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inledning

Genus och arbete under  
tidigmodern tid
maria ågren

I

Vår kunskap om kvinnors och mäns arbete före år 1800 är ofullständig och 
fragmentarisk. Detta gäller såväl för Sverige som för andra länder. 1999 be-
tonade Janken Myrdal bristen på systematiska studier av kvinnors arbete i 
det äldre svenska samhället. 2003 skrev Sheilagh Ogilvie att vår kunskap om 
makt- och resursfördelningen mellan könen – i vilken möjligheten att försör-
ja sig är en viktig komponent – fortfarande är mycket begränsad. Hon tillade 
dock: ”The empirical challenges of investigating sexual inequality in pre-in-
dustrial European economies are great […] but overcoming them promises 
great rewards.”  1

Den bok Du håller i handen härrör från ett forskningsprojekt, som tar 
fasta på det löfte som ligger i dessa ord. Den Uppsala-baserade forskargrup-
pen Gender and Work studerar kvinnors och mäns arbete i det tidigmoderna 
Sverige2 (1550 till 1800), med utblickar mot andra länder. Liksom Ogilvie vill 
vi förklara de könsbundna mönster (könsarbetsdelningen)3 som uppträdde, 
samt ge underlag för en diskussion om vilka konsekvenser dessa mönster fick 
för individer, hushåll och samhälle i stort. Det ska redan här understrykas att 

Författaren vill tacka övriga projektmedarbetare för värdefulla kommentarer på en tidigare ver-
sion av denna artikel.

 1  Myrdal (1999), s. 314 ff.; Ogilvie (2003), s. 2.
 2  Med ”Sverige” avses här det tidigmoderna riket Sverige, som inkluderade det som idag är 

Finland.
 3  I denna skrift används orden ”genusarbetsdelning” och ”könsarbetsdelning” som synony-

mer. I båda fallen avses den kulturellt skapade och upprätthållna fördelningen av arbetsupp-
gifter mellan kvinnor och män i ett givet samhälle.
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den idag intressanta forskningsfrågan inte är om kvinnor arbetade under äldre 
tider. Undantar man en mycket liten samhällselit och, kanske, en parentetisk 
del av tidsaxeln, så finner man att alla, män som kvinnor, alltid har arbetat, 
och att detta har tagits för givet i samtiden.4 De intressanta forskningsfrå-
gorna rör i stället vad man arbetat med, varför man arbetat med just detta 
och inte annat, vilka villkor som varit förbundna med arbete, och vad arbete 
medfört till exempel i form av anseende, resurser och makt. Med tanke på de 
svårigheter som många hade att försörja sig i äldre tider, kan man också ställa 
den tillspetsade frågan hur man över huvud taget kunde försörja sig.

I den här inledningen berörs först några orsaker till kunskapsbristen och 
varför vi har anledning att tro att de empiriska svårigheter, som Ogilvie näm-
ner, nu ska gå att bemästra. Därefter diskuteras tre internationella studier 
som haft stort inflytande på området. Slutligen behandlas en rad konkreta 
frågor, vilka i dag ter sig särskilt viktiga och lovande att utforska. Även här 
ligger fokus på internationella arbeten, delvis därför att de övriga bidragen 
till denna skrift ägnar det svenska forskningsläget särskild uppmärksamhet. 
Skriften är viktig för forskningsprojektet i det att den tydliggör kunskaps-
behovet och därmed vår uppgift, men samtidigt kan den förhoppningsvis 
bidra till att inspirera andra – vetenskapsidkare såväl som historieintresserade 
i allmänhet – att fördjupa kunskapen på detta angelägna område.

Orsakerna till att kunskapstillväxten varit långsam ligger på två plan. 
För det första är det, vilket är allmänt erkänt bland äldrehistoriker, svårt och 
tidsödande att hitta större mängder tillförlitlig information om hur män och 
kvinnor försörjt sig. Detta hänger samman med att vi talar om en tidsperiod 
då systematiskt insamlande av uppgifter om arbete egentligen inte förekom. 
Det hänger också samman med att de beslut om hur arbetet skulle fördelas, 
som historikerna gärna vill komma åt, i regel togs inom ramen för hushållen 
och därför sällan har dokumenterats för eftervärlden. Det är alltså svårt att 
ta reda på både vad män och kvinnor arbetade med, och hur det kom sig att 
man delade upp arbetsuppgifterna så som man gjorde.

För det andra har det funnits en tendens att tro, att även om man gav sig 

4  Hunt (2010), s. 168 f. Forskningen menar att kvinnors arbete var en självklarhet även i rela-
tivt välbeställda grupper. Se t.ex. Hasselberg (1998), s. 157 f., 163. En outtalad förutsättning 
för riksdagsdebatten om svenska kvinnors rätt att driva näringsverksamhet var hela tiden att 
kvinnor arbetade och behövde få arbeta. Jansson (2009).
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i kast med svårigheterna så skulle man ändå inte få fram några intressanta 
resultat. Denna tro, som går stick i stäv med Ogilvies mer förtröstansfulla in-
ställning, bygger på idén att det nog inte hände så mycket med kvinnors och 
mäns arbete under tidigmodern tid. År 1988 sammanfattade Judith Bennett 
kunskapsläget beträffande kvinnors arbete under medeltiden och tidigmo-
dern tid med uttrycket ”history that stands still”. Bennetts syfte var att argu-
mentera mot en tidigare syn, där medeltiden sågs som ett förlorat, mer jäm-
ställt samhällstillstånd som sedan följts av en nedgångsperiod. Effekten blev 
måhända att bristen på grundläggande förändring över tid överbetonades. 
Bennett hävdade nämligen att vi har att göra med extremt långa kontinui-
teter, i det att kvinnor från medeltiden och fram till idag främst har försörjt 
sig genom att städa, tvätta, laga mat, och ta hand om barn, sjuka och gamla. 
Det har inneburit att kvinnor försörjt sig genom underbetalt lågstatus-ar-
bete, som dessutom fått fogas in i ”gliporna” mellan de arbetsuppgifter som 
uppfattats som deras huvudansvar, nämligen de inom det egna hushållet. I 
Sverige har den situation, som man finner på 1800-talet (och som är förhål-
landevis bättre kartlagd och analyserad), ibland extrapolerats bakåt i tiden, i 
det att man sett 1800-talets mönster som resultat av sega strukturer och långa 
traditioner. Detta gäller inte minst för den etnologiskt fotade forskningen.5

Mot synsättet att kvinnors arbete egentligen inte förändrats över tid och 
att man därför kan extrapolera bakåt kan tre argument anföras. För det första 
är det alltid viktigt att använda uppgifter om det mer välundersökta 1800-ta-
let med stor försiktighet. 1800-talet var en radikal brytningstid på en rad sam-
hällsområden, och sannolikheten för att man kan extrapolera bakåt är därför 
redan a priori liten. Dessutom var 1800-talets människor intensivt upptagna 
av det förflutna, och de producerade ofta historietolkningar i vilka brottet 
med det förflutna kunde tillmätas såväl för stor som för liten betydelse. Ett 
viktigt resultat av Inger Dübecks analys av kvinnors rättsliga ställning sedan 
medeltiden var just att 1800-talets jurister omtolkade de äldre lagarna så, att 
all den flexibilitet som tidigare funnits i rättstillämpningen plötsligt försvann. 
Den begränsade rättsförmåga som man på 1800-talet tillerkände kvinnor, 
med hänvisning till det äldre rättsläget, byggde alltså på ett missförstånd av 

 5  Bennett (1988), s. 274, 277; Wikander (1999), s. 14, 16. Wikanders syfte var, väl att märka, inte 
att behandla tiden före 1800.
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det förflutna och var en sorts ”invention of tradition”.6 Härigenom doldes 
förhållandet att manöverutrymmet kanske hade varit större i det äldre sam-
hället och att en ny och för kvinnor mindre förmånlig rättspraxis nu höll på 
att etableras.7 Insikten om detta gör att alla resonemang om äldre tider som 
bygger på situationen efter 1800 måste tas med en stor nypa salt.

Om det, för det andra, verkligen skulle vara så, att historien om kvinnors 
och mäns arbete under mer än 300 år inte rymmer några förändringar, så vore 
det i sig sensationellt och något som verkligen skulle behöva förklaras, sär-
skilt om man betänker de omfattande samhällsomvandlingar som ägde rum 
under denna tid. Utbudet av arbetstillfällen förändrades ju faktiskt radikalt 
i och med statsmaktens expansion och den tilltagande kommersialiseringen. 
I ljuset av detta framstår det som särskilt anmärkningsvärt om, som Ben-
nett menade, många kvinnor fortsatte att försörja sig med de typer av sysslor 
som de haft ansvar för sedan medeltiden. Även om det skulle stämma att 
vi främst finner kontinuitet, så är det också något som behöver förklaras. 
Genom vilka mekanismer uteslöts många kvinnor från de nya arbetstillfäl-
len som skapades?  8 Här, liksom i all historieforskning, gäller det att skriva 
historien framlänges.9

För det tredje har nyare historisk forskning på andra områden givit re-
sultat som gjort oss allt mer medvetna om att vi saknar och behöver bättre 
kunskap om hur män och kvinnor försörjde sig. Det handlar till exempel 
om forskning om kvinnors ägande (som ofta var mer omfattande än vad 
man tidigare haft klart för sig) eller om kvinnors betydelse i den så kallade 
konsumtionsrevolutionen (som var större än väntat). Båda dessa forsknings-
områden har aktualiserat frågan hur folk förr fick tag på betalningsmedel. 
När man köpte saker för långsiktigt ägande och när man handlade för direkt 
konsumtion behövde man betalningsmedel. I Sverige var det dessutom så, 
att arvstransaktioner som regel förutsatte tillgång till likvida medel för att det 
skulle vara möjligt att lösa ut syskon ur boet. Hur fick man tag på dessa, och 

 6  Begreppet ”invention of tradition” skapades av den brittiske historikern Eric Hobsbawm. 
Det fångar in att människor gärna beskriver ett nytt fenomen som om det vore gammalt och 
hävdvunnet. Härigenom uttrycker de alltså, indirekt, uppfattningen att det som är gammalt 
automatiskt också är bra och eftersträvansvärt.

 7  Dübeck (1978). För ett liknande exempel se även Karlsson Sjögren (2006), kapitel 9.
 8  Se Hunt (1996), s. 131 f.
 9  För detta uttryck, se Nilsson (1989).
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hade män och kvinnor lika lätt att få fram betalningsmedel? Det är på denna 
punkt som behovet av kunskap om arbete, om faktiska lönenivåer och huru-
vida människor fick ut sin lön som avtalat gör sig gällande.10 Dessa angräns-
ande forskningsområden har alltså gjort tydligt att kunskap om arbete som 
inkomstkälla är en viktig pusselbit som idag saknas, inte minst för Sverige.

Det finns således inget hållbart skäl att tro, att forskning om kvinnors 
och mäns arbete under tidigmodern tid skulle resultera i ointressant kunskap 
– tvärtom. Men är det då inte fortfarande sant att uppgiften är svår och stäl-
ler höga krav på källtillgång, metodik och teoretisk reflexion? Svaret är att 
det har skett viktiga förändringar sedan frågor om kvinnors och mäns arbete 
under äldre tider först togs upp till diskussion,11 förändringar som gör att vi 
idag har ett bättre utgångsläge.

En viktig orsak till det förnyade intresset och självförtroendet hos fors-
karna är av praktisk-metodisk art. Som redan framgått, har många historiker 
uppfattat frågor om äldre tiders försörjningsmönster, och inte minst kvinnors 
arbete, som särskilt svårbemästrade. Det finns sällan källserier som på ett 
enkelt sätt tillhandahåller stora mängder uppgifter vilka kan analyseras sys-
tematiskt. Forskningsarbetet får därför lätt karaktären av att man letar efter 
nålar i en höstack. En ensam forskare med ett begränsat anslag vågar näppe-
ligen ge sig i kast med en uppgift, vars utfall ter sig så osäkert. Effekten blir, 
i värsta fall, att forskarsamhället undviker att ta i uppgiften, trots dess höga 
angelägenhetsgrad.

Nya idéer om hur problemen kan angripas,12 förbättrade tekniska möjlig-
heter att bygga infrastruktur och förbättrade finansiella möjligheter att köpa 
sådan infrastruktur har på senare år förbättrat läget.13 Möjligheten att starta 
storskaliga projekt med flera inblandade forskare har förbättrat situationen 

10  Svaret på denna fråga kan tyckas självklar men är inte det. Man talar ibland om den tidig-
moderna ekonomin som en kreditekonomi, i vilken inte minst tjänstefolks löner utbetala-
des sällan och sent. Se Muldrew (1998) samt Hardwick (2009), särskilt kapitel 4.

11  I Sverige ägnades ett nummer av Historisk tidskrift år 1980 åt kvinnors arbete. I detta bidrog 
bl.a. Eva Österberg och Kekke Stadin med viktiga artiklar. Många av de frågor som där 
lyftes upp behöver fortfarande besvaras. Bennett (1988) sammanfattar flera av de internatio-
nellt sett viktigaste arbeten som utkom under 1980-talet.

12  För en närmare diskussion av källor, metoder och infrastruktur på området, se Fiebranz, 
Lindberg, Lindström & Ågren (2011).

13  Vetenskapsrådets Råd för Forskningens Infrastruktur utgör en viktig resurs härvidlag.
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ytterligare. Vad en ensam forskare har svårt att knäcka, kan en grupp våga 
ge sig i kast med. Just så förhåller det sig med projektet Gender and Work, 
som möjliggjorts genom ett generöst anslag från Knut och Alice Wallenbergs 
Stiftelse. Forskargrupper med liknande inriktning har också etablerats i Am-
sterdam, Cambridge och Barcelona.14 I linje med Ogilvies synsätt menar allt 
fler att ”[a]s opposed to what has for a long time been assumed by economic 
and social historians, it is indeed possible, and fruitful, to investigate working 
women in the distant past.”15

En annan viktig orsak ligger på det mer teoretiska planet och handlar om 
vilka typer av förklaringar som historiker arbetar med idag. Medan forsk-
ningen på 1980-talet ofta var präglad av en ambition att finna monokausala 
förklaringar till strukturella förhållanden (som ojämlikheten mellan könen), 
kännetecknas dagens forskning av en tydligare öppenhet för mångkausala 
förklaringar och för hur sammanvävningen av olika förklaringsfaktorer sett ut 
i varje enskilt fall. Det finns dessutom en större observans på att varje socialt 
tillstånd är i någon mening instabilt och, som en konsekvens, att maktrela-
tioner hela tiden måste underhållas och återskapas. Dessa förskjutningar har 
lett till ett ökat intresse för dynamiken på den sociala mikronivån: hur män-
niskors handlingar ingår i – men inte kan reduceras till – större mönster, hur 
handlingar och mönster skapar varandra genom en ömsesidig dynamik.16

Könsarbetsdelningen kan inte förklaras genom hänvisning till en enda 
faktor och det leder sällan någon vart att ställa två olika förklaringsfaktorer 
mot varandra. Istället behöver mer mångkausala och komplicerade samband 
tydliggöras för varje konkret fall.17 Det är detta synsätt som på senare år kom-
mit att sammanfattas under begreppet ”contingency”. Att något är ”contin-
gent” betyder att det möjliggörs genom att en specifik konstellation av fak-
torer sammanfaller i tid och rum. Begreppet förklarar alltså genom att knyta 
samman olika synkrona processer. Att något är ”contingent” betyder varken 
att det är slumpmässigt och tillfälligt, eller att en lag eller enstaka faktor kan 

14  Se http://www.geog.cam.ac.uk/research/projects/occupations/ och http://www.iisg.nl/re-
search/womenswork.php. Dessutom finns en forskargrupp, baserad i Göteborg och Uppsala 
under ledning av Ann Ighe, som studerar kvinnors lönearbete efter år 1800.

15  Heuvel & Nederveen Meerkerk (2008).
16  Jfr Pred (1984).
17  Se även Ogilvie (2003), s. 2, om vikten av att inte resonera i monokausala termer.
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förklara det. I stället är det omständigheten att ett antal faktor möts och hakar 
i varandra i en given historisk situation som ger förklaringen.18 Att något är 
”contingent” betyder slutligen att det ses som i grunden instabilt. Det möjlig-
görs genom att ett antal omständigheter sammanfaller, vilket förstås innebär 
att så fort någon av dessa omständigheter faller bort så hotas fenomenet i 
fråga – till exempel könsarbetsdelningen.19

Contingency-begreppet präglar idag många historikers sätt att tänka, obe-
roende av om forskaren använder just detta ord eller inte. Det är tydligt inte 
minst inom den genushistoriska forskningen där man inte sällan förklarar 
genom att peka på det komplexa, mångkausala och instabila i varje historisk 
situation. Några exempel kan belysa detta: ”Genusmönstret skiftar från ort 
till ort, från en tid till en annan […]. Skiftningarna flyter i varandra, föränd-
ras ständigt”; ”men's authority […] [was framed] in very specific and con-
tingent ways”; ”ingen fast könsordning, utan […] ett föränderligt och rörligt 
normsystem som påverkades av en rad olika faktorer”.20

Contingency-begreppet är ändamålsenligt för historiker inte minst därför 
att det tydliggör att kontinuitet och, förment, brist på förändring är lika in-
tressanta att observera som förändring. Kontinuitet behöver nämligen också 
förklaras och inte bara beskrivas. Hur såg den sociala mikrodynamik ut som 
upprätthöll ett tillstånd under lång tid? Så betraktat blir Bennetts beskrivning 
”history that stands still” inte en slutpunkt, utan i stället en startpunkt för 
fördjupad forskning.21 Sett ur ett övergripande fågelperspektiv kan historien 
om könsarbetsdelningen kanske te sig som stabil och oföränderlig, men vad 
händer om vi går ner på en mer detaljerad nivå och studerar arbetets dagliga 
praktiker och hur dessa bidragit till att göra människor delaktiga i samhället 
eller till att utdefiniera dem? Projektet Gender and Work har, i enlighet med 
detta synsätt, valt att fokusera arbetets praktiker på mikronivå.22

Förvisso har contingency-begreppets aktualitet att göra med det poststruk-
turalistiska synsättet, där komplexitet och instabilitet är viktiga, men bara 

18  Det kan vara upplysande att tänka på att ordet ”kontakt” kommer av verbet contingere.
19  Se till exempel Sewell (2005), s. 102, 112 f. Märk särskilt s. 280, där Sewell definierar ”the 

logics of history” som ”fatefulness, contingency, complexity, eventfulness, and causal hete-
rogeneity”.

20  Wikander (1999), s. 17; Hardwick (2009), s. 113; Jansson (2009), s. 165
21  Jfr Bennett (1988), s. 278: ”continuity lends itself more to description than to explanation.”
22  Fiebranz, Lindberg, Lindström & Ågren (2011).
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delvis. Det kan också uppfattas som en artikulering och begreppsfästning av 
närmast intuitiva insikter som länge funnits bland utövande historiker, för 
vilka forskarens känsla för sammanhanget, detaljerna och variationsrikedo-
men alltid framstått som viktiga.23 Man kan säga att begreppets popularitet 
vittnar om en förnyad uppskattning av vad vi kan lära oss av det konkreta 
fallet med alla dess detaljer.

Det är viktigt att betona att detta synsätt inte måste leda till att historie-
skrivningen utvecklar sig mot att producera berättelser om en rad enskild-
heter. Det betyder inte med nödvändighet att historikerna blir bättre på att 
förklara de unika fallen men sämre på att ge bidrag till en mer generell och 
allmängiltig diskussion och teoriutveckling. Det måste inte leda till att disci-
plinens karaktär blir enbart idiografisk (snarare än nomotetisk).24 Det hand-
lar snarare om att vi måste tänka på förklaring som en process i tre tydliga 
steg, där noggranna fallstudier från en rad olika områden och ett genomtänkt 
komparativt förhållningssätt utgör nödvändiga förutsättningar för de mer 
generella och övergripande resonemangen. Det handlar, kan man säga, om 
att inte ha för bråttom i sin analys. Ytterst sett handlar det om att historisk 
empiri behövs för att göra moderna samhällsteorier bättre och mer robusta. 
Alla samhällsteorier bygger nämligen på någon form av empiriska observa-
tioner och de har därmed ett ”empiriskt sediment”. Om teoridiskussionerna 
inte oupphörligen tillförs ny, vältolkad empiri kommer de att gå i stå. Att 
förespråka contingency-begreppets användning är därför en del i en offensiv 
argumentation för vikten av empirisk historisk forskning i kombination med 
konkret teoretisk reflexion.25 Hur könsarbetsdelningen sett ut under tidigmo-
dern tid är ett utmärkt fält för ett sådant tillvägagångssätt.

I det följande diskuterar jag tre arbeten, som haft mycket stor betydelse 

23  Se till exempel Hesse (2004) för en koncis presentation av hur hon uppfattar historieämnets 
utveckling efter den kulturella och språkliga vändningen. Hesse intar själv en i filosofisk me-
ning realistisk position, dvs. hon utgår ifrån att historiker kan dra slutsatser från källtexter 
om det som finns utanför dessa texter, men hon markerar också att denna position på vissa 
punkter överensstämmer med en poststrukturalistisk ståndpunkt (s. 206).

24  Begreppet idiografisk betecknar ett fokus på det (förment) unika fallet, medan nomotetisk 
betecknar ett fokus på generella samband.

25  För ett liknande resonemang om behovet av en historiskt insatt, ”eventful sociology”, se Se-
well (2005), s. 110 f. Även Bennett argumenterar för vikten av historiska kunskaper (”history 
matters”) i utvecklandet av bättre teori. Bennett (2006), s. 48 f., 154.
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för vår bild av hur könsarbetsdelningen formats under tidigmodern tid. De 
är dessutom intressanta ur ett förklaringsperspektiv. Alice Clark betonade så-
ledes förändringar i produktionens organisation (i riktning mot kapitalism), 
när hon skulle förklara varför en ny och mer polariserad könsarbetsdelning 
skapades i det tidigmoderna England. Leonore Davidoff och Catherine Hall 
arbetade med en mångkausal förklaringsmodell, inom vilken ett bestämt kul-
turellt ideal (domesticity) i 1800-talets England likväl tillskrevs särskilt stor 
betydelse. Sheilagh Ogilvie utgick även hon från en mångkausal modell men 
arbetade på ett mer hypotestestande sätt, vilket ledde till att särskilt den insti-
tutionella strukturens roll betonades i hennes förklaring av många kvinnors 
försörjningssvårigheter i vad som nu är södra Tyskland.

II

Tre inflytelserika studier

1. Alice Clark och tesen om hushållens förändrade roll
Det finns två påståenden som hela tiden återkommer i forskningen om kvin-
nors och mäns arbete under äldre tider. Det ena påståendet betonar att det 
var hushållet som var den praktiska organisatoriska ramen för nästan allt ar-
bete, och att hushållet dessutom var en central tankemodell som användes 
till exempel inom statskonsten. Det andra påståendet framhåller att hushållet 
gradvis förlorade denna centrala roll som produktionsenhet, och att detta fick 
stora konsekvenser inte minst för kvinnors arbete och samhällsställning.26 
Det första påståendet har varit särskilt viktigt för den forskning som behand-
lat äldre tider och självförsörjande landsbygdshushåll; här har frågor om hus-
hållens inre dynamik, beslutsordning och maktförhållanden varit centrala. 
Detta utvecklas närmare i Christopher Pihls bidrag. Det andra påståendet 
har varit särskilt viktigt för den forskning som behandlar lite senare perioder; 
här har orsakerna till hushållens reducerade roll samt hushållsmedlemmarnas 
aktiviteter och relationer utanför hushållet stått mer i fokus.

26  Se vidare J. Lindström & Mispelaeres bidrag till denna skrift.
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I Alice Clarks arbete Working life of women in the seventeenth century (1919) 
återfanns båda dessa påståenden, och det är förmodligen ett viktigt skäl till 
att denna bok, efter närmare hundra år, fortfarande är aktuell. Att hushål-
len en gång varit kombinerade produktions-, konsumtions- och reproduk-
tionsenheter men sedan vingklippts var i och för sig inte en ny tanke. Marx 
och Engels hade hävdat detta, och Weber hade hållit med; i dennes begrepp 
”byråkratisering” låg just en tanke om att hem och arbete skildes åt, i det att 
det senare förlades till en särskild plats (im Büro).27 Clarks arbete var likväl be-
tydelsefullt och nydanande i det att hon faktiskt visade rent empiriskt att det 
förhöll sig på detta sätt. I det brittiska 1920-talet, där det fanns ett starkt ut-
talat ideal av innebörden att gifta kvinnor inte borde förvärvsarbeta, utgjorde 
hennes analys av 1500- och 1600-talens mångfunktionella hushåll dessutom 
en viktig påminnelse om att samhället kan organiseras på olika sätt och att 
den vid en viss tidpunkt givna könsarbetsdelningen inte är nödvändig. Det 
fanns en tydlig värdering i Clarks redogörelse. Hon menade att det var bättre 
med en ordning där man och hustru arbetade tillsammans och gemensamt 
bidrog till hushållets överlevnad, än en ordning där kvinnor försörjdes av 
män. Följaktligen blev hennes arbete en historia om nedgång.28

Clarks arbete har fått kritik för sin tendens att romantisera den äldre ti-
dens hushåll.29 Det är just den forskning, som knyter an till det första påstå-
endet (se ovan), som tagit fram viktig kunskap om hushållens inre dynamik 
och maktrelationer. Denna problematisering av det harmoniska hushållet har 
gjorts inom genushistorisk forskning,30 men även inom forskning om dagens 
utvecklingsländer, där könsmässigt ojämn fördelning av resurser, makt och 
inflytande inom hushåll varit ett påfallande tema. Viktiga bidrag har här läm-
nats av inte minst Bina Agarwal, som i sin tur byggt på analyser av filosofen 
och nationalekonomen Amartya Sen.31 All denna forskning (historiskt och 
modernt inriktad) har gjort att delar av Clarks bild idag ter sig lite naiva.

Det som likväl fortfarande framstår som ett viktigt resultat är Clarks beto-
ning av att hushållens reducerade roll gjorde att kvinnor blev mer beroende 

27  Se till exempel Engels (1978); Weber (1971).
28  Clark (1919). Se även Ericksons förord i nyutgåvan: Erickson (1992).
29  Se t.ex. Bennett (1988).
30  Se t.ex. Fiebranz (2002) och där anförda arbeten.
31  Se särskilt Agarwal (1994). En god sammanfattning av den Sen-inspirerade forskningen 

finns i Feminist Economics 2003.
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av män för sin försörjning. Om Clark således var blind för de beroendeför-
hållanden som kan ha funnits inom det mångfunktionella, självförsörjande 
hushållet, så var hon å andra sidan desto mer medveten om de nya bero-
endeförhållanden som uppstod i takt med och som en följd av kapitalis-
men (något som senare forskning preciserat som processer av specialisering, 
maskulinisering, proletarisering och industrialisering). Den förändring Clark 
menade sig se kan kanske beskrivas bättre som en övergång från en typ av 
beroende (förankrad i hushållet) till en annan typ av beroende (förankrad 
utanför hushållet).

Tanken att det med tiden blev svårare för många kvinnor att försörja 
sig oberoende av sina män har fått stöd, till exempel i nyare forskning om 
kvinnors ägande.32 Å andra sidan finns det idag en insikt om att samhäl-
lets ökande kommersialisering och utveckling mot kapitalism, som Clark såg 
som boven i dramat, hade en annan sida: dessa processer innebar samtidigt 
att det skapades nya arbetstillfällen som gjorde det möjligt för medlemmarna 
i de mer resurssvaga hushållen att försörja sig. Kvinnors arbete som försäljare 
av varor och tjänster, inte minst i stadsmiljöer, utgör tydliga exempel på detta 
förhållande. Frågan om kvinnors rätt till och krav på att kunna försörja sig 
själva utvecklas i Sofia Lings bidrag till denna skrift.33

Clark var alltså en av de första som hävdade att (gifta) kvinnor med tiden 
tenderade att ”bli kvar” i hemmen, under det att deras män sökte försörjning 
för sig och sin familj utanför hemmet och på så vis kom att framstå som För-
sörjaren. Enligt Clarks beskrivning ter det sig som om hushållen tvingades till 
denna nya arbetsdelning där skillnaden mellan vad mannen gjorde och vad 
kvinnan gjorde blev mer markerad. Det var pressen från den framväxande 
kapitalismen som gjorde att man måste övergå till en ny form av könsarbets-
delning. Även andra har tänkt i dessa banor. Man har sagt att den nya arbets-
delningen var en konsekvens av att hushållen förlorade tillgången till produk-
tionsmedel, och man har dessutom framhållit att det fanns låg efterfrågan på 

32  Erickson (1993) visar att förändringar i engelsk arvs- och äktenskapsrätt gjorde det svårare 
för kvinnor att få tillgång till egendom, och att de därmed blev mer beroende av att män var 
förutseende och villiga att göra testamentariska förordnanden för dem. Ågren (2009) visar 
att något liknande hände med svenska kvinnors rätt till enskild egendom under 1700-talet. 
Observera dock resonemanget i kapitel 7, där författaren betonar att utvecklingen kan tolkas 
på tre olika sätt: som en försämring, som en förbättring och som ett uttryck för status quo.

33  Vad gäller kvinnors krav på rätt att försörja sig själva, se även Ling (2004).
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kvinnors arbete utanför hemmets ram, samt att de arbeten som erbjöds hade 
låg prestige och var dåligt betalda.34 Enligt denna tolkningstradition var det 
alltså strukturellt tvång som gjorde att en ny och mer polariserad arbetsdel-
ning mellan könen uppstod.

Å andra sidan finns det forskare som snarare menar att många hushåll 
gjorde det medvetna och frivilliga valet att ”låta” hustrun verka i hemmet, så 
snart man hade de ekonomiska möjligheterna att leva på en lön. Om man 
hade råd att avstå från hustruns löneinkomster, så gjorde man det valet. Ett 
mycket tydligt exempel på detta synsätt finns i Jan De Vries inflytelserika 
diskussion om ”the industrious revolution”. Här hävdar De Vries att bete-
endet förändrades i många hushåll under tiden strax före den industriella 
revolutionen. Eftersom man åtrådde de nya konsumtionsvaror som utbjöds 
på marknaden och eftersom lönenivåerna samtidigt sjönk, började hushållens 
medlemmar att öka sin samlade arbetsinsats. I en senare fas, när lönerna steg 
och det blev möjligt för ett hushåll att leva på en lön, värdesatte hushållen 
däremot andra saker högre, såsom barnomsorg och god hygien. Man valde 
därför frivilligt att låta hustrurna stanna hemma, när det blev ekonomiskt 
möjligt.35 

Det bör påpekas att fastän De Vries diskuterar hustruns roll i beslutsfattan-
det inom hushållet, och till och med gör ett visst nummer av detta, så saknar 
han empiriskt material som faktiskt ger inblick i dessa saker. Vem som faktiskt 
beslutade, om tidsanvändningen och om vad som var värdefullt, vet vi alltså 
inte. Trots detta är det vanligt att man i forskningen utgår ifrån att det fanns 
en benägenhet att välja den i hemmet verksamma hustrun, om det bara var 
möjligt. Detta antagande beror sannolikt på det enorma genomslag som Leo-
nore Davidoffs och Cathrine Halls arbete Family Fortunes (1987) har haft.

2. Davidoff & Hall och hemkärhetens ideal
I Family Fortunes hävdade Davidoff & Hall att det trygga livet i hemmet är 
nyckeln till att förstå den engelska medelklassen på 1800-talet. Det trygga 

34  Davidoff & Hall (2002), s. 272 f., 312. För det tidigmoderna Sverige, se Hedlund (1980), s. 
62 f., 71 f., som visar att kvinnor var starkt överrepresenterade inom gruppen tjänstefolk och 
sällan uppträder med yrkestitlar. Detta kan tolkas som att utbudet av lönearbete var begrän-
sat för kvinnor. Se även J. Söderberg (1978), s. 185 f., för samma bild beträffande 1800-talet, 
samt Stadin (1980).

35  Vries (1994), s. 262 f.
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hemlivets ideal, domesticity, yttrade sig på olika sätt, men det var särskilt dess 
effekter för rollfördelningen mellan könen och för klassformeringsprocessen 
som författarna studerade. Davidoff & Hall visade hur det gradvis utkris-
talliserades en förväntan om att hustrun främst skulle ansvara för barnens 
uppfostran och för trivseln i hemmet, under det att mannen skulle dra in in-
komster till huset. Omsorg om och oro för barnens väl framstår som särskilt 
viktigt för utvecklingen. Med tiden blev förväntningarna på kvinnor och män 
alltmer olika och därmed blev det också allt svårare för ”ladies” att arbeta mot 
betalning. Däremot fick de gärna ägna sig åt frivillig välgörenhet, som dock 
inte uppfattades som arbete. Att förmå leva upp till detta ideal blev ett viktigt 
tecken på den skötsamma livsstil (respectability), vilken skilde medelklassen 
från såväl aristokratin, som sågs som slösaktig och moraliskt degenererad, 
som arbetarklassen, som menades leva i förnedrande fattigdom.

Att hustrun hade ett särskilt ansvar för hemsfären och, inte minst, att hon 
inte skulle utföra betalt arbete är tankar som har utövat ett inte obetydligt 
inflytande på den historiska forskningen, och faktiskt även på den forskning 
som gäller andra länder och äldre tider. Detta har skett, trots att Davidoff 
& Hall själva betonade att de allra flesta hushåll inte kunde klara sig utan 
ekonomiska bidrag från hustrun:

”it was only when resources were well above subsistence that more than a tiny elite 
could afford to dispense with women's productive labour.”36

Författarna visade dessutom att domesticity-idealet även omfattades av män. 
Män eftersträvade att kunna lämna arbetslivet bakom sig för att få hålla sig 
inom hemmets förment trygga sfär. Hemidealet var alltså inte entydigt kopp-
lat till det ena könet:

”a turning to domesticity […] was sought in late middle age when the senior man 
could literally leave the cares of business behind him”.37

Davidoff & Halls analys visade att domesticity-idealet växte fram i en spe-
cifik historisk och socio-kulturell situation. Det handlade om en del av den 
engelska medelklassen under 1800-talets första hälft, främst de som försörjde 

36  Davidoff & Hall (2002), s. 195.
37  Davidoff & Hall (2002), s. 226.
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sig genom ”manufacture” och som omfattade de icke-anglikanska trosformer 
som går under benämningen Evangelicalism. Domesticity-idealet hängde 
även samman med hot som dessa samhällsgrupper upplevde. De fruktade 
att franska revolutionen skulle sprida sig till England, och de åsåg med fasa 
hur arbetarklassens familjer, och inte minst barnen, levde i obeskrivlig misär. 
Dessa hot sökte man avgränsa från hemmets trygga sfär och man lade särskilt 
stor tonvikt vid de egna barnens uppfostran och väl. Davidoff & Hall lyfter 
även fram att utbudet av ”bra” arbetstillfällen38 för kvinnor försämrades just 
under denna tid, vilket gjorde det svårare att förena betalt kvinnoarbete med 
en respektabel livsstil. Medelklassens kvinnor blev därför alltmer beroende av 
att ”bli gifta”, dvs. äktenskapet tenderade att bli en försörjningskälla.39

Domesticity-idealet och den därav följande polariserade könsarbetsdel-
ningen uppstod alltså, enligt Davidoff & Hall, till följd av en specifik kon-
stellation av bakgrundsfaktorer som man finner vid en viss tidpunkt och på 
en viss plats. Det var inte en faktor som förklarade vad som hände. Häri 
skiljer de sig från till exempel Jan De Vries, som enbart betonar välstånd, när 
framväxten av ett familjeförsörjarideal ska förklaras, eller Lena Sommestad, 
som betonar bristen på välstånd, när frånvaron av ett familjeförsörjarideal 
ska förklaras.40 Hos Davidoff & Hall är hemkärhetens ideal och den tydliga 
könsarbetsdelningen i stället ”contingent”.

Som Karin Hassan Jansson visar i sitt bidrag till denna skrift, tycks do-
mesticity-liknande ideal dyka upp med varierande styrka vid olika tidpunkter 
runtom i Europa under tidigmodern tid. Heide Wunder såg dem i 1500-talets 
tyska städer, och Kekke Stadin hävdade att de utvecklades vid slutet av 1600-
talet i svenska ämbetsmannafamiljer. Rosemarie Fiebranz har funnit fall från 
arbetarhushåll i det tidiga 1800-talets Hälsingland som vittnar om att hustrun 
förväntades ta ett större ansvar för hemmet än vad mannen gjorde.41 Dessa 
exempel är å ena sidan mycket intressanta och skulle kunna tolkas som tecken 
på en gemensam bakomliggande orsak (som exempelvis det kristna arvet, 

38  Med ”bra” arbetstillfällen avses här jobb som är välbetalda, erbjuder möjlighet till avance-
mang, och som inte är förknippade med låg status.

39  Davidoff & Hall (2002), s. 63 (om barnuppfostran), 188 (om arbetarklassens familjer), 273, 
304, 312 (om förlust av bra arbetstillfällen för kvinnor). Även Hunt (1996) betonar de olika 
hot som ”the middling sort” upplevde sig vara utsatta för.

40  Sommestad (1998).
41  Wunder (1998); Stadin (2004), s. 143, 157, 256, 260-63; Fiebranz (2002), s. 358.
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med dess framhållande av mannens produktiva och kvinnans reproduktiva 
uppgifter).42 Å andra sidan är det förbryllande att ett ideal som detta tycks 
kunna dyka upp lite varstans längs tidsaxeln.43 Karin Hassan Jansson under-
stryker att vi måste bära med oss en källkritisk medvetenhet om att i den 
mån kvinnors arbete i offentligheten sågs som opassande så bör det ha lett till 
att sådant arbete doldes och att det därför inte syns så väl i källorna.44 Med-
vetenheten om att det förhåller sig på detta sätt utgör ytterligare en lärdom 
som forskningsfältet dragit sedan 1980 och gör att vi idag är bättre rustade att 
utforska könsarbetsdelningen i det förflutna.45

Davidoff & Halls påpekande av att det fanns få ”bra” jobb för engelska 
medelklasskvinnor är en viktig del i den konstellation av orsaker som de me-
nar främjade domesticity-idealet. Det fanns karriäryrken för män men inte 
för kvinnor. Vi behöver därför bättre kunskap om vilka försörjningsalternativ 
som faktiskt fanns i samhället för att kunna avgöra vilket fäste hemkärhets-
idealet kunde få. Det faktum att utbudet var begränsat för de flesta kvinnor 
är, som nästa avsnitt ska visa, en viktig grundförutsättning när man studerar 
den tidigmoderna tiden.

3. Sheilagh Ogilvie och uteslutningsmekanismernas spel
Vilka försörjningsalternativ som finns i ett samhälle är inte av naturen gi-
vet. Människor har stora möjligheter att påverka och, inte minst, begränsa 
utbudet genom olika typer av uteslutningsmekanismer. Sådana mekanismer 
kan ta sig olika form, från sofistikerade professionaliseringsstrategier till ren 
mobbning. Uteslutningsmekanismer har funnits genom tiderna, och de har 
inte sällan knutits till kön och etnicitet. Ett exempel är den könsmässigt 
ojämna tilldelningen av myndighet i det tidigmoderna samhället, ett annat 
de uteslutningsmekanismer som skrån och liknande institutioner stod för. 

42  Med detta åsyftar jag de gammaltestamentliga orden om att mannen ska förtjäna sitt up-
pehälle i sitt anletes svett och att kvinnan ska föda sitt barn med smärta. Även Davidoff & 
Hall antyder att den könsarbetsdelning och de könsideal de ser på 1800-talet hade rötter 
långt tillbaka i tiden. Davidoff & Hall (2002), s. 113 f.

43  Se även Wikander (1999), s. 18, som skriver om att kvinnors lönearbete (efter 1800) kunde 
väcka anstöt hos maken eller omgivningen.

44  Se Karin Hassan Janssons bidrag till denna skrift, samt Davidoff & Hall (2002), s. 307
45  Se den inledande diskussionen om varför vi har anledning att tro att vi idag ska kunna 

bemästra de metodiska och teoretiska svårigheterna.
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Dessa har kommit att få en central roll i diskussionen om genus och arbete i 
och med publiceringen av Sheilagh Ogilvies bok A Bitter Living (2003).

I detta arbete visar Ogilvie hur kvinnor som saknade koppling till en man 
hade ytterst svårt att försörja sig i Württemberg under 1600- och 1700-talen. 
Eftersom skråorganisationerna och de lokala gemenskaperna dominerades av 
män, som bara var intresserade av att slå vakt om sina ekonomiska privilegier, 
blev det nästintill omöjligt för dem, som inte beskyddades av sådana män, att 
överleva i området. Detta drabbade ogifta kvinnor och änkor, liksom mar-
ginaliserade etniska grupper som judar. De kortsiktiga effekterna av denna 
regim drabbade individerna, som sällan hade något annat alternativ än att 
utvandra. Ogilvie betonar dock starkt att de långsiktiga effekterna slog mot 
samhällets totala ekonomi, i det att Württemberg stagnerade. Ogilvie jämför 
området med Holland och England, där man, enligt henne, inte höll så hårt 
på skrånas produktionsmonopol och där man dessutom såg ekonomiskt ak-
tiva ensamstående kvinnor som en tillgång, snarare än som hot och ordnings-
problem, eftersom de skapade efterfrågan på konsumtionsvaror.

Det är den konsekventa institutionaliseringen och, måste man säga, hjärt-
lösa tillämpningen av dessa uteslutningsmekanismer som Ogilvie pekar på 
och kritiserar med stort engagemang.46 Hon framhåller även att staten var 
medskyldig till systemet. Det var den lokale furstens stöd till skrån, lokala 
gemenskaper och domstolar som gjorde att systemet kunde upprätthållas 
under så lång tid. Genom att det studerade fallet är så extremt (det leder tan-
karna till apartheid) och de empiriska slutsatserna så väl underbyggda, ställer 
Ogilvie många saker på sin spets. Inte minst därför har hennes arbete redan 
fått status av klassiker på området. Jag ska här peka ut tre anmärkningsvärda 
förhållanden i Württemberg som bör jämföras med vad som var fallet i andra 
länder.

För det första visar Ogilvie att de sydtyska skråna till varje pris höll fast 
vid sina exklusiva monopol, trots att det ledde till sociala problem i området. 

46  Ogilvie lyfter ofta fram häpnadsväckande negativa yttranden om försvarslösa kvinnor som 
hon funnit i källmaterialet. Se till exempel Ogilvie (2003), s. 254, där det berättas om en 
gammal kvinna vars barn sålt hennes jord till den lokale fogden bakom hennes rygg. När 
hon inför rätta klagade över försäljningen och frågade varför fogden inte hade informerat 
henne, replikerade fogden ”waß es schaden sollt, wann schon ein solch alltz thier, hunger 
stirb” (what harm would it do if such an old animal [as she] should die of hunger?).

        



21

Detta kontrasterar mot den betydligt större flexibilitet som Kirsi Vainio-Kor-
honen har påvisat för skråna i Åbo kring år 1800. Vainio-Korhonen lyfter 
fram hur befolkningstillväxten ledde till en ökad efterfrågan på enkla kläder 
och skor, och hon visar att denna efterfrågan varken möttes genom utökad 
import eller genom utökad produktion inom ramen för det traditionella 
skråhantverket. Det tycks alltså ha varit så, att skråna i Åbo frivilligt avstod 
från ett växande marknadssegment. Det tycks också som om de avstod detta 
till stadens outbildade kvinnliga arbetskraft. Efterfrågan kunde därmed mö-
tas och sociala problem, orsakade av brist på arbetstillfällen, kunde undvi-
kas.47 Som Dag Lindström utvecklar i sitt bidrag, var variationsrikedomen 
påfallande stor inom det europeiska skråväsendet, och man kan därför inte 
generalisera utifrån enstaka fall.

För det andra visar Ogilvie att de sydtyska skråna agerade på ett sätt som 
påfallande ensidigt satte deras manliga medlemmars intressen i främsta rum-
met. Skrånas förhållningssätt tycks uteslutande ha dikterats av (vissa) mäns 
önskan om att slå vakt om sina egna positioner och förmåner. Det är anmärk-
ningsvärt att de kunde göra detta utan att deras legitimitet underminerades. 
Som ska framgå av nästa avsnitt, har Julie Hardwick visat hur instabil franska 
arbetares överordnade position var, och att de hela tiden måste anstränga sig 
för att bevisa sig värdiga sin auktoritetsposition. Att svenska husbönders auk-
toritet och legitimitet också måste underhållas kontinuerligt har framhållits 
i forskningen,48 och i diskussionen om tidigmoderna ämbetsmäns auktoritet 
har man också betonat att auktoriteten var bräcklig och hela tiden måste 
motiveras.49 Det är påfallande att sådana hänsyn inte verkar ha tagits i Würt-
temberg.

För det tredje visar Ogilvie på en tidigmodern stat som slöt ett sorts för-
bund med en mindre del av sina undersåtar, nämligen husbönderna. Att man 
kan tala om sådana ”förbund” är i sig inget nytt; Sarah Hanleys tanke om 
”the state-family compact” i det tidigmoderna Frankrike utgör ett parallell-
fall. Även i svensk forskning har man funnit att den tidigmoderna staten, inte 
minst genom sitt beskattningssystem, understödde en mer patriarkalt färgad 

47  Vainio-Korhonen (2000).
48  Jansson (2002).
49  Se vidare Ågrens bidrag till denna skrift.
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hushållsstruktur.50 Men i såväl det franska som det svenska fallet förefaller 
staten ändå ha ”sett” dem, som inte var husbönder, och det verkar ha funnits 
ett förhandlande utbyte av argument mellan stat och gräsrotsnivå.51 Före-
komsten av en sådan dialog eller, annorlunda uttryckt, möjligheten för dem 
som inte var husbönder att ”överklaga”, framstår som något som forskningen 
bör ägna mer uppmärksamhet. Även i detta avseende framstår Württemberg 
som avvikande genom sin rigiditet och ensidighet.

Man bör lägga märke till att Ogilvies resultat förvisso stöder Clarks tanke 
om att det under tidigmodern tid blev svårare för kvinnor att försörja sig 
utan stöd från en man, men förklaringen är en annan än vad Clark tänkte sig. 
Clark såg ju den framväxande kapitalismen som orsaken till försämringen i 
England, medan Ogilvie såg frånvaron av en fri marknad och kapitalism som 
ett huvudskäl till många kvinnors försörjningssvårigheter i det tyska områ-
det.52 Dessa slutsatser kan te sig motstridiga men är, vid närmare betraktande, 
kanske inte det. De två områdena var för det första mycket olika. Dessutom 
tog Clark sikte på varför gifta kvinnor som var inlemmade i hushåll fick det 
sämre när dessa hushålls funktion förändrades, under det att Ogilvies förkla-
ring framför allt handlar om varför kvinnor som inte var inlemmade i hushåll 
(ogifta kvinnor samt ensamma änkor) fick svårare att försörja sig själva. Civil-
stånd är alltså, som så ofta påpekats, en viktig faktor att observera.

Ogilvie har således identifierat ett sätt på vilket de patriarkalt präglade 
hushållen kunde fungera. Som framgår av bidragen till denna skrift finns det 
idag anledning att inte utgå från att husbondemakten alltid tog sig samma 
uttryck, eller att hushållen alltid var uppbyggda på ett och samma sätt. Rose-
marie Fiebranz problematiserar således vad hushållsmedlemmarnas rörlighet 
kan ha betytt för maktrelationerna och betonar att rörligheten kan ha varit 
större än vad man hittills insett. Göran Rydén jämför de svenska bruken med 
de amerikanska plantagerna och framhåller att närvaron av en ”överordnad 

50  Stadin (2004); Ågren (2009).
51  Se Hardwick (2009), s. 119, som också hon framhåller skillnaderna mellan Frankrike och det 

tyska området i just detta avseende. Wiesner (1986) framhåller att skrånas negativa attityd till 
kvinnliga arbetare var ett sätt att hävda skråets självbestämmande gentemot stadens styrelse 
(som ibland försvarade kvinnors rätt att försörja sig). Se även Hafter (2007).

52  För ett arbete som driver tesen om marknadskrafternas välgörande effekt på ett mycket mer 
drastiskt sätt, se Burnette (2008).
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far” (bruksägaren, plantageägaren) påverkade hushållens interna relationer. I 
internationell forskning har man slutligen uppmärksammat hur ensamstå-
ende kvinnor kunde bo tillsammans i enkönade hushåll, utan någon egentlig 
husbonde.53 Sammantaget gör dessa observationer att hushållet, vilket setts 
som den grundläggande organisatoriska strukturen i det äldre samhället, 
måste analyseras och ifrågasättas mycket mer.

III

Nya utvecklingslinjer

1. Arbetets värde och dess eventuella kopplingar till makt
Att den som nedlägger arbete inte nödvändigtvis får full ekonomisk och sta-
tusmässig ersättning för sin möda är en gammal sanning. Marx såg denna dis-
krepans som kärnan i varje klassamhälle, och Weber betonade att det faktum 
att det utförs viktigt arbete (till exempel inom en byråkratisk organisation) 
inte i sig leder till att de som utför arbetet tillerkänns makt.54 Den genushi-
storiska forskningen har givit oss ytterligare exempel på denna diskrepans. 
Grethe Carlslund Petersen har betonat bristen på proportionalitet mellan 
arbetets nödvändighet och dess status. Att kvinnor ofta utfört nödvändigt 
arbete har inte betytt att de förlänats motsvarande makt och status.55 Det 
alltjämt aktuella kravet på lika lön för lika arbete illustrerar diskrepansen och, 
som Weber påpekade, en snabb reflektion över hur slavekonomier fungerar 
leder till samma insikt. På en samhällelig nivå har kopplingen mellan arbete, 
värde och makt ofta saknats genom tiderna.

Samtidigt finns det observationer som talar för att nedlagt arbete i vissa si-
tuationer kunnat vara ett användbart argument. Man kan gå så långt som att 
nedlagt arbete på mikronivån kunde kopplas till makt. Miranda Chaytor har 
till exempel hävdat att engelska 1600-talskvinnor menade sig ha ett egenvärde 
som grundade sig i att de arbetade, och hon menar också att omgivningen 

53  Se Bennett & Froide (1999a).
54  Se bl.a. Weber (1971), s 145.
55  Carlslund Petersen (1986), s. 18.
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accepterade denna sammankoppling. Enligt Chaytor underlättade detta för 
dem att agera inför rätta.56 I ett nyutkommet arbete argumenterar även Julie 
Hardwick kraftfullt för att nedlagt arbete hade avgörande betydelse i 1600-
talets Frankrike, både för mäns maktposition och för kvinnors sociala värde 
och identitet. Genom att studera vilka argument kvinnor och män använde 
i vissa civilrättsliga tvister kan Hardwick visa att även om principen om den 
manliga överordningen i hushållet sällan ifrågasattes,57 så betonades det sam-
tidigt gång på gång att den enskilde mannen måste förtjäna sin maktposition. 
Detta gjorde han inte minst genom att vara en idog och tillförlitlig arbetare. 
Såväl män som kvinnor menade att mannens auktoritet vilade på hans hårda 
arbete, hans försörjarförmåga och hans sparsamhet. Detta var genusordning-
ens rot, enligt Hardwick, inte lagens och religionens teoretiska förklaringar 
av könsskillnadernas ursprung och berättigande. Implikationen är förstås att 
mannens auktoritet måste befästas på nytt varje dag, den var instabil och 
aldrig huggen i sten.58

Hustrur accepterade i och för sig sin underordnade roll, men de framhöll 
samtidigt alltid att makarna måste arbeta tillsammans. Om deras män var 
lata eller hängav sig åt utsvävningar var kvinnorna, och deras vittnen, snabba 
att åberopa dessa förhållanden inför domstolen som också var benägen att 
lyssna. Hardwick betonar att dessa kulturella ideal, som alltså återfanns inom 
de arbetandes breda lager, var ett sätt att hantera ekonomisk risk. Många 
familjer levde nämligen inom snäva marginaler, och arbetsförmåga och ar-
betsvilja var oundgängliga egenskaper för att man skulle klara sig. Inte minst 
viktiga var dessa egenskaper för att hushållet skulle upprätthålla sin kreditvär-
dighet i lokalsamhället, och utan krediter var man förlorad. Mäns auktoritet 
och överordning blev därmed inte alls nödvändiga eller oföränderliga utan 
snarare ”contingent”: de var beroende av en specifik konstellation av faktorer, 
och det är dessa faktorer som måste pekas ut för att människornas agerande 
ska bli begripligt.

Hardwicks arbete pekar i samma riktning som observationer och resone-
mang som förts fram i svensk historisk forskning. Så har till exempel Rose-

56  Chaytor (1995).
57  Se dock Hardwick (2009), s. 158, för exempel på en hustru som i samma skrift beskriver sig 

som mannens underordnade och som mannens sidoordnade.
58  Hardwick (2009), s. 107 f., 120: ”men had to earn a gendered authority”.
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marie Fiebranz visat att det i äktenskapliga tvister i arbetarhushåll förekom 
att hustrurna anklagade sina män för bristande flit och arbetsförmåga; även 
här fanns det alltså en förväntan på det manliga hushållsöverhuvudet att vara 
flitigt.59 Maria Ågren har påvisat att argumentet nedlagt arbete ofta var effek-
tivt i vissa typer av tvister, och hon har, precis som Hardwick, poängterat att 
nedlagt arbete uppenbarligen tillmättes vikt trots att det inte alltid fanns stöd 
för det i lag och förordning.60 Sofia Ling har visat att kvinnliga yrkesutövare 
betonade sin förmåga att arbeta och försörja sig själva; även här tycks arbetet 
ha varit ett vägande argument och viktigt för den kvinnliga identiteten.61 
Kekke Stadin har funnit att även det ideologiska materialet entydigt visar att 
flit ansågs vara svenska mäns främsta egenskap, oberoende av ståndstillhörig-
het.62 I samtliga dessa fall handlar det alltså om kulturella värderingar som 
blir tydliga när man betraktar samhället och dess människor mer närgånget.

Slutsatsen av dessa resonemang är att frågan om kopplingen mellan ar-
bete, värde och makt nog har uttömts på den mer övergripande nivå där 
diskussionen i bl.a. Webers efterföljd rört sig. Det finns ingen nödvändig, 
logisk koppling mellan nedlagt arbete, ersättning och makt – själva tanken på 
en nödvändig koppling är i sig ohistorisk och de många motexemplen (som 
Ogilvies studie) talar sitt tydliga språk. Men det betyder inte att en sådan 
koppling aldrig kan uppstå. Tvärtom så finns det idag alltfler observationer 
som talar för att arbetets betydelse för hushållets och samhällets överlevnad 
kunde användas och aktiveras i konkreta fall. Att förstå hur arbete och ar-
betsförmåga kan vara maktgenererande på en mikronivå utan att vara det på 
makronivån framstår som en viktig fråga för den fortsatta historiska forsk-
ningen.

2. Rumsliga och ekonomiska resurser
I sitt pionjärarbete A Room of One's Own (1929) pekade Virginia Woolf på 
den stora betydelse som arbetsro har för den, som ska utöva ett intellektuellt 
arbete (som att skriva romaner), och hon hävdade att det var bristen på eget 
rum som förklarade varför 1800-talets kvinnor inte skrev mer och varför deras 

59  Fiebranz (2005).
60  Ågren (1996); dens. (1997); dens. (2009), särskilt kapitel 3.
61  Ling (2004).
62  Stadin (2004), s. 125-27, 285.
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romaner handlade om det de handlade om. Woolf betonade också starkt att 
man behöver egna pengar för att kunna tänka på ett oberoende sätt – och 
bara den som är oberoende i tanken blir en god författare.

Woolf pekade på att rumsliga och ekonomiska resurser har betydelse för 
möjligheten att utöva arbete; senare forskning om genus och arbete har också 
tenderat att lyfta fram dessa båda faktorer. Vi ser att rumsliga analyser av ar-
betets praktiker blir allt viktigare, och vi har blivit förnyat medvetna om vik-
ten av familjers och kvinnors tillgång till kapital. Det rumsliga perspektivet 
fanns i och för sig med redan i Davidoff & Halls arbete, i det att de studerade 
framväxten av lummiga förstäder som ett konkret uttryck för skiljandet av 
arbete från hem. Men det rumsliga perspektivet kan drivas längre.

Som Elisabeth Gräslund Berg utvecklar i sitt bidrag till denna skrift, ver-
kar det finnas intressanta kopplingar mellan graden av rumslig separation i 
arbetet och kvinnors samhällsställning. I samhällen där mäns och kvinnors 
respektive arbete utförs på olika platser tenderar kvinnor att tillskrivas min-
dre makt och inflytande än i samhällen där den rumsliga separationen är 
mindre påtaglig. Gräslund Berg gör tolkningen att detta har att göra med hur 
kunskapen om arbetsprocesserna är fördelad mellan könen;63 om det rums-
liga isärhållandet är stor, blir det lättare för det ena könet att etablera mono-
pol på viktig kunskap. Men det verkligt intressanta ligger i konstaterandet att 
kopplingen mellan rumsligt isärhållande och ojämn maktfördelning inte är 
mekanisk; om män och kvinnor diskuterar sitt arbete tillsammans så minskar 
effekterna av det rumsliga isärhållandet.64

Mäns och kvinnors varierande tillgång till kapital och särskilt likvida 
medel framstår som en faktor som historiskt sett kan ha haft stor relevans 
för könskodningen av olika arbetsuppgifter. För vissa arbetsuppgifter har det 
nämligen varit nödvändigt för utövaren att ha tillgång till kapital. Vissa typer 
av ämbetsmannasysslor (exempelvis fogdens) förutsatte således förmåga att 
ligga ute med pengar, och man behövde dessutom borgen för att erhålla en 

63  Hur kunskapen om arbetsprocessen är fördelad är en central komponent även i Ulla Wikan-
ders analys. Wikander menar att kvinnor i det förindustriella samhället var legalt underord-
nade sina män, men att de däremot inte var direkt underordnade männen i ”själva genusar-
betsdelningen […] eftersom män inte skaffade sig någon kunskap om det som ansågs som 
'kvinnliga' kompetensområden.” Wikander (1999), s. 29.

64  Se vidare Gräslund Bergs bidrag till denna skrift.
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dylik syssla.65 Ett annat exempel är omorganisationen av ölproduktionen i 
England, där det ökande kapitalbehovet menas ha bidragit till att verksamhe-
ten maskuliniserades.66 Ett tredje exempel framhålls av Davidoff & Hall när 
de behandlar framväxten av nya yrken och av frivilligföreningar (voluntary 
associations) på 1800-talet. Sysslor, som under tidigt 1800-tal varit oavlönade 
(”honorary”) och utövats av män, kom med tiden att omvandlas till avlönade 
yrken. Eftersom det varit män som innehaft dessa sysslor då de var oavlönade, 
blev det också män som tilldelades de avlönade varianterna. Men att männen 
etablerade sig som utövare av sysslorna från början berodde på att de hade en 
sådan privatekonomi, att den tillät dem inneha oavlönade och dessutom re-
surskrävande sysslor. Mäns generellt sett bättre tillgång på och beslutanderätt 
över kapital gav dem alltså ett tydligt försprång när nya yrken växte fram. På 
ett liknande sätt gav mäns bättre resurstillgång dem ett försteg när det gäll-
de att etablera sig som medborgare och politiska subjekt.67 Att ekonomiska 
skillnader spelat roll när nya yrken kodats som manliga respektive kvinnliga, 
styrks också av att det oavlönade kvinnoarbetet, som framgått av Bennett, 
sedan medeltiden kännetecknades av att det inte var kapitalkrävande men 
väl tidskrävande; ett kvinnoarbete som i det moderna samhället blivit (lägre) 
avlönade kvinnoyrken.

Men om kvinnors brist på kapital kan förklara vissa mönster, så kan de-
ras tillgång till kapital och deras allmänna ekonomiska prestanda förklara 
andra mönster. I ett äldre arbete har Julie Hardwick visat att hushållets kre-
ditvärdighet var mycket nära förbundet med hustruns ekonomiska bidrag 
(till exempel i form av arv). I sitt nyutkomna arbete visar hon att hustruns 
uppfattade arbetsförmåga och flit var minst lika viktiga som makens uppfat-
tade arbetsförmåga, när hushållets kreditvärdighet bedömdes i lokalsamhäl-
let. Eftersom många familjer levde med små marginaler, var tillgång till kredit 
den faktor som avgjorde om hushållet kunde fortsätta med sin verksamhet 
eller ej.68 Hustruns betydelse verkar alltså inte bara ha haft att göra med vilka 

65  Se vidare Ågrens bidrag till denna skrift.
66  Bennett (1996). Se vidare Pihls bidrag till denna skrift. Se även Lings bidrag som visar att 

även de, som försörjde sig genom handel och mångleri, behövde ett visst grundkapital.
67  Davidoff & Hall (2002), s. 279 f., 419-429, 434 f.
68  Hardwick (1998), s. 74, 113, 183, 226; dens. (2009), kapitel 4, särskilt s. 142-182.
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arbetsuppgifter hon utförde inom och utom hushållet, utan var även knuten 
till att hon av omgivningen sågs ge ekonomiska bidrag till hushållet.

Detta är ett viktigt resultat med metodologiska implikationer. Om det 
nämligen ansetts svårt att få fram uppgifter om kvinnors arbete i allmänhet, 
så har problemet menats vara särskilt svårt när det handlar om gifta kvinnor 
eftersom deras verksamhet dolts inne i hushållet och bakom mannen/hus-
hållsföreståndaren.69 Den nyare forskningen visar, att det är genom att stude-
ra tvister om arbete och genom att spåra varifrån hushållets resurser kommit, 
som man kan komma åt hustruns arbete och allmänna ekonomiska bidrag.

Samtidigt är det viktigt att framhålla, att den framväxande forskningen 
om kvinnors kapitaltillgångar och investeringar inte begränsar sig till den gifta 
kvinnan. Ogifta kvinnor och änkor har visats vara viktiga som investerare i 
bland annat statspapper och aktier. En del av dessa har verkligen varit små-
sparare, och de medel de investerat kan misstänkas vara löneinkomster.70 Även 
här kan man alltså dra slutsatsen att när det är svårt att hitta direkta belägg för 
utfört arbete så kan källor som belyser kapitaltillgångar ge indirekta belägg.

3. Arbetsidentiteter
En fråga som kommit att bli föremål för diskussion i senare (men även äldre) 
forskning gäller om och hur erfarenhet av arbete präglat tidigmoderna män-
niskors identitet, och om arbete i så fall formade mäns och kvinnors identite-
ter på likartat sätt.71 Som redan framgått, finns det tydliga belägg för att arbe-
te fungerade identitetsskapande i de franska städer som Hardwick undersökt, 
och det finns indikationer på att det kan ha fungerat på ungefär samma sätt i 
Sverige. Arbetsförmåga och arbetsvilja uppfattades i båda länderna som något 
positivt. I Frankrike bidrog kvinnors uppvisade arbetsförmåga till att stärka 
hushållets kreditvärdighet, och mäns bristande arbetsvilja undergrävde deras 
auktoritet som män. Arbete var väl så viktigt för kvinnors identitet i Nantes 

69  Heuvel & Nederveen Meerkerk (2008), s. 209.
70  Vries & Woude (1997); Green & Owens (2003); Laurence, Maltby & Rutterford (2009). I 

Sverige är det framför allt Patrik Winton som just nu arbetar med dessa frågor, dock främst 
för tidigt 1800-tal.

71  För ett tidigt arbete på området se Davis (1982).
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och Lyon som deras sexualitet och familjerelationer, enligt Hardwick,72 och 
Christine Werkstätter har kommit till samma slutsats beträffande Augsburg.73 
Natalie Zemon Davis menar också att kvinnor hade en yrkesidentitet, men 
att denna var svagare än mäns.74

Dessa resultat kontrasterar mot det tidigmoderna England, där arbete (la-
bour) hade mycket mer tvetydiga eller renodlat negativa konnotationer. Orsa-
ken var, enligt Alexandra Shepard, att arbete menades skapa ekonomisk och 
social underordning. En arbetare var beroende av en osäker inkomst och där-
med i mångt och mycket lik en tjänare (servant) eller en mottagare av allmo-
sor och fattigunderstöd. Fri, oberoende och därmed tillförlitlig ansågs man 
vara endast om man hade egendom. Även ett mycket litet innehav av lösöre 
uppfattades som bättre än att vara beroende av lön från en arbetsgivare:

”A lack of goods […] bred concern. […] earnings did not figure as a source of security 
but as the most insubstantial and haphazard form of maintenance.”75

Under det att arbetsförmåga bidrog till auktoritet och identitet i franska lo-
kalsamhällen, var arbete något som berövade människor auktoritet i England 
eftersom arbete ansågs skapa beroenderelationer. Särskilt unga och gamla, 
gifta kvinnor och tjänstefolk uppfattades sakna auktoritet i det att deras eko-
nomiska trygghet hängde samman med arbete snarare än egendom.76 Men en 
viktig distinktion ligger här i orden ”labour” och ”work”. Det var det smalare 
labour (lönearbete) som hade negativa konnotationer i England, medan det 
var de bredare begreppen arbete och work som användes med positiva kon-
notationer i Sverige och Frankrike.77 Frågan är om motsvarande distinktion 

72  Hardwick (2009), s. 103. Hardwick menar att forskningens bruk av källor som belyser kri-
minalitet, snarare än civilrättsliga tvister, har givit en felaktig bild av att kvinnors sexualitet 
var mer problematisk än mäns, samt att män skulle ha varit mer beroende av arbetsförmåga 
och ekonomisk tillförlitlighet än vad kvinnor var. Hardwick (2009), s. 113, 177. Shepard 
(2008), s. 83, noterar också att kvinnors sexualitet framstår som betydligt mindre laddad i 
det kyrkorättsliga material hon använt, än vad analys av förtalsmål givit intryck av.

73  Werkstetter (2001). Se vidare Dag Lindströms bidrag till denna skrift.
74  Davis (1982), s. 70.
75  Shepard (2008), s. 66.
76  Shepard (2008), s. 80.
77  Naturligtvis användes inte ordet ”work” i de franska källorna men det är det ord som Hard-

wick använder i sina översättningar. Tyvärr förekommer inte direktcitat från franskan i 
Hardwicks bok, säkerligen på grund av direktiv från förlaget.
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och spänningar dyker upp i Sverige inom den till en början lilla men växande 
befolkningsgrupp som var löneberoende. Frågor kring denna grupp utvecklas 
i Jonas Lindströms och Jan Mispelaeres bidrag till denna skrift.

Även Davidoff & Hall betonade hur viktigt det var för det tidiga 1800-
talets medelklassmän att vara och framstå som oberoende. De framhåller 
också att mäns identitet gradvis kom att knytas till deras yrken och yrkestit-
lar, även om detta var en utdragen process. Davidoff & Hall finner få tecken 
på kvinnlig yrkesidentitet inom den engelska medelklassen. Sammantaget 
blir slutsatsen av Shepards och Davidoffs & Halls analyser att engelska mäns 
identiteter framstår som extremt hårt knutna till yrken eller till innehav av 
egendom som skapar oberoende från staten och från aristokratin.78 Mot detta 
kontrasterar Kekke Stadins analys av 1600-talets svenska begravningsdikter, 
där oberoende aldrig nämns som en värdefull egenskap. Stadin drar den sä-
kert riktiga slutsatsen att oberoende var mer självklart och inte lika laddat i 
Sverige som på många andra håll i Europa.79

Ett skäl till att kvinnors yrkesidentitet i äldre tider inte diskuterats så 
mycket är nog det faktum att det fanns färre kvinnliga yrkestitlar än manliga 
i det tidigmoderna samhället.80 Eftersom yrkestitel ofta uppfattas som både 
tecken på och skapare av yrkesidentitet, har man inte uppmärksammat hur 
kvinnors yrkesidentitet kan ha sett ut. Ofta uppträder kvinnor i det historiska 
källmaterialet enbart med titlar som tycks signalera civilstånd och familje-
tillhörighet, vilket understrukit intrycket att deras identitet var kopplad till 
familjen och till en man. Mycket noggranna språkliga analyser av hur särskilt 
gifta kvinnor betitlats i portugisiskt och engelskt material har nyligen visat att 
det man trott vara civilståndsbeteckningar nog ibland ska uppfattas som en 
sorts yrkes-, positions- eller auktoritetsbeteckningar.81 Detta gör det motive-
rat att med fräscha ögon granska bruket av titlar även i Sverige.

78  Davidoff & Hall (2002), s. 198 f., 272, 427.
79  Stadin (2004), s. 101 f.
80  Hunt (1996), s. 130.
81  Abreu-Ferreira (2002); Erickson, kommande.
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Avslutning

Som framgått, är det särskilt tre omständigheter som har diskuterats i forsk-
ningen om de tidigmoderna hushållen och könsarbetsdelningen. Det handlar 
för det första om vilka ekonomiska valmöjligheter som stod till buds; här har 
man diskuterat den successiva proletariseringens effekter, vilka inkomstbring-
ande sysslor som egentligen fanns att få, inte minst för kvinnor, om sysslorna 
var socialt stigmatiserande eller om de snarare bidrog till hushållets kredit-
värdighet. Det handlar för det andra om vilka kulturella ideal som påverkade 
beslutsprocesserna inom hushållen; här har frågan om hustruns knytning till 
speciella sysslor och särskilt till hemsfären lyfts fram, samtidigt som det ofta 
poängterats att få om ens några tidigmoderna hushåll hade råd med den 
könsarbetsdelning som uppstod i 1800-talets medelklass. Det handlar för det 
tredje om vilka uteslutningsmekanismer som opererade i olika samhällen, i 
form av till exempel myndighetsregler och skråinstitutioner, samt vilken roll 
statsmakterna har spelat när det gällt att upprätthålla sådana mekanismer. 
I samtliga avseenden har variation mellan områden och över tid varit ett 
återkommande tema. Även för de nya frågor som tillförts forskningsagendan 
– frågor om arbetets eventuella koppling till makt och auktoritet i lokala 
sammanhang, om kopplingar mellan arbete och kapitaltillgång, om arbetets 
rumsliga dimensioner, om arbetsidentiteter – anar vi redan nu förvånansvärt 
stor variationsrikedom.

Detta talar för vikten av komparation. Som ett första steg krävs, liksom 
i all forskning, ingående och noggranna analyser av konkreta förhållanden i 
givna samhällen, men det kan inte stanna vid detta. Som ett andra och nöd-
vändigt steg måste resultaten länkas samman och jämföras. Historien om den 
tidigmoderna könsarbetsdelningen måste skrivas i dialog mellan historiker i 
olika länder. Bara så kan vi historiker fullgöra vår grundläggande uppgift att 
förklara.

Alice Clarks tes att det med tiden blev svårare för ”kvinnor” att försörja 
sig själva, oberoende av en man, kan idag te sig lite fyrkantig. En avgörande 
poäng med genusperspektivet är ju att man undviker att tala om kvinnor 
som en enhetlig grupp. Den redan påtalade stora variationen i könsarbetsdel-
ningen – beroende på plats, samhällsklass, ekonomisk sektor, civilstånd, osv. 
– visar hur viktig denna nyansering är. En annan poäng är betoningen av re-
lationen mellan könen; det går inte att förstå könsarbetsdelningen utan att se 
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hur mäns och kvinnors arbete och ansvar var inflätade i varandra. Samtidigt 
är det svårt att befria sig från intrycket att Clark satte fingret på något väsent-
ligt. Om man tills vidare avstår från att ta ställning till frågan om förändring 
över tid (om det blev svårare), så kan man ändå konstatera att kvinnors insti-
tutionaliserade underordning i det tidigmoderna Europa ofta gjorde det svårt 
för dem att försörja sig oberoende av en man.82 Samtidigt var svårigheterna 
olika starkt accentuerade i olika sammanhang och beroende på individens 
position. En blick runtom i världen idag visar på samma sak: det finns grund-
läggande skillnader i makt och möjligheter mellan könen, men skillnaderna 
manifesterar sig på enormt många olika sätt. Här finns det, som jag ser det, 
potential att länka samman repertoaren av historiska och samtida exempel i 
en diskussion om vad ojämnt fördelade försörjningsmöjligheter och resurser 
betytt och betyder för både individer, hushåll och samhälle i stort.

Vart en sådan diskussion kommer att leda vet vi inte idag. Redan nu kan 
man dock ana, utifrån tidigare forskning, att de lokala rättssystemen och 
statsmakterna har haft mycket stor betydelse för människors möjligheter att 
försörja sig och, omvänt, att människors sätt att försörja sig har skapat speci-
ella relationer mellan dem och överheten. Om statsmakten har stöttat institu-
tioner av den typ som Ogilvie beskrivit eller om den snarare har satt press på 
dem att bli mer tillåtande, har därför spelat roll. Om rättssystemen har varit 
öppna för klagomål och krav bara från dem, som hade den formella makten 
i hushållet, eller om man lyssnat på alla, har spelat roll. Om rättsystemen har 
tillskrivit båda könen äganderätt eller bara det ena har spelat roll. Det handlar 
om vilka relationer som funnits mellan individer inom hushåll och mellan 
individer, hushåll och stat.83 Det är karaktären på detta nätverk av relationer 
– vilket skulle kunna betecknas som en tidig form av ”medborgerlig inklude-
ring” – som kan och behöver jämföras över tid och mellan rum.

Forskningsprojektet Gender and Work har målsättningen att ge vik-
tiga bidrag till dessa diskussioner, både i form av noggranna detaljstudier 
av svenskt samhälle under tidigmodern tid och i form av jämförande och 
förklarande utblickar som sätter in den svenska empirin i ett större samman-
hang. De artiklar som samlats i denna skrift presenterar inga färdiga resultat 
från projektet, utan det är i stället de forskningslägen, som har relevans för 

82  Se även Bennett (2006), kapitel 2.
83  Se även Ågren (2011) på temat om staten ”ser” alla sina undersåtar eller ej.
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varje delprojekt,84 och för projektet som helhet, som analyseras. Detta har 
ett värde i sig. Diskussionen om den tidigmoderna könsarbetsdelningen har 
hittills inte varit samlad utan återfinns inom en rad olika specialområden. 
Därför har det heller inte funnits tydliga hypoteser och preliminära synteser 
att relatera nya resultat till. Genom denna skrift vill vi lägga en sådan grund.

Skriften inleds med ett bidrag av Christopher Pihl som skriver om hus-
hållet som organisatorisk modell och belyser de storskaliga verksamheter 
(kungsgårdar och stora gods) som var modellerade efter hushållet under ti-
digmodern tid. Göran Rydén följer upp denna tråd genom att fokusera på 
könsarbetsdelningen vid de svenska bruken, som han jämför med storskaliga 
gods och plantager. Elisabeth Gräslund Berg behandlar den agrara könsar-
betsdelningen och ägnar här särskild uppmärksamhet åt arbetets rumsliga 
organisering. Här blir frågan om avstånd viktig, ett tema som förs vidare 
i Rosemarie Fiebranz bidrag som behandlar mer välbeställda bondehushåll 
och vilken roll mobilitet, arbetsvandringar och hushållsmedlemmarnas pe-
riodvisa frånvaro spelade inom dessa. Jonas Lindström och Jan Mispelaere 
diskuterar i sitt bidrag i stället de jordfattigas hushåll, och uppmärksammar 
inte bara vuxna mäns och kvinnors arbete utan även barns. Sofia Ling skriver 
om särskilt kvinnors självständiga arbete i icke-skråreglerade urbana verk-
samheter, medan Dag Lindström behandlar kvinnors och mäns arbete inom 
de skråreglerade stadsnäringarna. Maria Ågren diskuterar den framväxande 
statliga förvaltningen och dess effekter på könsarbetsdelningen, medan Karin 
Hassan Jansson gör en samlad analys av de föreställningar som fanns om 
könsarbetsdelningen i det tidigmoderna samhället.

Om än på intet sätt fullständiga så ger dessa artiklar tillsammans en ak-
tuell och problemorienterad presentation av vart forskningsfältet genus och 
arbete är på väg. Det är vår förhoppning att slutpublikationen från projektet 
Gender and Work (cirka 2014) ska ge svar på flera av de frågor som presente-
rats i denna skrift.

84  Fyra beslutade delprojekt är inte representerade i denna skrift. Det gäller Karin Hassan Jans-
sons studie (av pigsysslan), Erik Lindbergs studie (en applicering av Amartya Sens synsätt 
på svensk tidigmodern tid), Linda Ojas studie (om barnomsorgsarbete i det tidigmoderna 
Sverige) och Kirsi Vainio-Korhonens studie (om barnmorskearbete i Sverige-Finland under 
tidigmodern tid). Projektgruppen kommer dessutom att utvidgas ytterligare, varför minst 
två studier kommer att tillkomma.

        




