, inklusive Norden, 
allt sedan 1500-talet.12 Jordfattiga hushåll sysselsattes främst i textilproduktion 
med spånad och vävning av lin, bomull och silke.13 Förtjänstmöjligheterna i 
protoindustrin under jordbrukets lågsäsonger kunde bidra till att man i vissa 
hushåll valde att avstå från säsongsarbetsvandringar. I andra fall medförde en 
könsmässigt ensidig arbetskraftsefterfrågan i protoindustrin att man i många 
hushåll kombinerade (minst) tre olika försörjningsvägar: det egna jordbruket, 
protoindustriellt arbete och säsongsarbetsvandringar.14 Könsarbetsdelningen i 
jordbrukande hushåll som arbetade inom protoindustri har debatterats livligt. 
Hans Medick har till exempel framhållit att när kvinnligt kodat arbete, som 
spånad, blev ekonomiskt viktigt för hushållen så höjdes kvinnors status.15 Detta 

10  Deborah Simonton diskuterar ingående bredden och förändringarna i landsbygdskvinnor-
nas arbete under 1700-talet. Simonton (1998).

11  T.ex. den ökade, arbetskrävande odlingen av grönsaker för försäljning vilken krävde opti-
malt utnyttjande av all tillgänglig arbetskraft inom hushållen, inklusive kvinnor och barn, 
från 1600-talet eller tidigare. de Vries (1998).

12  För en översikt, se volymen European proto-industrialization (Ogilvie & Cerman 1996a). 
För svenska/skandinaviska förhållanden, se Isacson & Magnusson (1987); Florén & Rydén 
(1992). Se också Göran Rydéns bidrag i denna skrift.

13  Se Simonton (1998), s. 39–47, om kvinnors stora engagemang i textil protoindustri.
14  Simonton (1998), s. 44; Moch (2003), s. 69–73.
15  Medick (1981), s. 61 f.
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har starkt ifrågasatts av flera forskare, som förnekar en automatik i kopplingen 
mellan status och löneinkomst. Man har inte heller kunnat visa att protoindu-
strialiseringen som fenomen generellt har förändrat kvinnors ställning.16

Den intrikata kombinationen i många hushåll av jordbruk, protoindu-
striellt arbete och arbetsvandringar illustrerar behovet av genushistoriska 
analyser av komplexa rurala försörjningsmönster. Det finns en del forskning 
om rörligheten i det tidigmoderna Europa som inkluderar analyser av arbets-
organisationen på hemorten. Emellertid är det ovanligt att undersökning-
arna uttryckligen, eller främst, inriktas på könsarbetsdelningens betydelse 
för rörligheten, eller hur rörligheten påverkat arbetsdelningen mellan könen. 
Värdefulla analyser finns dock även i forskning utan uttalat genusperspektiv, 
men som berör hur hushållens arbete organiserades över året i relation till 
(delar av) arbetskraftens säsongsvisa frånvaro. Vanligast är resonemang om 
följderna av att män arbetsvandrade.

I sin forskningssammanställning om europeisk arbetskraftsrörlighet lyfter 
Leslie Page Moch fram att det vanliga under 1700-talet var att gifta kvinnor 
stannade vid hemgårdarna och hade ett stort ansvar för det löpande arbetet 
inom jordbruket.17 Jan Lucassen visar i Migrant Labour in Europe 1600–1900 
hur arbetskraftsrörligheten inom det ”migrationssystem” han djupstuderat, 
Nordsjö-systemet (där arbetskraft i stor omfattning vandrade säsongsvis från 
Westfalen till Nederländerna), var helt beroende av att stora delar av arbetet på 
fälten och med djuren på hemgårdarna utfördes av kvinnor. Lucassen visar att 
majoriteten av arbetsvandrarna som kom till Nordsjökusten var män som sys-
selsattes bland annat med skördearbete, torvbrytning och olika anläggnings-
arbeten. I den årsarbetscykel som skildras var de manliga arbetsvandrarna 
frånvarande ett par, tre månader och återvände hem lagom till spannmåls-
skörden, kring 25 juli. Deras arbetskraft saknades alltså på hemorten under 
höskörden, vilken främst sköttes av kvinnor.18 Detta förhållande menar Lucas-
sen är gemensamt för de olika så kallade push-områdena i västra Europa; när 
män arbetsvandrade till skördearbete i ”pull-områden” vilade jordbruksarbetet 
hemma, men också andra sysslor, till exempel inom hemindustrin, i hög grad 

16  Florén & Rydén (1992), s. 67 f.; Ogilvie & Cerman (1996b), s. 229, s. 233 f.
17  Moch (2003), s. 80.
18  Lucassen (1987), s. 96 f.
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på kvinnorna. Arbetscykeln som helhet tolkar Lucassen som att den syftade 
till att upprätthålla status quo, det vill säga hålla jordbruket igång genom att 
från olika inkomstkällor skaffa medel nog att betala jordräntor och skulder.19

I vilken utsträckning förekom då att kvinnor i jordbrukande hushåll läm-
nade hemorten för säsongsvis arbete på annan ort? Lucassen beskriver att 
kvinnor ingick i arbetslagen för vissa säsongsarbeten i Holland, som höskörd 
och linneblekning. Någon närmare utredning av hur stor andel av arbets-
vandrarna som var kvinnor, och vilka åldrar och civilstånd dessa hade, görs 
dock inte. I den italienska Po-dalen utgjorde kvinnor hälften av medlem-
marna i de säsongsarbetande arbetslagen i risodlingen. I vissa områden i 
italienska alperna, där under dåliga skördeår nära hälften av befolkningen 
arbetsvandrade, deltog kvinnor och även barn i stort antal.20 Simonton näm-
ner kvinnliga säsongsarbetare inom jordbruket i Skottland, och att gifta par 
anlitades tillsammans. Hon påpekar emellertid att arbeten som innebar lång 
frånvaro från hemmet ofta har kodats manligt, och därmed förstärkt upp-
fattningar om ”hem och härd” som kvinnligt präglade domäner.21 I många 
sammanhang begränsades därtill människors rörlighet – och då i synnerhet 
kvinnors – av skäl grundade i moraliska och religiösa, såväl som legala och 
familjehierarkiska förhållanden.22

Moch påpekar att kvinnors säsongsmigration av flera skäl är mer svåråt-
komlig för historikerna: den organiserades genom ”domestic, privately spon-
sored, small-scale arrangements”, medan männens vandringar var mer synliga 
när de genomfördes i stora arbetslag. Männens uppehållsorter var av intresse 
för myndigheterna inför militärtjänstgöring och utskrivningar; unga kvinnor 
registrerades däremot i lägre utsträckning, och deras arbetsvandringar är där-
med mindre synliga i källorna. Forskare har visserligen konstaterat att yngre 
kvinnor i stor utsträckning periodvis var frånvarande i vissa franska områ-
den.23 Enligt Moch är det dock inte troligt att kvinnor arbetsvandrade längs 
de längre rutterna, som över de bergiga gränstrakterna i Pyrenéerna mellan 
Frankrike och Spanien: ”This was a system that moved males almost exclu-

19  Lucassen (1987), s. 110–116.
20  Lucassen (1987), s. 116–120.
21  Simonton (1998), s. 29, 31, 33 f., 72 f.
22  Hunt (2009), s. 25–27.
23  Moch (2003), s. 80.
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sively, partly because the trip to Spain was long, difficult and dangerous.” 
De kvinnor som ändå lämnade hemorten, menar hon, hade fått platser som 
tjänsteflickor i närliggande byar, via nätverk av släkt och grannar.24 Men hur 
plausibel är egentligen innebörden av citatet – är det rimligt att utesluta 
möjligheten av kvinnors deltagande i vissa försörjningsaktiviteter enbart på 
grund av att de var tids- och kraftkrävande, svåra och farliga? Mochs slutsats 
illustrerar det stora behovet av empirisk forskning om vilka förutsättningar 
och konsekvenser den tidigmoderna rurala rörligheten hade i genustermer.25 
Vad betydde det för arbetsorganisationen om ogifta respektive gifta kvinnor 
var frånvarande? Påverkades männens arbete i jordbruket och i övrigt i an-
slutning till hemgården?

Kvinnors rörliga försörjningsaktiviteter just i Pyrenéerna, men på andra 
sidan gränsen, har beskrivits av Carmen Sarasúa. I Montes de Pas i norra 
Spanien tillämpades transhumans (människors säsongsvisa förflyttningar med 
boskapen till betesområden), och rörlighet var därmed en grundförutsätt-
ning för försörjningen.26 Hushållens djurbesättningar förflyttades med några 
veckors intervaller mellan de olika betesängarna. Arrangemanget liknande ett 
”omvänt” fäbodsystem eftersom det i Spanien var männen och vissa av bar-
nen som vallade boskapen på längre avstånd från byn. Kvinnorna uppehöll 
sig vid hemgården med de mjölkande djuren och kalvarna under sommaren, 
närmare de lokala marknaderna där mjölkprodukterna kunde säljas. Ekono-
min var marknadsorienterad, och mot slutet av 1700-talet såldes smör och ost 
av kvinnor också på mer avlägsna, urbana marknader.27

Vid samma tid förändrades försörjningsmönstren som helhet i området. 
Det delbara arv som praktiserades medförde en fragmentisering av betesmar-
kerna, och befolkningsökningen överskred områdets resurser för djurhållning. 
Mobiliteten fortsatte dock utgöra basen för försörjningen: ”[…] for Pasiego 
people, possibilities of working for wages were always associated to the ’out-
side’, that is, to the need to migrate”.28 En mer omfattande och diversifierad 

24  Moch (2003), s. 85.
25  Leslie Page Moch anger själv detta behov, och hon behandlar både kvinnors och mäns rör-

lighet i sin bok. Moch (2003), s. 14 f. Nedan ska jag närmare diskutera hur förhållningssättet 
behöver utvecklas ytterligare.

26  Se Larsson (2009), s. 76–80, även Fontaine (1996), s. 8 f.
27  Sarasúa (1998), s. 180 f.
28  Sarasúa (1998), s. 184.
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handel, till stor del utförd av kvinnor, blev en lösning. Till exempel smugg-
lade de textilier och tobak över bergen från Frankrike för att sälja i spanska 
städer. De inarbetade handelsrutterna underlättade också för många kvinnor 
från trakten att arbeta som ammor i Madrid och andra städer. Denna rörlig-
hetsekonomi, menar Sarasúa, kunde uppstå just på grund av att mobilitet var 
så starkt inlemmad i den lokala kulturen. Även om ett antal olika hantverk 
länge hade utövats i trakten, var identiteten främst knuten till den mobila 
beteskulturen – nära nog alla hushåll var registrerade som djurägande bönder. 
Emellertid var det inte de hushåll som fortsatte med transhumans-mönstrets 
säsongsvisa, mer lokala rörlighet, som kom att specialisera sig på långväga 
handel och lönearbete. Den kreatursbaserade arbetsorganisationen tillät inte 
någon långvarig frånvaro av vissa familjemedlemmar, konstaterar Sarasúa.29

Carmen Sarasúa går i sin artikel inte i detalj in på hur arbetsorganisa-
tionen inom hushållen var utformad och förändrades över tid. En styrka i 
analysen är dock att den inte utgår från ”män” och ”kvinnor” som statiska 
grupperingar med vissa förmodade, klart avgränsade ansvarsområden, vilka 
per automatik tillskrivs den ena gruppen som restpost när den andra är från-
varande. I stället undersöks hushållen som dynamiska och hierarkiska enheter 
där förståelser av genus och position ger varierande utslag, som är möjliga att 
tolka i termer av makt. Så är en viktig poäng för Sarasúa att de kombinationer 
av olika försörjningsmöjligheter som kan ses i området, där alla familjemed-
lemmar deltog i arbetet, inte kan beskrivas som komplementära i betydelsen 
en ”jämlik” fördelning av arbetsbördor och inkomster/konsumtion i famil-
jerna. Det delbara arvet innebar visserligen att söner och döttrar ärvde lika 
delar av jord och kreatur, men rättsfall med kvinnors klagomål pekar på hur 
männens dispositionsrätt över kvinnornas egendom gav dem makt över fa-
miljernas ekonomi. Vidare avspeglade användningen av kontantinkomsterna 
en könshierarki i familjerna. Männen spenderade mycket pengar (och tid) på 
krogar med drickande och spel. Större summor användes för pojkars utbild-
ning, än för flickornas skolgång.30

29  Sarasúa (1998), s. 181–185.
30  Sarasúa (1998), s. 186–190. Se också Fontaine (1996), s. 112, om hur ytligt sett lika arv till 

söner och döttrar, i ett utpräglat rörlighetsområde som Lyons uppland i franska Alperna, vid 
närmare granskning ses innebära att sonen favoriseras genom att tilldelas all boskap och be-
tesjord och därmed egendomsmässiga förutsättningar att få tillträde till köpmännens krets.
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Sarasúas syfte i den refererade artikeln är att problematisera en syn på den 
tidigmoderna, jordbrukande familjen som en förment harmonisk ekonomisk 
enhet, där produktion och konsumtion organiserades komplementärt och 
med (enbart) ett gemensamt, konfliktfritt, överlevnadssyfte.31 Genom sin un-
dersökning sätter hon fokus på hur rörlighetens förutsättningar och effekter 
kan förstås bättre med ett genusperspektiv. Nedan ska flera förklaringar dis-
kuteras närmare, men först ska jag presentera några exempel på rörlighet i 
nordiska tidigmoderna rurala sammanhang.

Rörlighet och arbetsorganisation i Sverige före 1800
Utan ambition att vara uttömmande, ska jag lyfta fram några exempel från 
Sverige där rörligheten varit betydelsefull för försörjningen före 1800. Det 
gäller dels säsongsvisa längre resor för handel, antingen marknadsförsäljning 
av produkter från hemtrakten eller så kallad gårdfarihandel. Dels vad som i 
svensk historieskrivning oftast benämns arbetsvandringar, där särskilt de från 
Dalarna utmärker sig.32 Arbetsvandringarnas organisering i Dalarna överens-
stämmer med det som beskrivits om de olika större migrationssystemen i 
Europa: att man vandrade organiserat till vissa stadigvarande målområden, 
vid bestämda tidpunkter, i lag med ledare, etcetera.33 Arbetskraftsmigration i 
systemliknande omfattning förefaller också ha skett över Bottniska viken från 
Finland till Mälarområdet under 1500-talet.34 Vidare behandlar jag rörlighet i 
kusttrakter där fiske och sjöresor var vanliga. Jag har valt exempel där forsk-
ningen i någon mån har behandlat förutsättningarna för rörligheten inom 
arbetsorganisationen på hemorten, och konsekvenserna för densamma.

31  Sarasúa (1998), s. 174–177.
32  Arbetsvandringarna från Dalarna har också en egen benämning, herrarbete, som finns be-

lagd från mitten av 1600-talet. Olika tolkningar av ordet finns föreslagna, gemensamt är att 
det anses syfta på arbete hos en överhet som hade möjlighet att leja folk för arbete, t.ex. 
hos ”herrskapsfolk”, eller ”på herrgård”, men inte uteslutande i sådana kontexter. Rosander 
(1967), s. 17 f.

33  Rosander (1967), s. 238–243; Lucassen (1987), kap. 4; Moch (2003), s. 76–83. Detta gäller för 
Dalarna under lång tid, åtminstone från 1600-talet till början av 1900-talet.

34  Tarkiainen (1990) s. 52–58. Under 1600-talet, med Stockholms då starka tillväxt, bosatte sig 
finskt arbetsfolk i stort antal i staden. Ibid., s. 87–106.
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Pia Lundqvist har undersökt Västergötlands gårdfarihandlande hushåll 
1790–1864, men förhållandena något längre tillbaks berörs också. Resultaten 
visar att könsarbetsdelningen var tydligt anpassad till männens bortavaro på 
handelsfärder, ofta mer än halva året. De textilier som såldes på handelsfär-
derna producerades i hushållen, där kvinnorna skötte vävningen. Uppgifter 
finns om att män spann garn och även tog på sig delar av ladugårdsarbetet, 
dock inte mjölkningen. Inga kvinnor reste enligt vad som är känt på han-
delsfärder från Västergötland. För tillstånd att bedriva gårdfarihandel krävdes 
brukande av mantalssatt jord, och det förekom att (ogifta) kvinnor stod som 
ansvariga för gårdsbruk och därmed också för tillståndet att bedriva gårdfari-
handel. Här anas en organisatorisk arbetsdelning som Lundqvist tolkar som 
en medveten strategi: kvinnornas fäder (eller makar) kunde samtidigt vara 
skrivna som handelsborgare eller handelsdrängar i Borås. En bror eller dräng 
kunde sköta handelsresandet. De hemmavarande, ofta enbart kvinnor, hade 
ett stort ansvar för jordbruket.35

Bönder i de linproducerande områdena i Norrland, främst Ångermanland 
och Hälsingland, gjorde talrika längre marknadsresor för att sälja lin och väv, 
samt andra produkter av ”egen avel”,36 som skogsfågel, hudar med mera. Det 
var främst gifta män som reste vintertid med varorna till marknader i Mel-
lansverige samt västerut till Frösön. Arbetsdelningen innebar att kvinnorna (i 
olika åldrar, gifta och ogifta) var starkt engagerade i produktionen av lin och 
linneväv, liksom i boskapsskötseln med en mer lokal rörlighet till bodland 
och fäbodar.37 I norra Hälsingland präglades det sena 1700-talet av en intensiv 
och diversifierad arbetskraftsanvändning i bondehushållen, med både nyod-
ling och kolning samt transporter för järnbruken, utöver insatserna i linne-
näringen. Utvecklingen bör ha inneburit att kvinnorna fick utökat ansvar för 

35  Lundqvist 2008, s. 112–119.
36  Uttrycket syftar på böndernas rätt att handla med sådana varor som ”i bondens bo växer 

eller faller”. Handel var annars endast tillåten i städerna. I Kristoffers landslag fanns spe-
cialbestämmelser som tillät norrlänningar och invånare i finska riksdelen en mer utvidgad 
handel för sin ”bärgning och nödtorft”, vilka ej fanns kvar i 1734 års lag. Lagreglerna tang-
erades i stor utsträckning av bönder, och många konflikter under 1700-talet mellan borgarna 
i de norrländska städerna och handlande bönder finns beskrivna. I flera resolutioner och 
förordningar under seklet bekräftades böndernas handelsrätt. Utterström (1957b), s. 49–64 
(citat s. 50). 

37  Utterström (1957b), s. 27–55, 65–69; Ullenhag (1982); Jonsson (1994); Fiebranz (2002).
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jordbruksarbetet.38 Men tydligen räckte inte hushållens arbetskraftsresurser 
till, eftersom säsongsvis invandring av kvinnlig arbetskraft (från såväl obe-
suttna hushåll som bondehem, både ogifta, gifta och änkor) från Jämtland 
och Härjedalen till Hälsingland har beskrivits i flera sammanhang. Denna 
så kallade vintergång finns belagd från 1730 och hundratalet år framåt, bland 
annat i bevarade passjournaler. Före 1700-talets uppsving för linnenäringen 
utvandrade också manlig arbetskraft från Hälsingland för vedhuggning vid 
Falu gruva på 1660-talet.39

Bergsbruket har i stora områden av Sverige spelat en viktig roll som ska-
pare av arbetstillfällen och möjligheter till extrainkomster. Gruvan i Kop-
parberget, med kringnäringar, drog till sig stora mängder arbetskraft från 
olika delar av Dalarna, både kvinnor och män. Bergsbrukets olika organi-
satoriska former – bergsmansbrukade gruvor, småskaligt smide, kronobruk 
och bortarrenderade, ”privat” drivna bruk från 1620-talet – är som helhet en 
landsbygdsnäring som har existerat i symbios med jordbruket, i olika former 
och i olika grad.40

Bönderna i Dalarna hade sedan medeltiden haft såväl skyldigheter som 
möjligheter till arbete inom bergsbruket. Det gällde dels de boende i och nära 
de olika bergslagen i landskapets södra del, men också säsongsarbetare som 
hämtades från övre Dalarna. Bergsmännen själva liksom medlemmar i deras 
hushåll arbetade i gruvdriften, med vedhuggning och transporter, som också 
krävde rekrytering av tillfällig arbetskraft, förmodligen både bönder och obe-
suttna. Arbetarna vid Falu koppargruva behövde försörjas med livsmedel, 
vilket genererade handelsmöjligheter för bondebefolkningen. Bönderna i 
Dalarna hade också länge haft särskilda rättigheter ifråga om handel, i rela-
tion till bergsbrukets behov.41 Bergsbruket påverkade också mer indirekt ar-
betsorganisationen inom jordbruket, till exempel genom ökad avsättning för 
jordbrukets överskottsprodukter, och genom bättre förutsättningar för eget 
smide genom enklare råvarutillförsel. Andra former av hemslöjd såldes också 
i bergslagsområdena: textilier, handskar, skor och husgeråd i trä. Speciella 

38  Fiebranz (2002).
39  Utterström (1957b), s. 69; Rosander (1967), s. 94–96.
40  Florén & Rydén (1992), s. 97–100, m.fl.
41  Rosander (1967) s. 119–134; om livsmedelsförsörjningen till Falun, se Sandström (1996), s. 

107; om bergsmännens arbete, se Sjöberg (1993).
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varuslag som direkt behövdes i bergsbruket såldes till bergslagsområdena från 
till exempel Närke och Södermanland: korgar (för kol och ved) och järnfat 
(för uppmätning av osmundjärn).42

De magra förutsättningarna för jordbruk i Dalarna brukar lyftas fram 
som orsak till att landskapets jordbrukande befolkning så länge ägnade sig 
åt rörliga ”bisysslor” till jordbruket, såsom gårdfarihandel med egna slöjd-
alster, samt säsongsarbete på annan ort.43 Dalkarlars arbete med vedhugg-
ning, tröskning, dikesgrävning, byggnadsarbete, med mera, på många håll i 
Mellansverige finns omnämnt i källor allt ifrån 1500-talet. Vandrandet var så 
vanligt, att uppgifter finns i källorna om att det tidvis varit nästan folktomt 
i byarna. Tidpunkterna för ting, husförhör och liknande anpassades efter 
vandringssäsongerna.44 Vanlig tid för avfärd var vid snösmältningen på våren. 
Flera uppgifter talar för att arbetsvandrarna återvände hem för att arbeta i 
slåttern, men sedan ofta gav sig iväg igen på sensommaren.45

Före 1800 verkar männen ha dominerat bland arbetsvandrarna. Rosander 
skriver: ”Med all säkerhet var det i äldre tid praktiskt taget endast män, som 
gick på herrarbete. Uppgifter om säsongsarbetande kullor är ytterst få före ca 
1770.”46 Han refererar emellertid på flera ställen i sin omfattande kartlägg-
ning olika källuppgifter om kvinnor som deltagit i såväl handel som arbets-
vandringar, exempelvis till Hälsingland (linnenäringen) och för tröskarbete 
(”[t]röskarna från Nedansiljan utgjordes enligt traditionen nästan uteslutande 
av kvinnor”). Uppgifter finns även om att gifta par har vandrat tillsammans. 
Någon systematisk undersökning av hur vanligt det var före 1800 att kvinnor 
gav sig iväg, eller i vilka åldrar dessa var, görs emellertid inte av Rosander, 

42  Bodell (1970), s. 143–146 och passim; Florén & Rydén (1992), s. 101; Götlind (1999), s. 105–
117.

43  Handeln med hemslöjdsprodukter från Ovansiljan uppges 1770 ha gett 3 000–5 000 tunnor 
säd i utbyte. Området hade då 13 500 invånare fördelade på 2 500 hushåll, och årsbehovet 
säd per person anges till 2½ tunna. Rosander (1980), s. 95 f. Till Ovansiljan (trakten norr 
om Siljan i Österdalarna) räknas sju socknar, däribland Älvdalen, Mora och Orsa. Hemslöj-
den/binäringarna i området omfattade såväl smide (liar m.m.), urtillverkning, träslöjd som 
laggkärl och vävskedar, spånkorgar, slipstenar m.m. Rosander (1967), s. 147–161.

44  Rosander (1967) passim, samt s. 303–310 om den kronologiska utvecklingen av dalfolkets 
arbetsvandringar; Lennersand & Oja (2006), s. 102–107.

45  Rosander (1967), s. 235.
46  Rosander (1967), s. 194.
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som dock visar på en ökning av andelen kvinnor mot slutet av 1700-talet.47 I 
den äldre svenska forskningen om herrarbetet i Dalarna, där Göran Rosander 
är den verklige nestorn, framstår de här omdömena om könsmönstren för 
arbetsvandringar som präglade av en förförståelse om att kvinnorna behövdes 
hemma och därför inte vandrade. En starkare ”push”-faktor sägs ha kun-
nat öka kvinnors benägenhet att vandra: ”Givetvis kan vid oår under äldre 
skeden såväl män som kvinnor på många håll ha vandrat ut tillfälligt”.48 Det 
i äldre historieforskning vanliga sättet att tolka kvinnors arbetsinsatser som 
undantag, eller som (tillfälligt) framtvingade,49 kan alltså ses också ifråga om 
Dalarnas herrarbete. Här behövs systematiska och förutsättningslösa under-
sökningar av inslag av rörlighet i försörjningsmönstren och betydelsen av 
uppfattningar om kön. Förekom det att kvinnor arbetsvandrade mer regel-
bundet, och hur uppfattades i så fall deras – och männens – handlingsfrihet 
därvidlag, också i relation till ålder och hushållsposition? 

Magra förutsättningar för jordbruk är en faktor som återkommer också i 
ett par avhandlingar om tidigmoderna kust- och skärgårdssamhällen, i vilka 
arbetets organisering i anslutning till rörliga aktiviteter behandlas. Beatrice 
Moring undersökte fem socknar inom nuvarande Skärgårdshavet i sydvästra 
Finland, medan Ragna Ahlbäck, utifrån ett gediget rättsligt material, pre-
senterar en än mer detaljerad bild av skärgårdsbefolkningens försörjnings-
mönster i 1600- och 1700-talens Kökar, i Ålands skärgård.50 Bondehushållen, 
som mestadels var kronohemman, förfogade över små åkerarealer, i vissa byar 
såddes ingen spannmål alls. Däremot var kreatursinnehavet stort under 1600-
talet och boskapsskötseln betydelsefull. Ett rörligt mångsyssleri garanterade 
försörjningen: under senvintern jagades säl och fågel. Under våren, samti-
digt som boskapen fördes på bete, fiskades med stornot. Juli månads slåtter 
och skörd sammanföll med skötfisket, då också hela familjer behövde vistas 
på fiskelägena för rensning och beredning av fångsten. Under vintern drogs 
isnot.51 Torkad och saltad fisk fördes av bönderna själva till Åbo, Stockholm 

47  Rosander (1967), s. 195, 256 (citatet), 293, 308, m.fl. ställen.
48  Rosander (1967), s. 195 (not 11), även s. 308.
49  En syn som också återfinns under de behandlade, tidigmoderna epokerna. Se Simonton 

(1998) s. 71; Fairchilds (2007), s. 124 f.
50  Ahlbäck (1955); Moring (1994).
51  Ahlbäck (1955), särskilt s. 116–126, 250–253; Moring (1994), s. 30–38.
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I denna slåtterscen från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal arbetar bara kvinnor på ängen. 
Slog de också höet på egen hand, eller deltog några män i den fasen av arbetet? Kom männen 
i så fall hem från en seglats lagom till slåttern, och ska de nu åter ge sig iväg? På såväl konkret 
nivå, som mer övergripande, behöver den tidigmoderna genusarbetsdelningen analyseras i 
relation till agrarbefolkningens rörlighet. Gustaf Silfverstråle (1748–1816), Landskap med 
kvinnor räfsande hö, odaterad, blyerts och tusch. (foto: Uppsala universitetsbibliotek.)
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och Reval för försäljning, vilket gav betydande inkomster under goda kon-
junkturer: två tunnor råg kunde fås för en tunna strömming i Stockholm vid 
början av 1700-talet.52

Skärgårdsbornas handel på Stockholm och Mellansverige hade tidvis un-
der 1500- och 1600-talen särskilt gynnsamma villkor i lagstiftningen, genom 
att den räknades som husbehovshandel. De som saknade åkrar och inte sådde 
någon spannmål och därmed istället var skattlagda för fiske och sälfångst, 
kunde noteras som ”rätta skärkarlar” i skattelängderna (så var fallet för bön-
derna i Kökar). Därmed gavs rättighet att handla direkt med till exempel 
bönder och bergsmän i Mälardalen, för att så tillgodose behoven av spann-
mål. Utöver fisk såldes späck och tran från säl, fåglar, ägg, kött, smör och 
ost.53 Av denna lista framgår att kreatursskötseln, där en stor del av arbetet var 
kvinnligt kodat, var betydelsefull för försörjningen också genom produktion 
för avsalu över längre avstånd.54

Moring gör ingen problematisering av kön i relation till arbetsorganisa-
tionen. Hon visar emellertid att den mångsidiga näringsstrukturen krävde 
stor arbetsstyrka, eftersom många ekonomiskt viktiga aktiviteter sammanföll 
tidsmässigt under året. Så måste exempelvis en kvinna avdelas för kreaturs-
skötseln under sommarhalvåret, då hon för att mjölka dagligen fick ro långa 
sträckor till de holmar där betesmarkerna fanns. Någon annan kvinna måste 
då ”utföra hushållsarbetet och se till småbarnen”. På motsvarande sätt kol-
liderade vårarbetet i jordbruket med försommarens skötfiske, ett problem för 
männen, enligt Moring.55 Avhandlingens demografiska anslag ger värdefull 
information om arbetsorganisationens förutsättningar. En stor andel av hus-
hållen under 1600-talet var utvidgade (flergenerationella) eller bestod av flera 
gifta par – syskon med makar och eventuellt överlevande föräldrar. Morings 
slutsats är att fyra vuxna inom varje bondehushåll var ett minimum för att 

52  Under 1681 fraktades 3 500 tunnor strömming till Stockholm från en av socknarna, Korpo. 
Moring (1994), s. 43–47. År 1595 hämtades minst 3 700 tunnor spannmål från Mälartrakten 
till Finland. Också salt togs i utbyte. Tarkiainen (1990), s. 39–43 (Vasatiden). 

53  Ahlbäck (1955), s. 221, 276–278; se, om fiskhandeln i Stockholm, också Sofia Lings bidrag i 
denna skrift.

54  Ahlbäck (1955), s. 250–253 om boskapsinnehav, s. 262 om kvinnligt ägande av kreatur, s. 267 
om arbetsdelning.

55  Moring (1994), s. 60, se särskilt figur 21, s. 61, för en översikt över de olika arbetsuppgifternas 
spridning över året.
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klara arbetet. Området hade också den största tjänstefolkstätheten i Finland 
under 1600-talet.56

Därtill finns institutionaliserade samarbetsformer utöver hushållets ramar 
dokumenterade. Exempelvis upprättades kontrakt om så kallade ”hemmans-
bolag”, där en gårdsbrukare kunde avtala med en inneboende familj om hjälp 
med gårdsbruket, eller bröder reglera sitt långvariga samboende, där särskilt 
nyttjandet av skutor och fiskeredskap avtalades.57 De landbaserade fisketek-
nikerna som användes före 1800 i området byggde på organisering i fiskelag. 
En strömmingsvinternot var en dyrbar investering och delägarskapet kunde 
spridas på sex till åtta hushåll (ibland hela byn). Dragningen av noten krävde 
stora arbetslag, varje delägares ansvar att skicka fastställt antal arbetskarlar 
till notdräkten var ofta reglerad.58 Först under 1800-talet, då nya, mindre ar-
betskraftskrävande fisketekniker introducerades, förändrades enligt Moring 
arbetets organisering, så att ”hushåll och arbetslag började sammanfalla”.59 
Morings och Ahlbäcks undersökningar visar att vi för äldre tid inte kan sätta 
likhetstecken mellan bondehushåll och en hushållsorganiserad produktion. 
Bruket av en viss teknik, och teknisk utveckling över tid, liksom rörligheten 
över både kortare och längre avstånd, återspeglades i arbetsorganisationen. 
Teknikens betydelse för tidigmodern arbetsorganisering kan ses även på an-
dra områden; hyttlagets gemensamma ägande av masugnen återspeglas i ar-
betets organisering i hyttan, och ingår därmed också i förutsättningarna för 
arbetet i jordbruk och andra näringar.60

De rörliga försörjningsmönster hos finska skärgårdsbor som här har pre-
senterats, kan relateras till de förindustriella kustbefolkningar, så kallade fis-
karbönder, från 1700-talet och framåt, som har diskuterats komparativt av 
etnologen Orvar Löfgren. Näringskombinationen varierade från dem som 
huvudsakligen levde på jordbruk med något lite fiske som binäring, till fis-

56  Moring (1994), s. 51, 59.
57  Ahlbäck (1955), s. 31.
58  Stornoten som drogs på försommaren krävde arbetslag om ett knappt tiotal personer. Mo-

ring (1994), s. 38. En odaterad bild (tidigt 1900-tal?) i boken (s. 36) visar ett lag med en 
kvinna som drar not, med texten ”sommarfjällsfiskenoten sysselsatte ca fyra personer”. Se 
även Ahlbäck (1955), s. 118–121.

59  Moring (1994), s. 64.
60  Sjöberg (1993), s. 39–57.
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kare som hade jordbruk som stödaktivitet.61 Specialfall har funnits där fisket 
både hade mycket stark säsongskaraktär och rumslig separering. I de fallen 
flyttade jordbrukare från inlandet ut till säsongsfiskelägen för att under en 
kortare period arbeta med att skaffa årsbehovet av fisk. Sådana exempel har 
funnits på Gotland, men även vid norrlandskusten, där kreatursskötsel kom-
binerades med flyttningar ut i havsbandet sommartid.62 Hur könsarbetsdel-
ningen utformades i samband med sådana flyttningar har mig veterligen inte 
närmare undersökts.

Löfgren har också jämfört fiskarbönderna längs Sveriges kuster dels med 
nybyggare i lappmarken, så kallade fjällbönder, dels med fiskarbönder i Nord-
norge. De tre ”ekologiska regionerna” härbärgerade vad Löfgren benämner 
tre olika ”fångstkulturer”.63 Fjällböndernas resursutnyttjande dominerades 
före slutet av 1800-talet, då det industriella skogsbruket tillkom, av fiske och 
jakt, men också extensiv foderinsamling i utmarker, som myrslåtter, lövtäkt, 
med flera sätt att utnyttja naturresurser för att föda boskap. De norska fiskar-
bönderna samlade såväl naturhö som tång, och kokade fiskavfall för att föda 
sina djur.64 Tillgången till foder var inte den knappa resursen. Det var i stället 
tillgången till arbetskraft som avgjorde hur väl kreaturen kunde födas. Års-
rytmer – när de olika arbetsinsatserna inom respektive näringsfång behövde 
utföras – var viktiga, i dessa ”symbioser” mellan olika näringar. Eller som Löf-
gren uttrycker det: ”… att fiskarbonden var tvungen att vara hemma under 
sommarens och senvinterns foderfångst begränsade också hans möjligheter 
att bedriva ett intensivare fjärrfiske”.65 Resonemanget tangerar den viktiga 
frågan om hur tidigmoderna jordbrukande och rörliga människor löste ek-
vationen med arbetskraftstillgång och säsongsrytm. En relevant fråga är hu-
ruvida fiskarbönderna faktiskt varit ”tvungna” att överge fisket vissa perioder 
för att sköta sitt jordbruk. Kunde kanske fiske och andra rörliga näringsfång 

61  Löfgren (1977b), s. 171.
62  Löfgren (1977b), s. 170. Se även Rogers (1989) för översiktliga uppgifter om fiskarhushåll i 

Sverige 1650–1950.
63  Löfgren (1971).
64  Löfgren (1971). Denna typ av foder användes också av de åländska skärgårdshushållen. Ahl-

bäck (1955), s. 267.
65  Löfgren (1971), citat s. 110.
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underlättas av en arbetsorganisering, inklusive könsarbetsdelning, som var 
annorlunda jämfört med den som till exempel slättbönder praktiserade?

I Österbotten var under andra halvan av 1500-talet tran från sälar en viktig 
avsaluprodukt. Sälfångsten innebar långa havsfärder och månadsvis frånvaro 
för minst en man från flertalet gårdar i vissa socknar.66 Under 1600-talets lopp 
utvecklades tjärbränningen till en dominerande inkomstkälla som krävde 
stora arbetsinsatser och även rörlighet. Männen vistades i skogen, ofta flera 
mil hemifrån, flera veckor under bränningen på försommaren.67 Andra nä-
ringsfång, vid sidan av jordbruket och kreatursskötseln, var seglation, fiske 
och brädsågning.68 Andelen stora hushåll var hög i Österbotten under 1700- 
och 1800-talen.69 Från samma tid finns flera iakttagelser om att kvinnorna 
utförde omfattande arbete, både inom jordbruket och i binäringarna.70 En 
provinsialläkare konstaterade 1754 att

männen dels genom seglation och dels genom fisket och sälfångsten vistas borta långa 
säsonger, under vilka kvinnorna fick handha uppgifter som egentligen skulle ha an-
kommit på husbönderna. Från sälfångsten återvände männen först efter midsommar, 
medan seglationen omfattade hela sommaren.71

Ulla-Britt Lithell har i sin avhandling om barnadödligheten i Österbotten 
lyft fram flera liknande iakttagelser, och även ovanligt belysande statistik 
från tidigt 1800-tal. Enligt denna, initierad av Finska Hushållningssällskapets 
sekreterare C. C. Böcker och bearbetad av Lithell, utförde kvinnorna i de 
socknar som var beroende av inkomster från skogsprodukter mer än hälf-
ten av arbetsinsatserna med plöjning och dikning, liksom mellan 10 och 30 
procent av arbetet med tjärproduktionen. En stor del av arbetet med körslor 
sköttes också av kvinnor.72 Sammantaget verkar arbetsdelningen ha vilat på 

66  Jern (1980), s. 27.
67  Villstrand (1992), s. 58, 62 f.
68  Jern (1980); Lithell (1988), kap. 11. 
69  Moring (1989), s. 108–109. Med stora hushåll avses att hushållen inkluderar fler familjer än 

gårdsägarens och ett gift barn.
70  Lithell (1988), kap. 10.
71  Provinsialläkare Rudolf Hast, refererad i en lokalhistorik (Nils Storås om Kronoby kom-

mun), citerat från Lithell (1988), s. 50.
72  Lithell (1988), kap. 10. Villstrand (1992), s. 58, anger att kvinnor deltog när veden lades in i 

tjärdalen och i bränningens början.
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att vissa kvinnor och de äldre var mer stationära, och hade huvudansvar för 
löpande, tyngre utomhusarbete i jordbruket. Men till viss del har kvinnor 
varit rörliga i arbete med fisket och transporter av skogsprodukter. Enligt 
Lithell kan arbetsdelningen förklaras av att ”den arbetskraft som uppfattades 
som den bästa” styrdes till ”den produktionsgren som utgjorde den största 
inkomstkällan”.73 Denna konklusion vore angelägen att pröva i kommande 
forskning.

I samtiden sågs mångsyssleriet i Österbotten som negativt, och en ut-
veckling av jordbruket efterlystes. Äldre historieskrivning har i många fall 
instämt i den bilden och sett könsarbetsdelningen som en viktig negativ fak-
tor. Helmer Smeds skriver i sin avhandling om Malaxbygden från 1935 att 
”[b]earbetning av åkern var anförtrodd de vid såningstiden hemmavarande 
d v s kvinnor, barn och åldringar, och sköttes också därefter”.74 Lithell själv 
instämmer i den beträffande jordbruket negativt värderande tolkningen av 
könsarbetsdelningen: ”Med den stora arbetsbörda som åvilade kvinnorna 
fanns inga möjligheter till förbättringar inom jordbruket. För att åstadkom-
ma en utveckling av jordbruket krävdes även att männen engagerades i arbe-
tet på gårdarna”.75 Dessa citat, liksom det samtida källmaterialet, illustrerar 
hur förståelser av kön och arbete samt uppfattningar om ett idealt sätt att 
försörja sig på landsbygden – huvudsakligen av jordbruk –, har samspelat och 
gjort avtryck under mycket lång tid. Ny forskning som uttryckligen frigörs 
från sådana förförståelser och ideal är angelägen.76

Härnäst ska jag ge ytterligare några exempel på hur förklaringar har ut-
formats i forskningen kring tidigmodern arbetskraftsrörlighet, och diskutera 
dessa i relation till ett genushistoriskt perspektiv.

73  Lithell (1988), s. 57.
74  Helmer Smeds, Malaxbygden. Bebyggelse och hushållning i södra delen av Österbottens svensk-

bygd. En studie i människans och näringslivets geografi (Helsingfors 1935). Citerat efter Lithell 
(1988), s. 71. Liknande synsätt återfinns hos Jern (1980), s. 27.

75  Lithell (1988), s. 72.
76  Observera även den nyare forskning (förvisso utan könsperspektiv) som kunnat visa att ut-

nyttjande av skogsresurser, för t.ex. tjärbränning, under stormaktstiden var ett för hushållen 
effektivt sätt att använda jordbrukets lågsäsonger och därmed bl.a. klara kronans växande 
skattekrav. Villstrand (1992), s. 62–66, 69 f.
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Rörlighet och könsarbetsdelning – om förklaringar

I forskningen om säsongsmigration i Europa ges olika förklaringar till att så 
många människor har praktiserat så hög grad av mobilitet. Förklaringsmo-
dellerna ha emellertid mer sällan varit genusanknutna. En grundläggande 
fråga är vad det var i arbetsorganisationen som möjliggjorde för så många 
tidigmoderna landsbygdsbor att arbetsvandra och idka långväga handel, sä-
songsvis under långa perioder? Följdfrågor handlar om hur de frånvarandes 
arbetskraft kunde undvaras? Vidare, hur påverkades de hemmavarandes ar-
bete, var normerna för könsarbetsdelning annorlunda i rörlighetsområden 
än i områden där människor var övervägande stationära? Det bör också vara 
givande att vända på frågan, och därmed gå in på förklaringar till arbetsvand-
ringarna. Vilka inslag fanns i försörjningsmönstren och särskilt könsarbets-
delningen, som bidrog till att människor valde att ge sig iväg periodvis?

I ekonomiskt inriktade analysmodeller kring historisk migration har ofta 
strukturella förutsättningar som (otillräcklig) jordtillgång, samt (högre) löne- 
och prisnivåer, använts för att förklara migration, och då uttryckts som ”push”- 
respektive ”pull”-faktorer. På det sättet kan migrationsmönster studeras på en 
övergripande nivå. Emellertid fungerar modellen sämre för att problematisera 
variationer och motsägelser på lägre nivå: varför arbetsvandrade man från en 
by, men inte från grannbyar med liknande förhållanden? Varför stannade vissa 
familjer kvar, medan grannar gav sig iväg? Varför säsongsarbetade vissa famil-
jemedlemmar medan andra blev kvar hemma? Kan undersökningar av arbe-
tets organisering bidra till att besvara dessa frågor? Vilken betydelse hade i så 
fall uppfattningar om kön och arbete i sammanhanget?77 På samma sätt som 
arbetets organisering i sin helhet behöver analyseras i anslutning till sociala 
relationer, behöver arbetskraftsmigrationen och dess regionala förutsättningar 
undersökas i sin sociala kontext. Moch framhåller att ”[v]illage-specific prac-
tices of migration, and non-migration, indicate the degree to which mobility 
was a socially mediated phenomenon, shaped by local practice”.78

77  För kritik mot push/pull-modeller, se Fontaine (1998), s. 352 f. För betydelsen av analyser 
på olika nivåer (strukturella respektive aktörsinriktade, om man så vill), se Moch (2003), s. 
13 f.

78  Moch (2003), s. 81. Fontaine (1998) ger empiriska exempel från Alperna på lokal variation.
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Ofta har framhållits att människors rörlighet främst har triggats av brist, 
eller hotande nöd, på hemorten: ett knappt försörjningsläge till följd av eko-
logiska förhållanden som medfört magra förutsättningar för jordbruk, fel-
slagna skördar, jordfattigdom och fragmentering av jordinnehav, etcetera, har 
medfört svårigheter att få ihop tillräckliga resurser för att betala jordräntor 
och skatter. Under 1700-talet har därtill det ökande befolkningstrycket i nord-
västra Europa ytterligare spätt på effekterna av de uppräknade faktorerna.79 
Temporär migration har också förklarats som en slags övergångslösning. I 
väntan på att få tillgång till föräldrarnas jord har unga män till exempel ar-
betat som hantverkare långt hemifrån. Giovanni Levi beskrev hur tusentals 
stenhuggare från italienska bergsområden kommit att försörja sig i Turin: 
”for them, being a mason was much like entering a waiting room”.80

Antagandet att människor har ”tvingats” bli rörliga för att klara sin för-
sörjning kan dock med fördel problematiseras och därmed öppna för intres-
santa resultat. Fontaine hävdar att det är väsentligt att komma ifrån fixering-
en vid jordresurser som enda grund för bönders försörjning. Denna fixering 
avspeglar både de samtida myndigheternas syn på bönder som stationära och 
trofasta, och senare tiders glorifiering av förmenta bondevärderingar. Hon 
menar att agrarsamhällets resurser har varit mångsidiga, och omfattat till ex-
empel kunskaper inom hantverk och om avsättningsmarknader för varor. I 
Europas bergsområden har sedan medeltiden knapp jordtillgång kombine-
rats med omfattande rörlig handel (peddling). Alla vandrade inte, men alla 
var på något sätt involverade i en ekonomisk struktur baserad på rörlighet, 
där vissa invånare trots små jordresurser kunde bygga upp lukrativa handels-
rörelser. Samverkan i omfattande släktnätverk var avgörande för framgång, 
kärnfamiljen eller hushållet utgjorde inte försörjningens hela sammanhang. 
Låneverksamhet spelade en viktig roll; fattigare bybor kunde göra arbets-
vandringar för att bli i stånd att betala de välbeställda som förskotterat deras 
skatter. Boskapsskötsel ingick i näringsmönstret, och kontrakt för att föda de 
(frånvarande) välbeställdas kreatur över vintern var en inkomstkälla för dem 

79  T.ex. Lucassen (1987); Moch (2003), s. 79. Se också Rosanders (1967) tolkningar av dalfolkets 
arbetsvandringar, som ”tvingande nödvändighet att söka en del av sin utkomst på annat 
håll” (s. 327), samt diskussion av ”pull and push”, s. 336–341.

80  Citerat från Fontaine (1998), s. 354.
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som var mer stationära. Också arbete med att valla boskapen, och avsätt-
ning för egna hantverksprodukter länkade den stationära befolkningen till de 
långväga handlande. Andra fattiga utnyttjade möjligheten att få kredit som 
startkapital för egna arbets- eller försäljningsresor. Fontaine gör här ingen 
problematisering av kön.81 Genusanknutna frågor skulle kunna fördjupa ana-
lysen och öka förklaringsvärdet: vilka i hushållen/byn skötte får och kor över 
vintern mot betalning? Vilka använde kunskaper och kontakter i och utanför 
släkten för att kunna ge sig iväg och sälja egna produkter? Hur såg samspelet 
och maktrelationerna ut inom äktenskap och hushåll?82

En annan förklaringsmodell bygger på att jordbruket inte hade så stor 
omfattning: ”the hay crop was small enough to be cut and gathered by women 
and children. Westphalians had small landholdings because their population 
increased much more than other areas in the seventeenth century.”83 Här 
impliceras en tilltagande fragmentering av jordinnehaven, och därmed nöd-
tvungna arbetsvandringar. Men orsakssambanden kan vara flera. Westfalen, 
liksom flera av de större migrationssystem som beskrivits, hade mycket lång-
variga traditioner av arbetsvandringar.84 Områdets befolkningsökning kan 
därmed ha blivit större än vad jordresurserna skulle ha medgivit om närings-
mönstret baserats på enbart jordbruk. Att kvinnor och barn skötte höskörden 
behöver med den typen av resonemang inte förklaras av att ängsmarkerna var 
så små, utan kan i stället vara uttryck för en etablerad, länge tillämpad form 
för (köns-)arbetsorganisation. Höskörd och djurhållning kan i så fall betrak-
tas som ett inslag av flera i en utvecklad kombination av näringsfång.

Befolkningsutveckling och hushållsstorlek i rörlighetsområden har berörts 
i den demografiskt inriktade forskningen. Ett vanligt antagande är att befolk-
ningsökning som överskridit försörjningsutrymmet i ett område har drivit 
fram arbetskraftsmigration.85 Men motsatt orsakssamband har också föreslagits 
från flera håll: mångsidiga försörjningsvägar, däribland såväl ett brett lokalt re-

81  Fontaine (1996), s. 104–114; dens. (1998).
82  Se antologin The marital economy (Ågren & Erickson 2005) för en bred problematisering av 

äktenskapet som ekonomisk enhet.
83  Moch (2003), s. 41 f. (min kursivering).
84  Rosander (1967); Lucassen (1987); Fontaine (1996). 
85  Som de nyss nämnda tolkningarna hos Lucassen (1987); Moch (2003), s. 79. De demogra-

fiska tolkningsmodellerna behandlas i en översikt av Michel Oris (2003).
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sursutnyttjande som arbetsvandringar, avsaluslöjd och handel, har möjliggjort 
en befolkningstillväxt som inte jordresurserna ensamma skulle medge.86 Som 
framgått ovan var hushållen förhållandevis stora under 1600- och 1700-talen i 
finländska skärgårdstrakter med rörligt försörjningsmönster.87 Det finns också 
data för Sverige, framtagna av David Gaunt, som visar att rena jordbrukssock-
nar med få alternativa näringsfång hade mindre hushåll än områden med mer 
komplex näringsstruktur. Före 1750 hade Bergslagen, med stort arbetskrafts-
behov hela året, hushåll med sex till sju medlemmar. Ett område vid norra 
Upplandskusten, Hållnäs, uppvisar liknande siffror 1749–1775.88 En bestick-
ande tanke är att det i de stora, utvidgade eller ”flerfamiljs”-hushåll som här 
har beskrivits, förmodligen fanns större tillgång till kvinnors arbetskraft och 
även andra möjligheter till organisering i (enkönade eller könsblandade) ar-
betslag, än i mindre hushåll uppbyggda enbart kring det gifta paret. Empirisk 
forskning om könsarbetsdelningen i områden med många stora hushåll skulle 
kunna generera mycket värdefulla resultat härvidlag.

Allmänt kan givetvis sägas om förutsättningarna för jordbruksarbetet vid 
stor säsongsvis frånvaro av arbetskraft, att arbetsbördan för de hemmavaran-
de måste ha varit större, jämfört med om alla i hushållet förblivit hemma. 
Detta har diskuterats i könstermer enligt antagandet att mäns frånvaro bör 
ha bidragit till att kvinnors arbete och ansvar på hemorten blivit mer omfat-
tande än normalt. Moch beskriver situationen i bergen när männen vandrat 
till låglandet för skördearbete: ”most wives stayed at home, shouldering ex-
traordinary responsibilities for livestock, farm management, and community 
administration”.89 I komparationer har emellertid visats att kvinnor i vissa 
fall, till exempel i England och Skottland, haft omfattande frihet till själv-
ständig ekonomisk aktivitet (de facto om inte de jure), också när män inte 
varit frånvarande i större utsträckning.90

86  Fontaine (1996), s. 9. Rosander frågar sig angående Dalarna, ”om arbetsvandringarna är 
följden av ett befolkningstryck eller om befolkningen växt just genom att det fanns stor 
efterfrågan på arbetskraft, vilket medfört penninginflöde, tidiga giftermål och ett små-
ningom uppkommande befolkningstryck, varigenom utvandringar blivit nödvändiga”. 
Rosander (1967), s. 338 f. Även Götlind (1999), s. 107.

87  Moring (1994), s. 51–60; se även dens. (1989), s. 107–109.
88  Gaunt (1976); Rogers (1989), s. 65, 73.
89  Simonton (1998), s. 35; Moch (2003), s. 14 (min kursivering).
90  Erickson (2005a), s. 4 f.
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Kvinnors stora ekonomiska ansvar i maritima miljöer har visats av Dar-
lene Abreu-Ferreira beträffande Portugals kustområden under 1500-talet. 
Kvinnorna som var kvar hemma när deras män idkade sjöfart och Atlantfiske 
(till exempel vid Newfoundland) skötte inte bara ”det löpande” hemmavid 
i väntan på männens återkomst. I stället hade de ett institutionaliserat och 
självständigt ansvar för handeln, med bland annat fisk och vin, och för drif-
ten av familjeföretagen. Abreu-Ferreira menar att dessa kvinnors ekonomiska 
betydelse inte begränsades till att vara förbindelselänkar mellan män, utan att 
deras positioner var förväntade och erkända inom släkt- och familjenätverken 
och -företagen.91 Detta kan jämföras med adelskvinnors omfattande, förvän-
tade ekonomiska ansvar vid männens frånvaro.92

En ”normal” och förväntad ekonomisk ansvarsfördelning bör avspeglas i 
institutionella arrangemang. Moch redovisar en undersökning av äktenskaps-
kontrakt (från 1700-talet) från ett migrationsområde i södra Frankrike, där 
yngre män under hundratals år hade arbetsvandrat till Spanien för flera år 
åt gången. Kontrakten användes för att garantera att arbetet på hemorten 
kunde fungera. Inför äktenskapet lovade brudgummen som skulle i väg till 
Spanien att kompensera brudens familj för försörjningen av hustru och barn, 
liksom att avlöna en tjänare, som skulle ersätta hans arbetsinsats under från-
varon. De hemmavarande levde sedan i ”some sort of collective household, 
for mutual aid and protection”. Ett annat slags arrangemang innebar att den 
bortavarande upplät jord och husdjur till exempelvis en bror, vilken fick upp-
draget att sköta dessa, mot ersättning, under en fyraårsperiod.93

Exemplen är intresseväckande mot bakgrund av det ovan sagda om bety-
delsen av rörlighetens sociala kontext, där genusuppfattningar framstår som 
centrala. Frågor väcks om hur det ”kollektiva hushållet” fungerade ifråga om 
könsarbetsdelning och hierarkiska relationer. Fick den äldre generationen 
förlängt inflytande över arbetets organisering, när de yngre männen vandrade 
iväg – motsvarande vad som visats för sent 1800-tal, i samband med Ame-

91  Kvinnorna blev dock inte särskilt synliga i källorna, dels p.g.a. formella hinder, dels för att 
fler kvinnor än män var analfabeter. Abreu-Ferreira (2000).

92  Stadin (2004), s. 143–155. För resonemang om kvinnor som (ekonomiska) förbindelselänkar 
mellan män, se Sjöberg (2001). 

93  Moch (2003), s. 86.
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rika-emigration?94 Hur fördelades rollerna som Spanienfarare (en potentiellt 
mycket lukrativ aktivitet) respektive hemmavarande, mellan de unga män-
nen? Och vilken betydelse hade arrangemangen för hustrurna till de bortava-
rande? Mochs slutsats är att de fick ökat ansvar och inflytande:

The departure of married ’Spaniards’ endowed their wives with unusual responsibili-
ties. In the home, they were more exclusively in charge of training of both female and 
male children; outside the home, they were more actively involved in the management 
of farmlands. Husbands gave wives the power of attorney to manage and dispose of 
property and to manage succession until their children were grown should they die 
abroad.95

Rimliga följdfrågor här handlar om varför arrangemang som praktiserades i 
ett område med månghundraåriga traditioner av manlig frånvaro, ska beskri-
vas som ”ovanliga”, och vilken innebörden är i att kvinnornas aktiva arbete 
med jordbruket benämns som ”mer” – mer än vad? Mer än vad en (här im-
plicit) norm föreskrivit? En norm giltig i undersökningsområdet, eller gene-
rellt för europeisk, rural befolkning? Eller, i sämsta fall, en norm i forskarens 
förförståelse? Frågan är om inte de ekonomiska funktionerna för de beskrivna 
kvinnorna i Sydfrankrike skulle ha kunnat framställas mer liknande Abreu-
Ferreiras resultat, om andra utgångspunkter använts. Som framgår behövs 
mer empirisk forskning, såväl som en mer aktiv genusanalytisk problemati-
sering av vad redan befintlig empiri egentligen kan säga oss om den tidigmo-
derna rurala arbetsorganiseringen och dess variationer.

Ett exempel på en problematisering som kan ge viktiga, alternativa re-
sultat finns i Pia Lundqvists ovan nämnda undersökning av Västergötlands 
gårdfarihandlare. Enligt tidigare forskning medförde kvinnors insatser i väv-
ningen av de textilier som såldes på handelsfärderna att såväl arbetets status 
som dess avlöning förbättrades.96 Männens långa frånvaro på handelsresor 
kan också enligt en tolkning ha gett de jordbruksansvariga kvinnorna såväl 
ett stort ekonomiskt handlingsutrymme som ett omfattande praktiskt an-

94  Östman (2005).
95  Moch (2003), s. 86 f. (mina kursiveringar).
96  Lundqvist (2008), s. 115, baserat på Christer Ahlbergers resultat i Vävarfolket. Hemindustrin 

i Mark 1790–1850 (Göteborg 1988).
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svar. Men, framhåller Lundqvist, förhållandet kan också tolkas annorlunda. 
Gårdfarihandeln utgjorde Sjuhäradsbygdens huvudnäring och gav såväl vik-
tiga inkomster som status. Jordbruket var däremot något av en restpost, en 
sysselsättning som ”blev över”, och som sådan utfördes av kvinnor. Detta 
kvinnoarbete värderades därmed lägre, enligt ett känt mönster, och organisa-
tionen kan ha befäst redan existerande statusskillnader.97

Könsarbetsdelning handlar som bekant inte enbart, eller främst, om prak-
tiska och pragmatiska arrangemang. Hur olika sysslor och ansvarsområden 
könskodas och värderas kan betraktas som uttryck för genusuppfattningar 
som i sin tur är del av en vidare genusordning. I denna är hierarkiska förhål-
landen och makt centrala komponenter, och genom att analysera könsarbets-
delningen historiskt kan vi få bidrag till kunskapen om betydelsen av genus 
för historisk förändring. Rent konkret kan makt relaterat till genus bland an-
nat uttryckas i situationer av beslutsfattande. Att ge sig iväg från hemmet för 
arbete på annat håll är en handling som rimligen föregås av en beslutsprocess. 
Ett sista exempel från forskningen om arbetskraftsmigration ska få illustrera 
en följd av användningen av ett otillräckligt genomarbetat genusbegrepp, där 
”genus” endast får beteckna uppdelningen av aktörer i grupperna ”kvinnor” 
respektive ”män”.

I anslutning till en diskussion om begreppet ”family economy”98 fram-
ställer Moch beslutssituationen i områden där förtjänster från protoindustri, 
eget jordbruk och arbetsvandringar kunde kombineras: ”the adults in the 
household decided who remained at home, taking into account gender, birth 
order, strength, and age”.99 Besluten var avgörande för arbetets organisering: 
vem kunde hävda viljan att ge sig iväg på vandring? Vem kunde få gehör för 
önskan att behålla halvvuxna barn hemma som hjälp i arbetet? Maktrelatio-
nerna, som de formas av en genusordning, blir här genom förståelsen av ”de 
vuxna” i hushållet som en oproblematiserad enhet, oåtkomliga för analys. 
Som Carmen Sarasúa, med flera, har argumenterat, vore det mer fruktbart att 
se arbetets organisering, också i relation till tidigmodern arbetskraftsrörlighet, 

97  Lundqvist (2008), s. 121 f.
98  Begreppet ”family economy” introducerades i Tilly & Scott (1978) och har blivit mycket 

använt av kvinno- och genushistoriker.
99  Moch (2003), s. 69.
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som resultat av sociala relationer och hierarkier, för vilka genusuppfattningar 
har stor betydelse.100 I enlighet med vad som framkommit i denna forsk-
ningsgenomgång är också maktstrukturer i samverkan och beslutsfattande 
utanför hushållens ramar väsentliga att ta i beaktande när arbetsorganisation 
och rörlighet ska undersökas, till exempel grannar emellan, inom en vidare 
släktkrets eller inom byn.101

De rörlighetspräglade rurala försörjningsmönster som har exemplifierats 
och diskuterats i artikeln var vanligt förekommande i otaliga variationer i 
det tidigmoderna Europa. Dessa sätt att organisera arbete och försörjning 
kan och bör inte betraktas som något slags undantag, med en könsarbetsdel-
ning som bröt mot en förmodat eftersträvad, stationär rural normalitet. Om 
en sådan ”normal” agrar könsarbetsdelning skulle hävdas ha existerat, måste 
frågan ställas var, under vilken period, och för vilken typ av förindustriellt 
jordbruk den i så fall ska anses ha varit giltig. Vi behöver nu utgå från att sam-
mansatta och rörliga försörjningsmönster, och könade arbetsorganisationer 
som hörde samman med sådana förhållanden, var vanliga för tidigmoderna 
bönder. För att förstå hur dessa försörjningssätt fungerade och förändrades 
över tid, krävs fler undersökningar med genusperspektiv.

100  Sarasúa (1998), s. 177; Fiebranz (2002), s. 39–41.
101  Feodala strukturers betydelse för agrarbefolkningens rörelsefrihet är också ett viktigt tema, 

som dock av utrymmesskäl inte har kunnat behandlas här.




