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Genus, arbete och hushåll 
bland jordfattiga på  
landsbygden
jonas lindström & jan mispelaere

När en av författarna till den här artikeln besökte Indien på 1990-talet såg 
han en dag några kvinnor som hackade sten invid vägkanten. I stekande sol, 
klädda i vackra, färgstarka saris, satt de på huk och slog med hammare stor 
sten till grus. Gruset användes till att fylla ut gropar i vägen. Bilden av de 
finklädda, tungt arbetande kvinnorna gjorde djupt intryck på honom. Det 
var en ovanlig syn för en resenär från Västeuropa.

Vad kvinnor gör, och vad män gör, för att försörja sig, beror på vad vi 
uppfattar som kvinnligt respektive manligt. Det beror också på vad som är 
möjligt och nödvändigt givet områdets och det egna hushållets resurser. Trots 
att arbete med sten – ett hårt och smutsigt kroppsarbete som ofta utförs långt 
från hemmet – uppfattas som manligt, i Indien såväl som i Västeuropa, så ut-
gör kvinnor en stor del av arbetskraften inom Indiens sten- och gruvindustri. 
Dock är det inte vilka kvinnor som helst som arbetar där, utan fattiga, ofta 
jordlösa, kvinnor från den indiska landsbygden. Många är mödrar och de har 
med sig sina barn, vilka hjälper till i arbetet. Kvinnorna gör inte heller vad 
som helst. Inom stenindustrin finns en klar arbetsdelning mellan könen, där 
kvinnors uppgifter ofta innebär manuella, repetitiva arbetsuppgifter, som att 
hacka sten eller bära stenen från en plats till en annan.1

Genus är centralt för hur arbetsuppgifterna i ett samhälle eller ett hushåll 
fördelas. Men det är, som exemplet visar, icke allenarådande, utan samspe-
lar alltid med andra faktorer. För att förstå genusarbetsdelningen måste vi 
därför ta hänsyn till sådant som klass, förmögenhet, ålder och civilstånd. 
Genussystemet är, som Don Kulick skriver, alltid sammanflätat med andra 

 1  Lahiri-Dutt (2006).
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system: hushållssystem, släktskapssystem, produktionssystem.2 Därför är ge-
nusarbetsdelningen aldrig given, utan varierar över tid och rum, och mellan 
olika sociala grupper. Det gäller i dagens värld. Det gällde i Sverige under 
tidigmodern tid.

Avgörande för kvinnorna ovan är tillgången till jord, eller snarare bris-
ten på densamma. Lika viktig var denna faktor i det förindustriella Europa. 
Ända sedan medeltiden har Europas landsbygdsbefolkning kunnat delas upp 
i sådana som hade tillräckligt med jord för sin försörjning och sådana som 
hade för lite. Detta gav upphov till en viss arbetsdelning mellan landsbygdens 
hushåll.3 För Sveriges del är denna samhälleliga arbetsdelning otillräckligt 
undersökt, särskilt vad gäller tiden före år 1800. Vilka konsekvenser den haft 
för genusarbetsdelningen har knappt studerats alls.

I fokus för den här artikeln står genusarbetsdelningen i jordfattiga hushåll 
på den svenska landsbygden under 1600- och 1700-talen. Något forsknings-
läge om detta specifika område finns knappast. Det hindrar emellertid inte 
att det finns en rad studier om andra tider och andra områden med relevans 
för ämnet. Naturligtvis menar vi inte att det som gäller för en kontext utan 
vidare kan flyttas över till en annan. Däremot kan resonemang rörande såväl 
svenskt 1800-tal som nutida utvecklingsländer användas för att väcka frågor 
och generera hypoteser om tidigare förhållanden.4 Därutöver vill vi hävda att 
även om genusarbetsdelningen är föränderlig och betingad av en mängd olika 
saker, så finns gemensamma nämnare mellan, till exempel, kvinnan i dagens 
indiska stenindustri och torpargumman i 1700-talets Sverige.

I den här artikeln kommer vi därför att diskutera några teman i tidigare 
forskning om jordfattiga hushåll, som diversifiering, rörlighet, varuproduk-
tion och lönearbete. Men först något om vilka de jordfattiga i Sverige var.

Jordfattiga i Sverige. De obesuttna
Tillgång till jord är ett socialt fenomen. Det är inte enbart en fråga om förhål-
landet mellan befolkning och befintliga resurser, utom om hur rättigheterna 

 2  Kulick (1987), s. 11.
 3  Hilton (1978); Le Roy Ladurie (1979); Frierson (2001).
 4  Österberg (1980), s. 296–297.
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till dessa resurser fördelas. Under medeltiden växte det i Europa fram ett sy-
stem med byar, vars enheter – gårdarna – hade del i byns åker- och ängsmark 
samt rätt att nyttja dess skog, beten och vattendrag. Till gårdarna knöts krav 
på prestationer som innehavarna hade att utföra, antingen i form av pengar 
som skulle betalas, varor som skulle levereras eller arbete som skulle utföras.5 I 
Sverige under perioden 1550–1800 benämndes sådana gårdar ”hemman”.6 Be-
teckningen ”bonde” stod inte för en lantbrukare i allmän mening, utan för en 
innehavare (som ägare eller som brukare) av en sådan enhet. Bonden definie-
rades därmed inte av sin verksamhet utan av sina rättigheter och skyldigheter. 
Att vara bonde har, utifrån detta system, liknats vid att ha andel i en by.7

Vid sidan av bönderna fanns på den svenska landsbygden hushåll som 
inte hade del i ett hemman och därmed saknade böndernas rättigheter till 
byns jord. Dessa kallas ”de obesuttna”. Det är en negativt definierad term, 
en restkategori. Därmed innefattar den människor som levde under mycket 
skilda förhållanden och som försörjde sig på många olika sätt. Här återfinns 
fattighjonen, de gamla och lytta, men också den unga lantarbetaren och den 
indelte soldaten. ”Heterogen” är antagligen det vanligaste adjektivet i beskriv-
ningar av de obesuttna. I källmaterialet kan man stöta på obesuttna under en 
rad olika beteckningar, som ”torpare”, ”backstugusittare”, ”husmän”, ”inhy-
singar”, ”gatehusfolk” (i Skåne), ”utanvidsfolk” (i Norrland), olika hantver-
kartitlar och, från det sena 1700-talet och framåt, ”statare”.8

En del obesuttna var helt jordlösa. Andra hade tillgång till en bit jord som 
avskilts från ett hemman eller från allmänningen, ofta i utbyte mot någon 
form av motprestation. Ett klassiskt exempel är de dagsverkstorp som anlades 
på herrgårdarnas mark.

Gränsen mellan bönderna och de obesuttna var formell; den handlade om 
rättigheter och skyldigheter. Christer Winberg har hävdat att denna gräns 
”grovt taget” sammanföll med den faktiska gränsen mellan de hushåll som 
hade tillräckligt med jord för sin försörjning och de som hade för lite. Un-

 5  Rösener (1994), s. 21, 36–37.
 6  Som synonym till hemman användes ofta begreppet mantal. I Tyskland benämndes motsva-

rade enhet ”Hufe”, i England ”hide”. Hannerberg (1971), s. 45–50.
 7  Winberg (1977), s. 39; Bäärnhielm (1995), s. 22.
 8  Gränserna mellan dessa kategorier var ofta oklara, se Adamsson (1983), s. 58–60; Magnusson 

(1987), s. 65–66.
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dantag fanns dock.9 I en studie av 1800-talets Södermanland fann Ulf Jonsson 
betydande överlappningar i jordinnehavets storlek mellan de obesuttnas torp 
och böndernas hemman.10

Jämfört med motsvarande grupper i andra delar av Europa, tycks de obe-
suttnas andel av befolkningen ha varit relativt liten i Sverige.11 Sammanställ-
ningar av Tabellverkets befolkningsstatistik har visat att var femte manlig 
hushållsföreståndare på landsbygden var obesutten år 1750. Därefter skedde 
en stark tillväxt: hundra år senare var det varannan.12 Denna väldiga föränd-
ring av gruppens storlek, tillsammans med det faktum att 1800-talet lämnat 
efter sig betydligt mer källmaterial än tidigare århundraden, både i skrift och 
i form av muntliga källor, har starkt bidragit till att forskningen om de obe-
suttna koncentrerat sig på denna senare period.

För den som intresserar sig för de jordfattigas situation i Sverige före 1750 
infinner sig därmed problemet att det mesta av tidigare forskning behandlar 
en period där förutsättningarna för de obesuttnas försörjning rimligtvis var 
mycket annorlunda. Själva tillväxten av gruppen tyder på det, men också vad 
vi i övrigt vet om marknadens ökande betydelse och förändringar i ägande-
rätten, processer som för övrigt hängde samman med ökningen av de obe-
suttna.13 Hur 1700- och 1800-talens förändringar påverkade genusarbetsdel-
ningen bland de jordfattiga vet vi emellertid mycket lite om.

Ingen landsomfattande statistik förekommer före 1750. Lokala studier har 
dock visat att obesuttna grupper kunde utgöra en icke obetydlig andel av 
invånarna i vissa områden, om än en bra bit från 1800-talets nivåer.14

 9  Winberg (1977), s. 44.
10  U. Jonsson (1980), s. 52. Detsamma har konstaterats i Norge runt 1800, se Timberlid (1989), 

s. 113.
11  Gadd (1991), s. 19. År 1700 utgjorde husmännen 42 procent av befolkningen på Själlands 

landsbygd. Skrubbeltrang (1940), s. 30. Vid slutet av 1600-talet kunde de jordfattiga utgöra 
hela 90 procent av invånarna i vissa franska byar. Frierson (2001), s. 149.

12  Wohlin (1909), s. 26–36; Winberg (1977), s. 17. Samma starka tillväxt skedde i Norge och 
Danmark. Sogner (1976), s. 186–187; Johansen (2002), s. 31.

13  Den obesuttna gruppens tillväxt i förhållande till de ekonomiska förändringarna diskute-
ras i Winberg (1977); dess förhållande till förändringen i äganderätten behandlas av Ågren 
(1992).

14  Wohlin (1908), s. 14; Elgeskog (1945), s. 61–68, 168–170; Granlund (1943), s. 36; Friberg & 
Friberg (1971), s. 46, 74; desamma (1972), s. 9. Se även Næss (2002), s. 128.
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Ett flertal studier har funnit kvinnor vara överrepresenterade bland de 
obesuttna, särskilt bland de inhyses och backstugusittarna.1 5 Det är inte ovan-
ligt att i längderna stöta på obesuttna kvinnor som lever ensamma, ibland 
tillsammans med andra kvinnor. Mer sällan stöter man på ensamma män. 
Åtminstone till en del beror detta på det faktum att kvinnor i allmänhet 
levde, och lever, längre än män; många inom de obesuttnas lägre skikt var 
gamla och många var änkor.16 Antagligen var det dessutom kopplat till genus-
systemet mer allmänt och till kvinnornas svagare ställning på jordmarknaden 
och i arvslagstiftningen.17

För 1800-talet har Johan Söderberg visat att kvinnor löpte större risk än 
män att drabbas av fattigdom (i meningen oförmåga att betala skatt). Som en 
hypotes föreslår han att detta berodde på ”sämre sysselsättningssituation” för 
kvinnor.18 Samtidigt tyder existensen av ensamboende kvinnor på möjligheter 
för dessa att kunna försörja sig; annars skulle sådana hushåll inte existerat. 
Det ter sig som en angelägen forskningsuppgift att ta reda på mer om vad 
dessa kvinnor livnärde sig på. Det bör säga en hel del om vilka möjligheter 
som stod till buds för kvinnor respektive män.

Grundläggande drag hos de jordfattigas arbete

De obesuttna och, i ännu högre grad, jordfattiga världen över må ha va-
rit en ytterst heterogen grupp. Likväl finns det i förutsättningarna för deras 
försörjning vissa gemensamma drag. Dessa kan sammanfattas som brist på 
arbetsföremål och arbetsmedel, beroende av utbyten och marknader, samt 
diversifiering eller mångsyssleri.

Arbetsföremål och medel
De grundläggande villkoren för de jordfattigas försörjning kan fångas med 
hjälp av Karl Marx beskrivning av arbetsprocessen, betraktat som produk-
tion:

15  Wohlin (1909), s. 26–27; Friberg & Friberg (1972), s. 9; Winberg (1977), s. 201; Pulma (1983), 
s. 400; Ahlberger (1988), s. 65; Fiebranz (2002), s. 80.

16  Winberg (1977), s. 201–209.
17  Sjöberg (2001); Ågren (2009).
18  J. Söderberg (1978), s. 185–186.
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Arbetsprocessens enkla beståndsdelar är: 1) den ändamålsenliga verksamheten eller 
själva arbetet, 2) det föremål som den påverkar och 3) det medel varmed den verkar.19

Karaktäristiskt för de jordfattigas försörjning var bristen på jordbrukssamhäl-
lets utan jämförelse viktigaste arbetsföremål: jorden. På grund av den all-
männa fattigdom som ofta följde på denna brist, var också tillgången till 
andra arbetsföremål, såsom boskap, trä eller lin, liksom till arbetsmedel, 
många gånger begränsad. Bouppteckningar från 1700-talets Österlen visar till 
exempel att gatehusfolket ofta saknade de flesta av de redskap som hörde till 
ett bondehushåll.20

En stor del av de obesuttnas arbete utfördes därför med arbetsföremål 
som tillhörde andra, på annans jord och för andras räkning, men mot någon 
form av ersättning. Tillgången till redskap var dessutom en bestämmande 
faktor för vad man gjorde. Medan den dagsverksskyldige bonden hade att 
plöja godsets jord, då han hade tillgång till både plog och dragdjur, bidrog 
de jordfattiga arbetarna vid Europas gods med sina bara händer eller med 
enklare redskap som spaden.21 Vid svenska och norska bruk har man sett en 
motsvarande arbetsdelning: transporter, som förutsätter dragdjur, har i hög 
grad skötts av bönder. Torpare har istället arbetat med att kola på brukets 
skog eller kallats in som extra arbetskraft när så behövts.22

Jordbruksarbetare och kolare var, vad man vet, som regel män (se nedan, 
avsnittet Arbetsdelning inom och mellan hushåll).23 Detsamma gäller lands-
bygdens hantverkare, som vanligtvis arbetade hemma hos sina uppdragsgi-
vare, i stugrummet, med råmaterial som uppdragsgivaren tillhandhöll. De 
flesta hade dock sina egna verktyg.24 En kvinnlig motsvarighet, med liknande 
arbetsvillkor, var de kvinnor som under 1800-talet gick runt i bondgårdarna 

19  Marx (1997), s. 154. Arbetsföremål och arbetsmedel utgör tillsammans vad som Marx annars 
brukar kalla ”produktionsmedel”.

20  Hanssen (1952), s. 49.
21  Kula (1976), s. 49–50; Le Roy Ladurie (1979), s. 115.
22  Nordström (1952), s. 185; Timberlid (1989), s. 114. Se även Hanssen (1952), s. 164. Om kol-

ning, se P. Jonsson (1989), s. 88–89, 129–134.
23  Om kvinnor som kolare, se P. Jonsson (1989), s. 111.
24  Hanssen (1952), s. 492; Rosander (2003), s. 24. Ett undantag var smeden, vars arbetsmedel 

var betydligt dyrare. Han var därför ofta hänvisad till godsets eller bondgårdens smedja. 
Skrubbeltrang (1940), s. 155–156; Granlund (1943), s. 49; Gadd (1991), s. 184.
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för att hjälpa till med strykning, bakning och matlagning, exempelvis vid 
kalas.25

Av stor betydelse för de jordfattiga var också de arbetsföremål som till-
hörde alla eller ingen, eller som ägarna själva inte brydde sig om att ta reda på. 
Här har inte minst kvinnornas roll betonats. Inom engelsk forskning kring 
jordfattigas försörjning har man lyft fram betydelsen av kvinnors insamlande 
av säd eller träbitar som lämnats kvar.26 Om 1800-talets norrländska utan-
vidsfolk berättas att de hade lov att ta löv åt sina getter och torrved från 
böndernas skog.27 På de skånska slätterna, där skog var en bristvara, samlade 
kvinnor och barn kvarblivna torvsmulor och torkad kospillning till bränsle.28 
Liknande arrangemang finns än idag. Söndagarna – deras ”lediga dag” – an-
vänder kvinnorna i den indiska stenindustrin till att gå till skogen för att 
samla in bränsle för veckan.29

Före skiftena under 1700- och 1800-talen, då byns mark delades upp mel-
lan jordägarna, var tillgång till byallmänningen en viktig faktor för dem som 
inte hade tillräckligt med egen jord. De obesuttna var visserligen inte formel-
la medlemmar i bygemenskapen, men tycks ändå i regel haft tillgång till byns 
skog och betesmark, ofta mot en mindre avgift.30 Därmed var det möjligt att 
hålla boskap; en eller ett par kor kunde ha avgörande betydelse för många 
jordfattigas överlevnad.31

För Englands del har Leigh Shaw-Taylor argumenterat för att jordfat-
tiga inte utnyttjat allmänningarna som betesmark i den utsträckning som 
man tidigare trott.32 I Sverige finns det lokala exempel på hur bönder under 
1600-talet försökte begränsa de obesuttnas rätt till allmänningarna genom 
betesförbud eller tidiga skiften av skog.33 En hel del forskning återstår att göra 

25  Granlund (1943), s. 54.
26  Humphries (1990), s. 34–35; P. King (1991), s. 461–462; Hurl-Eamon (2008), s. 485–486.
27  Granlund (1943), s. 38.
28  Granlund (1943), s. 48.
29  Lahiri-Dutt (2006), s. 25.
30  Granlund (1943), s. 55–56; Elgeskog (1945), s. 256–257; Utterström (1957a), s. 575; J. Larsson 

(2009), s. 139–140.
31  Elgeskog (1945), s. 317–318; Humphries (1990), s. 24–25.
32  Shaw-Taylor (2001). De engelska skiftena – enclosures – skulle därmed inte ha medfört såda-

na avgörande konsekvenser för de engelska jordfattiga som tidigare hävdats. Se även Whyte 
(2007), s. 100. För en avvikande uppfattning, se Neeson (1993).

33  Granér (2002), s. 256; J. Lindström (2008), s. 40, 194.
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kring hur de obesuttnas nyttjanderätt till allmänningarna i Sverige reglerades 
under äldre tid.

Utbyten och marknader
Vad gäller kreaturshållningen var vinterfordringen ofta ett svårare problem. 
John Granlund uppger att hö från dikesrenar var det viktigaste vinterfodret. I 
utbyte fick den obesuttna göra dagsverken hos dikesägaren.34 Danska husmän 
kunde, i utbyte mot arbete hos bonden, ges tillgång till ett stycke äng som 
arbetslön, alternativt få ha sin boskap vinterutfodrad hos bonden. De kunde 
också – trots att förbud infördes 1701 – ges utsäde samt ett stycke åker att 
odla på.35

Ovanstående är exempel på det ständiga utbyte av arbete, arbetsföremål 
och produkter som kännetecknade de jordfattigas försörjning. En rad studier 
av europeiska jordbrukssamhällen har beskrivit ett symbiotiskt, men ojäm-
likt, förhållande mellan jordrika och jordfattiga hushåll, där de senare tillhan-
dahöll nödvändig arbetskraft och de förra bidrog med mer resurskrävande 
redskap, framför allt plogen, vilket var nödvändigt för att småbrukarna skulle 
få sina små jordlotter plöjda.36

I det tidigmoderna samhället var graden av självförsörjning visserligen be-
tydligt högre än idag, men de flesta hushåll var ändå på något sätt beroende 
av andras odlingar, varor och tjänster.37 Mest beroende av detta utbyte var just 
de jordfattiga. Vid sidan av att bruka den lilla jordtäppa man eventuellt hade 
var man hänvisad till någon form av lönearbete eller till att tillverka saker 
för försäljning. Både män och kvinnor deltog i förvärvsarbetet, vilket tidigt 
uppmärksammades inom nordisk forskning.38

En mångfald källor vittnar om de jordfattigas beroende av marknaden. 

34  Granlund (1943), s. 57.
35  Skrubbeltrang (1940), s. 140, 175. Sådan ”lönesäd” har utgått åtminstone till drängar på 

slättbygder även i Sverige. Se Granlund (1944a), s. 140; Utterström (1957a), s. 824; Harnesk 
(1990), s. 107, 138–141.

36  Razi (1981), s. 32–33; Simonsen (1989), s. 119; Schlumbohm (1996), s. 84; Dewald & Vardi 
(1998), s. 29; Sabean (1998), s. 93; Lambrecht (2003), s. 241–250; Sreenivasan (2004), s. 48–49; 
Bavel (2006), s. 60. Att de obesuttnas brist på redskap gjorde dem beroende av bönderna har 
också betonats av Hanssen (1952), s. 49.

37  Se t.ex. Gaunt (1998), s. 315; Rosander (2003), s. 12.
38  Skrubbeltrang (1940), s. 176; Granlund (1943), s. 54.
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”Man bytte allmänt med arbete och varor”, heter det i en uppteckning.39 
Räkenskaper och kvitton från gårdar och gods visar att ersättning utgick både 
in natura och i pengar.40 Pengar behövde omsättas i varor och en del av natu-
rautbetalningarna behövde avyttras för att man skulle kunna köpa sig andra 
förnödenheter.

Handeln under tidigmodern tid bedrevs i många avseenden under helt 
andra former än idag. Viktiga inslag var lanthandel, handel som idkades i 
städer på torgdagar, och inte minst den handel som skedde på frimarknader, 
årsmarknader och vid kyrkmässor.41 Trots att handeln var hårt reglerad deltog 
alla samhällsskikt som säljare, inte minst kvinnor från mindre bemedlade 
grupper. På lokala marknader i Sverige och runt om i Europa sålde jordfattiga 
kvinnor korgar, garn, tyg, ägg och grönsaker.42 Jordfattiga hushåll var även 
del av större handelsnät. Vid en arkeologisk utgrävning av ett 1600-talstorp 
hittade man mynt och importerat stengods och i en backstuga från 1700- 
talets förra hälft fanns importerad keramik.43

Diversifiering
Ett annat viktigt inslag i jordfattigas försörjning, både idag och under tidig-
modern tid, är diversifiering av inkomster och resursbaser. Diversifiering kan 
gynna såväl fattig som rik, men för det fattiga hushållet, som lever med små 
marginaler, är behovet att sprida sina risker och möjligheter särskilt stort.44 
Många forskare inom området anknyter till Olwen Huftons uttryck ”the eco-
nomy of makeshift” – Hufton skrev om de fattiga i 1700-talets Frankrike – för 
att beskriva ett mångsyssleri där en rad små inkomster från tillfälliga anställ-
ningar, arbetsvandringar, tiggeri, smuggling med mera bidrog till familjens 
försörjning.45

39  Granlund (1943), s. 59.
40  Granlund (1944a), s. 139–145; Harnesk (1990), s. 32–34; Lambrecht (2003), s. 244, 254–255; 

Bavel (2006), s. 39–40.
41  Levander (1935); Påhlman (1957). Se även Bladh (1991), s. 54, 63–71.
42  Bladh (1991), s. 11-21; Ogilvie (2003), s. 326–331; Bavel (2006), s. 46–48, 64; Hunt (2010), s. 

176–182.
43  Rosén (2007), s. 63. Se även Svensson m. fl. (2009), s. 201–204.
44  Ellis (1998); Fontaine & Schlumbohm (2000), s. 2. Diversifiering av inkomster är den främ-

sta anledningen till att hushåll i dagens utvecklingsländer lyckas ta sig ur fattigdom. Se 
Krishna (2010), s. 367–368.

45  Hufton (1974). Se t.ex. Fointaine & Schlumbohm (2000), s. 2–3; Hurl-Eamon (2008), s. 483.
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Från svensk horisont har Orvar Löfgren, som studerat jordfattiga vid den 
halländska kusten under 1800-talet, beskrivit en ekonomi som starkt prägla-
des av diversifiering, ömsesidigt (men ojämlikt) beroende och utbyte mellan 
bönder och obesuttna samt en tydlig genusarbetsdelning. Havet – en allmän 
resurs – erbjöd torparna goda möjligheter till fiske, ett arbete som sköttes av 
män när de inte gjorde dagsverken på bondgårdarna. Från havet kom också 
drivved och tång, vilket samlades upp av gamla och barn. Kvinnorna sålde 
fisk och tog hand om boskapen som fick beta på den gemensamma heden. 
På heden kunde torparna också anlägga ett litet potatisland eller en kålgård. 
Även detta sköttes av kvinnorna.46

Enligt Löfgren var detta inget ”traditionellt” försörjningsmönster, utan 
en anpassning till de nya, ofta svåra, förhållanden som rådde under över-
gången till kapitalism.47 I forskning om utvecklingsländer har diversifiering 
ofta framställts som just ett övergångsfenomen som tagits till i svåra tider. Att 
så alltid skulle vara fallet har dock ifrågasatts.48 Det finns därför anledning 
att tro att de jordfattigas försörjning i Sverige präglades av mångsyssleri även 
före 1800-talet.

Den stora mängd arbete som de jordlösa utförde med andras arbetsfö-
remål innebar att deras egna hushåll, i motsats till bondehushåll eller hant-
verkarhushållen i städerna, ofta inte utgjorde produktionsenheter.49 Jan de 
Vries har lyft fram att hushåll som inte var produktionsenheter kan ha varit 
betydligt vanligare i den europeiska historien än vi föreställt oss.50 Givet hus-
hållets centrala roll i den tidigmoderna ekonomin,51 bör detta ha haft viktiga 
konsekvenser för arbetsdelningen mellan man, hustru och barn.

Hushållsstrategier

Diversifiering och flexibilitet kan betraktas som en strategi för överlevnad 
som jordfattiga använt sig av. Just strategi har för många forskare blivit ett 

46  Löfgren (1978), s. 99–101.
47  Löfgren (1978), s. 102.
48  Ellis (1998), s. 2.
49  Winberg (1977), s. 51; Dribe & Lundh (2002), s. 148.
50  Vries (2008), s. 100–102.
51  Se Christopher Pihls bidrag i denna antologi.
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centralt begrepp i analysen av de jordfattigas tillvaro. Enligt Laurence Fon-
taine och Jürgen Schlumbohm har fokus inom europeisk forskning under 
de senaste årtiondena flyttats, från kartläggning av fattigdomens allmänna 
utbredning och utvecklingen av olika välfärdsinstitutioner (inklusive dess 
disciplinerande effekter), till vad människor på marginalen faktiskt gjorde 
för att överleva.52 Förändringen är en del av en bredare rörelse inom human- 
och samhällsvetenskaperna, från strukturer till individers agerande.53 Ana-
lysenheten är i detta fall dock hushållet eller familjen, snarare än individen. 
En anledning till detta menar Fontaine och Schlumbohm vara de senaste 
decenniernas uppmärksammande av kvinnornas och barnens bidrag till fa-
miljeförsörjningen.54

De nederländska forskarna Engelen, Knotter, Kok och Paping har pekat 
på två möjliga användningar av begreppet familje- eller hushållsstrategi. I det 
första behandlas familjen som den primära kontexten för individernas olika 
strategier; det är i första hand inom familjen som olika viljor måste jämkas. I 
det andra, enligt författarna mer problematiska men samtidigt mer intressan-
ta, angreppssättet, behandlas familjen som en aktör. Kritiken mot den senare 
användningen har dels rört frågan huruvida kollektiva aktörer kan ha ”mål” 
med sin verksamhet, dels lyft fram att hushåll, snarare än att vara homogena 
aktörer, många gånger kännetecknas av inre konflikter och ojämlika förhål-
landen i fråga om både genus och ålder. Barn kan ha andra intressen än sina 
föräldrar, syskons och makars önskemål kan krocka med varandra. En kritik 
som drabbar båda tillvägagångssätten är frågan huruvida man överhuvudta-
get kan rekonstruera vilka mål olika aktörer har med sina handlingar.55

Engelen och hans medförfattare gör också en distinktion mellan långsik-
tiga och kortsiktiga strategier. Bland de långsiktiga urskiljer de till exempel 
satsningar och investeringar i barns utbildning och yrkesmässiga skolning, 
satsningar på föräldrars karriär, samt sparande inför en kommande ålderdom 
och sämre tider. Samtidigt påpekar de att alla inte hade möjlighet att utveckla 

52  Fontaine & Schlumbohm (2000), s. 1–2. Författarna ställer samman denna historiografiska 
utveckling med de senaste decenniernas förändringar och ”eventuella nedmontering” av 
välfärdsstaten.

53  Engelen m. fl. (2004), s. 124.
54  Fontaine & Schlumbohm (2000), s. 3. Ett klassiskt exempel är Scott & Tilly (1975).
55  Engelen m.fl. (2004), s. 125–130. Se även Fiebranz (2002), s. 41–44.
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sådana långsiktiga strategier. När en familj tvingades kämpa för sin över-
levnad prioriterades sannolikt mer kortsiktiga mål.56 Det kunde till exempel 
handla om att själva producera kläder och mat för att begränsa utgifterna, 
eller att öka inkomsterna genom att mannen, hustrun eller något av barnen 
tog tillfällig anställning utanför hushållet.

Hushåll, arbetsmarknad och mobilitet

Som en strategi, som kan fungera på både lång och kort sikt, kan utform-
ningen av hushållets storlek och sammansättning betraktas. Obesuttna hus-
håll var i regel små, mindre än böndernas. Det har en rad studier visat i såväl 
Sverige som övriga Norden.57 Närmare analyser av hushållens sammansätt-
ning har visat att det framför var åldersgruppen 15–29 år som saknades bland 
de obesuttna, vilket har förklarats med att barn från dessa hushåll tidigt läm-
nade föräldrahemmet för att tjäna hos andra.58

Att sända sina barn att ta tjänst i andra hushåll är en hushållsstrategi, som 
Joan Scott och Louise Tilly beskrivit som ett sätt att sträcka sig utöver de 
egna begränsade resurserna. Ett annat sätt var att arbeta mer tillfälligt åt an-
dra, exempelvis under skördetid.59 Under den period arbetet pågick fick den 
tillfälligt anställda ofta mat hos arbetsgivaren.60 Vid sidan av det tillskott till 
hushållskassan som sådant säsongsarbete kunde resultera i, så innebar borta-
varon en tillfällig avlastning för hushållets egna ansträngda resurser.61

En tidigare vanlig uppfattning, att det tidigmoderna samhället präglades 
av orörlighet (en hög grad av geografisk mobilitet har istället förknippats med 
industrialismen och det moderna samhället), har visat sig vara felaktig. Den 

56  Engelen m.fl. (2004), s. 123–130.
57  Friberg & Friberg (1971), s. 74; desamma (1972), s. 9; Johansen (1975), s. 146–147; Winberg 

(1977), s. 198–199; U. Jonsson (1980), s. 61; Ahlberger (1988), s. 46–47, 63–65; Rogers (1989), s. 
73–75; Dribe & Lundh (2002), s. 147–148; Johansen (2002), s. 48; Moring (2003), s. 90–100.

58  Hanssen (1952), s. 58–61; Nordström (1952), s. 177–183; Winberg (1977), s. 198–206; Ahlberger 
(1988), s. 64–65. Enligt Göran Rosander kunde barn från fattiga hushåll lämna hemmet 
redan vid åtta års ålder. Rosander (2003), s. 22.

59  Scott & Tilly (1975), s. 50–51.
60  Granlund (1944a), s. 144
61  Det senare kunde för många vara ett fullt tillräckligt skäl att lämna hemmet. Hufton (1974), 

s. 73.
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tidigmoderna människan var tvärtom mycket rörlig, ett fenomen som i hög 
grad förklaras av den samhälleliga arbetsdelningen mellan olika åldrar och 
sociala skikt. Det var ett allmänt europeiskt fenomen att människor – såväl 
unga som jordfattiga – sökte arbete på olika håll, gjorde arbetsvandringar, tog 
tjänst som piga eller dräng, eller flyttade från gård till gård.62 En hel del forsk-
ning har visat att det fanns ett samband mellan försörjning och flyttning.63 
Engelen med flera betonar att just migration mellan olika hushåll och platser 
är exempel på familjers sätt att medvetet förbättra sina möjligheter till en god 
försörjning.64

Heidi Deneweth menar att en av de viktigaste drivkrafterna bakom mig-
ration var högre löner på annat ställe.65 Andra har avvisat ekonomisk de-
terminism som förklaring till geografisk rörlighet. Traditionella värden och 
kulturella normer, samt banden med släkt och familj kan ha en mycket stor 
inverkan på demografiska förändringar och populationens beteenden, och 
i förlängningen styra de enskilda familjemedlemmarnas öden. Michel Oris 
framhåller att det är viktigt att införliva och kombinera flera orsaker till att 
folk flyttar.66 Mobilitet i det tidigmoderna samhället anses inte längre enbart 
vara ett resultat av en obalans mellan två regioners ekonomi (så kallade push- 
och pullfaktorer), utan ses numera som en normal del av de förindustriella 
europeiska samhällena. Fenomenet anses vara komplext.67

Ett exempel är tjänstefolket, en mycket rörlig grupp i samhället som 
tog tjänst utanför det egna hushållet och som till största delen bestod av 
unga personer. Det utgjordes inte bara av fattiga familjers barn, utan även 
av bondsöner och bonddöttrar. För de senare var anledningen att lämna för-

62  Se t.ex. G. Berg (1944); Rosander (1967); Lundkvist (1974); Gaunt (1977); Åkerman (1977), 
s. 87–91; Kussmaul (1981), s. 52, 58, 225; Haks (1982), s. 171–174; Harnesk (1990); Ben-Amos 
(1994), s. 69–70, 215; Moch (1995); Perlestam (1998), s. 13–14, 231–235; Lundh (2002), s. 114–
118; Dribe (2003); Ogilvie (2003), s. 327; Oris (2003), s. 187–190, 198–199; Samuelsson (2004), 
s. 117; Bavel (2006), s. 54, 64; Whittle (2007), s. 30. Se även Rosemarie Fiebranz och Elisabeth 
Gräslunds Bergs bidrag i denna antologi.

63  Deneweth (2010); Humphries (2010), s. 26–31.
64  Engelen m.fl. (2004), s. 129–130.
65  Deneweth (2010), s. 2–3, 12–13.
66  Oris (2003), s. 196–197.
67  Kussmaul (1981), s. 225; Harnesk (1990), s. 19-27, 163–166; Oris (2003); Engelen m.fl. (2004), 

s. 123–130; Deneweth (2010), s. 12.
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äldrahemmet kanske inte alls styrd av familjens bristfälliga ekonomi. Kanske 
var den inte alltid det för de jordfattigas barn heller. De var kanske ute efter 
att skaffa sig erfarenhet eller skola sig inom ett yrke.68 För en del av dem var 
lönearbete och arbete utanför hemmet en kortare fas i livet, oavsett om de 
gjorde det för att tjäna pengar eller inte. I litteraturen betecknas detta ofta 
med begreppet ”life-cycle servanthood”.69 David Gaunt menar att många av 
de unga anställda arbetade på och flyttade till olika ställen för att de letade 
efter en partner att gifta sig med.70

Ilana Krausman Ben-Amos skriver att ungdomar under tidigmodern tid 
i England hade möjlighet att frigöra sig från fattigdom och avancera på sam-
hällsstegen tack vare att de tjänade egna pengar.71 Det hoppades de i alla fall 
kunna göra. Enligt vissa moralister var lönearbete dock ett hot. Systemet med 
lönearbetande ungdomar kunde kullkasta och underminera den samhälleliga 
ordningen. Moralisterna kritiserade också de föräldrar som uppmuntrade 
sina barn att avancera på den sociala stegen, samt dem som försökte förse 
sina barn med en utbildning som låg bortom deras status och ekonomiska 
möjligheter. Samtidens dramer, noveller, med mera, vittnar om att tanken att 
befria sig från fattigdom och uppnå en bättre samhällsställning, var väl spridd 
bland befolkningen i det tidigmoderna England.72

Såväl kön som det sociala skiktets egna specifika förutsättningar spelade 
roll. I en begränsad nederländsk studie har Elise van Nederveen Meerkerk 
och Ariadne Schmidt visat att stadsbarnens deltagande i arbetslivet pendlade 
mellan yrkesbildning och att tjäna pengar, och att detta varierade beroende 
på barnets ålder, kön och sociala bakgrund. Mindre bemedlade familjers barn 
arbetade ofta för pengar.73 Ben-Amos har hävdat att flickors och unga kvin-
nors möjligheter till frihet bland annat begränsades av att de hade sämre 
löner. På grund av den traditionella synen på deras samhällsroll och sexualitet 
var flickorna närmare knutna till hemmet än vad pojkar var. Drömmen om 

68  Se t.ex. Meerkerk & Schmidt (2006); Deneweth (2010), s. 15.
69  Laslett (1977), kap. 1; Harnesk (1990), s. 19, 211; Ogilvie (2003), s. 339; Bavel (2006), s. 48, 64; 

Hunt (2010), s. 174.
70  Gaunt (1977), s. 206.
71  Ben-Amos (1994), s. 71–72, 215.
72  Ben-Amos (1994), s. 215.
73  Meerkerk & Schmidt (2006), s. 24–50.
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att få det bättre, och uppnå en viss oberoende ställning, var svårare att för-
verkliga för flickor än för pojkar, menar Ben-Amos.74

Det är dock inte helt tydligt om detta även gällde oskolad arbetskraft. 
Det är heller inte självklart vilka konsekvenserna blev av att lönen var olika 
för kvinnlig och manlig arbetskraft. Om flickor var billigare i drift, så var det 
kanske lättare för dem att hitta vissa typer av arbeten. Därmed skulle flickors 
och kvinnors mobilitet ha varit större än mäns och pojkars, snarare än tvärt-
om. Det finns uppgifter om att man i Sverige hellre anställde en piga än en 
dräng, bland annat för att hon kostade mindre.75 I 1700-talets Frankrike tycks 
flickor lättare ha fått arbete i andras hem, medan pojkar hade mer tillfälliga 
anställningar som jordbruksarbetare.76

Sheilagh Ogilvie visar i sin studie om kvinnors arbete i det tidigmoderna 
Württemberg att kvinnors generellt sett lägre löner och det faktum att de 
utförde det mesta av arbetet i hemmen, inte hindrade dem från att utföra 
andra typer av arbeten. Ibland arbetade de för lön och ibland sålde de varor. 
Kvinnor i olika åldrar och med olika positioner inom hushållet utförde arbe-
ten som bidrog till hushållets intäkter, även om det förutsatte att de lämnade 
hemmet. Det gällde även för kvinnor som hade barn.77

Det finns all anledning att tro att flyttningsmönstren och graden av mo-
bilitet såg olika ut för pojkar, flickor, unga kvinnor och unga män även i 
Sverige under 1600- och 1700-talen, och att de pojkar och flickor som läm-
nade hemmet för att arbeta, gjorde det i olika åldrar.78 Utifrån vad som sagts 
ovan är det väsentligt att mer ingående studera mobilitet hos de jordfattigas 
olika hushållsmedlemmar, just för att mobilitet ofta verkar ha varit knuten 
till hushållens försörjning. Systemet med många flyttningar och tjänstebyten 
verkar ha varit omfattande i Sverige, men mycket litet är utforskat för tiden 

74  Ben-Amos (1994), s. 76, 202; Se även Mitterauer (1991), s. 187–188, 212; Ogilvie (2003), s. 
321. Om kvinnors lägre löner, se även Moor & Zanden (2010). Även Engelen m.fl. noterar 
att vissa historiker anser att flickor, eftersom de hade sämre löner, kom att stanna hemma 
oftare, och att det skulle varit en medveten strategi inom barnfamiljer att i första hand låta 
pojkar arbeta utanför hushållet. Engelen, m.fl. (2004), s. 129.

75  Granlund (1944a), s. 151.
76  Hufton (1974), s. 26–34.
77  Ogilvie (2003), s. 320–329.
78  Se t.ex. Ben-Amos (1994), s. 151; Hedenborg (1997), s. 67–72, 82–86; Dribe & Lundh (2002), 

s. 149–150.
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före 1750. Det är uppenbarligen väsentligt att här anlägga både ett ålders- och 
ett könsperspektiv.

Engelen med flera påpekar betydelsen av att ta hänsyn till barnens delta-
gande i familjens försörjning. De hänvisar till tre amerikanska studier som 
visat att den näst viktigaste inkomstkällan bland 1800-talets arbetarklass var 
just barnens inkomster, inte hustruns.79 Även om dessa studier rör 1800-talets 
Amerika, så är det en intressant iakttagelse. Det förutsätter dock att barnen 
uppnått en viss ålder och en tillräckligt stor arbetsförmåga.

Vad ungdomar gjorde behövde, som tidigare påpekats, inte ha varit resul-
tatet av någon rationell, gemensam, eventuellt av föräldrarna fastlagd famil-
jestrategi. När vi studerar hur hushåll försörjde sig är det viktigt att ta hänsyn 
till att individer kan ha handlat i strid med övriga familjens intressen. Så 
kunde äldre tonåringar flytta från hemmet för gott, utan att på ett direkt sätt 
bidra med ekonomiskt stöd.80

Tidigare forskning framhåller alltså att en rad faktorer påverkar de jordfat-
tigas ekonomi och hushållsstruktur. Den urskiljer en rad orsaker till de olika 
hushållsmedlemmarnas deltagande på arbetsmarknaden, till deras rörlighet 
och till deras flytt hemifrån. En del rör ungdomar av båda könen, andra gäller 
mer specifikt kvinnor. De är inte alla förenliga med varandra och gäller inte 
bara de jordfattigas hushåll. De flest omnämnda faktorerna är sammanfatt-
ningsvis:

• Män och kvinnor, unga och gamla tar anställning utanför hemmet, för 
lön eller annan ersättning, för att frigöra sig från fattigdom och/eller 
för att stärka familjens ekonomi.

• Unga tar anställning utanför hemmet under en begränsad tid som en 
del av ett lifecycle-service system i vilket de allra flesta ungdomar del-
tog.

• Unga arbetar borta från hemmet för att hitta en partner att gifta sig 
med.

• Unga tar anställning utanför hemmet för att tjäna ihop ett grundkapi-
tal inför giftermålet.

• Unga arbetar borta från hemmet för att samla erfarenhet och kunskap.

79  Engelen m.fl. (2004), s. 128. Barnens bidrag till ekonomin har även betonats av bl.a. Tilly 
(1979), s. 145 och Humphries (2010), s. 251.

80  Ogilvie (2003), s. 327.
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• Kvinnor stannar hemma och tar hand om små barn för att övriga hus-
hållsmedlemmars sammanlagda inkomst är betydligt högre än kvin-
nans lön.

• Kvinnors mobilitet är begränsad till följd av den förhärskande sam-
hällsnormen – att kvinnan tar hand om hemmet. Männen är av sam-
ma anledning mer mobila.

• Många kvinnor och barn får lättare anställning utanför hemmet för att 
de är billigare arbetskraft.

Ovanstående uppräkning är inte uttömmande, men den visar att tidigare 
forskning arbetat med socio-ekonomiska och demografiska, såväl som kul-
turella faktorer och förklaringar, för att beskriva hushållsmedlemmars arbete 
och rörlighet under tidigmodern tid. Forskningen har lyft att arbete och rör-
lighet handlar om hushållets överlevnad, dess sätt att tjäna pengar och fördela 
resurser; det rör sig om vad som var socialt acceptabelt för kvinnor och män, 
för gifta och ogifta, för barn, för dem som innehade en hög eller låg samhälls-
status; slutligen rör det förväntningar och förhoppningar hos unga och äldre 
personer som till och med sträcker sig bortom hushållets försörjning och 
ekonomi.

Arbetsfördelning inom och mellan hushåll

Arbetsfördelningen kan, precis som i fallet med mobiliteten, mer allmänt ses 
som ett utslag av kultur, tvång eller ekonomisk rationalitet eller, naturligtvis, 
som en kombination av dessa. Också livscykeln spelar in. Ett hushåll, sett 
över tid, genomgick olika faser. Vi kan föreställa oss att exempelvis kvinnan/
hustrun under en viss period var hemma, men under andra perioder bidrog 
med arbete utanför hushållet.81 Det är därför värdefullt att inte bara studera 
individers olika livsfaser, utan även följa hushållets olika faser.

Orvar Löfgren framhåller, i en studie av arbetsdelning och könsroller i 
det svenska bondehushållet på 1700- och 1800-talen, att könstillhörighet inte 
ensamt förklarar den konkreta arbetsdelningen; arbetsuppgifter och arbets-

81  Henriksson (1994), s. 135– 163; Ogilvie (2003), s. 323, 327. Om hushållets livscykel, se Berkner 
(1972), s. 405.
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delning mellan könen påverkades väl så mycket av ålder, social position, och 
andra faktorer. Även om det fanns en grundläggande arbetsdelning mellan 
man och kvinna, så gällde denna inte i alla lägen.82

Att ogifta pigor och bonddöttrar oftare deltog i mansdominerade sysslor 
än till exempel bondhustrur visar enligt Löfgren på ålders betydelse. Han 
framhåller att man, när det gällde barndomen och ålderdomen, förmodligen 
inte höll så hårt vid genusarbetsdelningen. Pigor, barn och gamla kvinnor, 
men även torparhustrur, lydde sannolikt under andra normer än den gifta 
bondhustrun.83

Ibland var det ekonomisk nödvändighet som tvingade jordfattiga kvin-
nor eller män att bryta mot invanda mönster. Men för många fanns också 
ett formellt tvång. Bonden, gods- eller bruksägaren kunde göra anspråk på 
de jordfattigas arbete. Givetvis hade detta konsekvenser för arbetsdelningen 
inom hushållet.

Den jordlöse lantarbetaren framställs ofta som en man. 1800- och 1900- 
talens statare har av Christer Lundh och Mats Olsson betecknats som ”ett rakt 
igenom manligt yrke”, trots att de sedan ägnar påföljande sidor åt att beskriva 
statarhustruns arbete på godset (vilket ibland, men inte alltid, krävde att sta-
tarna skulle vara gifta eftersom godsen behövde både manlig och kvinnlig 
arbetskraft).84 Det finns dock anledning att tro att en stor del av det arbete 
som de obesuttna utförde på herrgårdarna, antingen i form av dagsverken eller 
mot lön, faktiskt utfördes av män. Enligt Granlund handlade detta till stor del 
om åkerbruket (inklusive sådant som tröskning och hägnande), vilket tradi-
tionellt ansetts vara manliga uppgifter. Traditionellt kvinnliga arbeten, knutna 
till ladugården och matlagningen, sköttes istället av anställt tjänstefolk.85 Det 
hindrar inte att kvinnliga tröskare har förekommit.86

I de godsräkenskaper från 1800-tal och sent 1700-tal som Gustaf Utter-
ström gått igenom fann han en större andel mans- än kvinnodagsverken. 
Kvinnlig arbetskraft användes dock ”i stor utsträckning” vid bland annat slåt-

82  Löfgren (1977a), s. 24–28. Se även Rosemarie Fiebranz bidrag i denna antologi.
83  Löfgren (1977a), s. 24–28. Se även Rahikainen (2004), s. 13.
84  Lundh & Olsson (2008), s. 269–271.
85  Granlund (1944a), s. 79, 91–92. Jfr det tidigare sagda om förhållandena i Frankrike, där 

flickor anställdes som pigor och pojkar mer tillfälligt som jordbruksarbetare.
86  G. Berg (1944), s. 23.
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ter, skörd och potatissättning.87 Vissa dagsverken har varit förbehållet kvin-
nan, medan andra skyldigheter – som att förse herrgården med bär – kunde 
skötas av torparnas barn.88

Olof Nordström och Rosemarie Fiebranz har båda beskrivit hur yttre 
krav på manlig arbetskraft påverkat genusarbetsdelningen inom jordfattiga 
hushåll. Enligt Nordströms beräkningar utifrån bruksbokföringen vid små-
ländska glasbruk under perioden 1750–1850 utförde torparna årligen runt 200 
dagsverken. Av räkenskaperna att döma utfördes det allra mesta av män, vil-
ket Nordström förklarar med ”tidens tänkande”. Samtidigt hade torparhus-
hållen tillgång till åkerjord på 2–4 hektar, vilket innebär att det måste ha varit 
hustrurna som skött åkerbruket (de äldre sönerna arbetade på bruket och 
döttrarna som pigor på herrgården).89

Också i det kolarhushåll från första hälften av 1800-talet som Fiebranz 
undersökt, innebar brukens krav på kolning (ett manligt arbete) att kvin-
norna fick ökat ansvar för jordbruket. För detta hushåll, som dessutom var 
inblandat i bygdens linneproduktion, innebar detta i sin tur minskad tid för 
vävning och därmed minskade möjligheter till förtjänster.90

Nordström och Fiebranz beskriver båda hur kvinnors flexibilitet inom 
arbetsdelningen i hushållet möjliggjorde för männen att ägna sin tid åt andra 
saker. Det motsatta – att män övertagit traditionellt kvinnliga uppgifter – har 
noterats av Christer Ahlberger i en studie av hemindustrin i Mark, Västergöt-
land. Från början av 1800-talet finns uppgifter om att män i området utförde 
annars kvinnliga uppgifter som ladugårdsarbete och matlagning. Kvinnorna 
var fullt upptagna med att väva för försäljning på marknaden.91

Framväxten av så kallad ”hemindustri” eller ”protoindustri”, varuproduk-
tion i hemmet för en marknad, har särskilt intresserat genushistoriker, då den 
antagits ha gett upphov till en förändrad arbetsdelning mellan kvinnor och 
män.92 Inger Jonsson har påpekat att det inte finns något enkelt samband 
mellan protoindustri och förändrad genusarbetsdelning; fler faktorer spelar 

87  Utterström (1957a), s. 839–873.
88  Granlund (1943), s. 48; U. Jonsson (1980), s. 110; Kardell (1996), s. 147–148.
89  Nordström (1988), s. 3–6. Se även Fiebranz (2002), s. 334–335.
90  Fiebranz (2002), s. 327–335.
91  Ahlberger (1988), s. 42.
92  Florén (1995), s. 17.
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in.93 För förståelsen av de jordfattigas arbete, givet dess beroende av mark-
naden, är diskussioner om produktions- och marknadsmässiga förändringar 
hur som helst högintressanta.

Själva bristen på jord var emellertid en begränsande faktor. En inkomst-
källa som linneproduktion krävde dock tillgång till jord för att kunna odla 
råvaran, linet. Därför var det framför allt bönder och mer resursstarka obe-
suttna som vävde.94 Jordfattiga deltog i linneproduktionen, men då ofta som 
lönearbetare. Som betalning för arbetet kunde de få just lin eller väv, som de 
sedan själva kunde bearbeta och sälja, ytterligare ett exempel på utbytet mel-
lan arbetsföremål, varor och arbete.95

En av få studier som närmat sig de obesuttnas arbete på 1600-talet är Gert 
Jeppssons sammanställning av ett 40-tal yrkesbeteckningar bland gatehus-
män vid skånska huvudgårdar. I godsräkenskaper från 1680- och 1690-talen 
återfinns ett flertal olika hantverkartitlar samt, bland annat, kockar, skyttar, 
herdar och en länsman.96 En sådan lista säger en hel del om den heterogenitet 
som präglade gruppen som helhet, men inget om diversifieringen och arbets-
delningen inom hushållet.

Jeppssons lista synliggör också de många funktioner obesuttna kunde 
fylla inom godsekonomin och antyder därmed en mer allmän, samhällelig 
arbetsdelning där obesuttna hushåll spelade en viktig roll. På motsvarande 
sätt som arbetsdelningen inom hushållet kunde lösgöra tid för den ena par-
ten att ägna sig åt sådant som var lukrativt eller pådyvlat uppifrån, innebar 
arbetsdelningen mellan hushåll att jordlösa genom sitt arbete frigjorde tid 
för bönderna.97 Bakning, tröskning samt byggande och underhållande av 

93  I. Jonsson (1994), s. 57–63.
94  Ahlberger (1988), s. 73–77; I. Jonsson (1994), s. 166. Detta är i samklang med vad Frank 

Ellis noterat i ett flertal studier av jordbrukare i nutida utvecklingsländer: i rikare hushåll 
kommer en större andel av inkomsterna från icke-agrara verksamheter än vad som är fallet 
i fattigare hushåll. Rikare hushåll har helt enkelt större möjligheter att styra diversifieringen 
av sin ekonomi mot mer gynnsamma sektorer. Ellis (1998), s. 19.

95  Granlund (1944a), s. 152; Utterström (1957b), s. 69–70; I. Jonsson (1994), s. 221.
96  Jeppsson (2002), s. 46, 55.
97  En genusarbetsdelning på en mer samhällelig nivå, med motsvarande konsekvenser, har 

René Leboutte pekat på, när han argumenterat för att de kvinnor som bar varor kors och 
tvärs i trakterna kring Liège under 1700-talet frigjorde viktig arbetstid för männen inom 
områdets protoindustri och därmed spelade en viktig roll för områdets ekonomiska utveck-
ling. Leboutte (2006), s. 149.
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gärdesgårdar var typiska arbeten som tog mycket tid och som ofta lejdes ut 
till säsongsarbetare eller till obesuttna från trakten.98 Sådd, slåtter och skörd 
var andra flaskhalsar inom jordbruksproduktionen där obesuttna spelade en 
viktig roll.99 Under 1800-talet användes mycket obesutten arbetskraft också 
för en av linneproduktionens flaskhalsar: spinningen.100 John Granlund har 
återgett en minnesbild från ett skånskt husmanshem, där arbetsdelningen 
mellan den obesuttna och bondgården, men också mellan kvinnan och hen-
nes dotter, tydligt framgår:

Jag var tio år då, men jag spann tillika med mor och jag blev så trött. Vi fick spinna 
något visst för var skäppa råg, malt och dricka eller stycke fläsk. I skymningen lekte jag 
ute och mor stickade strumpor då för att spara på lyset. Då vi tände måste jag in och 
spinna. Vi fick gå till bondgårdarna och hämta linet själva och sedan gå dit igen med 
det vi spunnit. Det blev inga anmärkningar, för mor spann särskilt vackert garn.101

Gruvan
När den engelske naturvetenskapsmannen Edward Clark besökte Sverige på 
1790-talet, såg han en dag några kvinnor som arbetade djupt nere i en gruva. 
Med bar överkropp, rinnande ögon och smutsigt hår kom en av dem ru-
sande rakt emot honom. Bilden av dessa, i hans ögon, fruktansvärda kvinnor, 
”de rysligaste häxskepnader, som väl kvinnlig varelse kan uppenbara sig uti”, 
gjorde djupt intryck på honom. Det var uppenbarligen en ovanlig syn för en 
bildad man från Cambridge.102

Likväl, kvinnor utgjorde en stor del av arbetskraften inom den svenska 
gruvnäringen. Håkan Henriksson har i en studie av Nora Bergslag visat att 
majoriteten av arbetsstyrkan i gruvorna kunde bestå av kvinnor, så kallade 
”gruvpigor”, under 1700-talet och tidigt 1800-tal. Många av dem var gifta 
och hade barn vilka kunde vara med i gruvan och hjälpa till i arbetet. Gruv-

98  Granlund (1943), s. 53; G. Berg (1944), s. 11, 22–23; Utterström (1957a), s. 478; Rosander 
(2003), s. 13.

99  Bäck (1992), s. 56–57.
100  I. Jonsson (1994), s. 198; Fiebranz (2002), s. 110.
101  Granlund (1943), s. 54.
102  Henriksson (1996a), s. 71. Se även Florén (1995), s. 36–40; Hodacs (2000), s. 226–227.

        





153

pigorna deltog bland annat i borrningen, samt bar och lastade malm.103 En 
bergmästare i Nora, Bergenskiöld, skrev 1784:

den som kommer uppå masugnen varest och handbokningen förrättas och icke förut 
sett handalaget, kan icke annat än sällsamt förekomma, se huru kvinnfolket, unga och 
gamla med kjolarna svepta om låren, sitta på malmbunken och sönderslå ofta stora 
stenar.104

Klädedräkten skiljde visserligen de svenska gruvkvinnorna från de indiska 
stenhuggarna som beskrevs i inledningen. Till viss del – men som synes bara 
till viss – skiljde sig också arbetsuppgifterna. Till skillnad från i dagens In-
dien liksom i samtidens England, Tyskland och Belgien, arbetade de svenska 
kvinnorna också under jord.105 Men varken det hårda kroppsarbetet eller det 
faktum att många av dem hade barn höll kvinnorna borta från gruvorna.

Snarare än skillnader mellan Sverige och England, så torde Clarkes reak-
tion bero på olika samhällsklassers uppfattningar om vad som var kvinn-
ligt.106 Detta är föränderligt över tid och rum, men också mellan olika sociala 
grupper. Kanske skiljde det sig också mellan jordfattiga och jordrika på den 
svenska landsbygden. Orvar Löfgren skriver:

I miljöer där jordbrukets ställning är mera marginell blir mönstret ett annat. Detta gör 
att vi även inom utpräglade agrara slättbygder finner avvikande former för arbetsdel-
ning bland obesuttna och hantverkare för vilka jordbruket ej står i fokus. I dessa sociala 
skikt finner vi dessutom ofta en mindre rigid uppdelning av sysslorna, något som var 
helt nödvändigt eftersom hushållen ofta var små och medlemmarna rörliga. I en och 
samma socken kan vi alltså möta växlande mönster som betingas av den ekonomiska 
situationen. Medan husmodern på en besutten gård aldrig kunde tänka sig att gå med 
lie i slåttern eller köra med hästarna kunde detta vara vanligt bland kvinnorna på torp-
ställen eller i backstugor.107

Undersökningar av 1800-talets Österbotten tyder visserligen på att besuttna 
husmödrar visst kunde gå med lie.108 Men det styrker snarast Löfgrens re-

103  Henriksson (1994), s. 111, 128–129, 148–155; dens. (1996), s. 75–89. Se även Gaunt (1977), s. 
189.

104  Cit. i Florén (1995), s. 32.
105  Florén (1995), s. 35–36.
106  Florén (1995), s. 39; Hodacs (2000), s. 227.
107  Löfgren (1977a), s. 24. För ett empiriskt exempel med en jordfattig kvinna som slår med lie, 

se P. Jonsson (1989), s. 111. Se också diskussionen i Fiebranz (2002), s. 137.
108  Lithell (1988), s. 52–53.
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sonemang om olikheter i genusarbetsdelningen mellan olika regioner och 
grupper.

Enligt Göran Rosander var det vanliga mönstret att kvinnorna arbetade 
inomhus och männen utomhus. ”Från huvudregeln finns dock många un-
dantag, t.ex. bland de fattiga, där familjemedlemmarna ofta tvangs hemifrån 
på förtjänst, varför de kvarvarande måste se till att arbetet blev gjort.”109 Kan-
ske ska vi inte se det som undantag från en regel – Löfgren tycks i alla fall vara 
inne på den idén – utan snarare som ett system där förändringar i en del, till 
exempel tillgång till jord, till berg eller till en make, ger upphov till föränd-
ringar i andra delar, som till exempel vilket arbete man utför. Vad kvinnor 
gör, och vad män gör, för att försörja sig, beror som sagt på många saker.

109  Rosander (2003), s. 24, 39. Se även diskussionen i Elisabeth Gräslund Bergs bidrag till denna 
antologi.

        




