


155

Genusarbetsdelning i  
tidigmoderna städer
sofia ling

År 1706 berättar Brita Hansdotter, i en skrivelse till handelskollegium i Stock-
holm, att hon är gammal och inte kan försörja sig. Hennes make, Staffan 
Nilsson, en ”gammal skattedragare och sumpfiskare”, lever inte längre. Själv 
orkar hon inte ”stå på fiskartorget och förtjäna något uppehälle”. Sedan en 
tid tillbaka är det hennes dotter och måg som sköter om henne. Enligt Brita 
lever även de i knappa omständigheter. För att klara uppehället har dottern, å 
sin mors vägnar, sålt lite strömming, trots att dottern saknat tillstånd att be-
driva sådan handel. Hon hamnar i klammeri med myndigheterna och fråntas 
strömmingen. I sin skrivelse vädjar Brita att dottern ska få bedriva den lilla 
handel med strömming som hon själv en gång medgivits.1

Om än ofullständigt och helt hastigt ger Britas berättelse en inblick i ar-
betsdelningen mellan könen i ett hushåll i den tidigmoderna staden Stock-
holm. Även om Britas uppgifter är knapphändiga, indikerar hennes berät-
telse att både Brita och hennes make, så länge maken var i livet, försörjde sig 
genom fiskeriverksamhet. Maken sägs ha arbetat som sumpfiskare, och Brita 
med att sälja strömming. Det verkar också som att Brita, åtminstone under 
en tid, fortsatt att sälja fisk efter sin makes bortgång. Slutligen tycks även 
Britas dotter ha arbetat med samma näringsfång som sin mor. Vad dotterns 
make arbetade med framgår dock inte, även om vi får veta att han inte ensam 
försörjde hushållet. Båda makarnas arbetsinsats tycks alltså haft betydelse för 
hushållsekonomin.

Britas skrivelse väcker en rad frågor som ur genus- och hushållsperspek-
tiv handlar om hur människor i den tidigmoderna staden Stockholm till-

 1  Supplik 22/2 1706. Handeln avsåg strömming eller ”rimsaltad fisk”. Salt fisk var också den 
främsta artikeln i Stockholmshandeln från Skärgårdshavet. Moring (1994).
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bringade sina dagar för att klara sitt livsuppehälle. Vad arbetade de med och 
hur fördelade de arbetet mellan hushållets medlemmar? Hur samarbetade 
äkta makar, unga och gamla för att få sin tillvaro och ekonomi att gå ihop? 
Frågorna handlar också om vilka möjligheter människor hade att arbeta, vare 
sig de arbetade inom eller utom ramarna för det tillåtna.

Regelverk och den kontroll som kringgärdat yrkesutövningen i tidig-
moderna städer har tillskrivits stor betydelse för vilka möjligheter människor 
haft att försörja sig. Åtskilliga näringar fick endast bedrivas av de som hade 
burskap, och formellt och juridiskt tillhörde stadens borgerskap. Det gällde 
framförallt män som ägande sig åt handel och hantverk.2 Kvinnor kunde  
endast undantagsvis och i egenskap av änkor agera på likartade formella vill-
kor.3 Hantverken var dessutom inordnade i ett särskilt system av privilegier 
och regleringar genom skråväsendet.

Vad som gällde enligt skråförordningar och andra stadganden är emellertid 
komplext.4 Det har växlat över tid, från näring till näring, från plats till plats. 
Människors möjligheter att försörja sig inom formella, såväl som informella, 
ramar har även varierat till följd av en rad andra faktorer, som kön, ålder, civil-
stånd, etnisk tillhörighet, social och ekonomisk status och position.5

Brita kallade sin make skattedragare och sumpfiskare. Det betydde för-
modligen att han var en av stadens skattebetalande borgare som tillhörde 
fiskköparämbetet. Fiskköparna hade privilegium på att handla upp färsk fisk 

 2  ”En borgare var i formell, juridisk mening en person som efter att ha vunnit burskap idkade 
näring i staden. Efter prövning utfärdades ett tillstånd, burbrev, vilket gav rätt att bedriva 
verksamhet i staden. Burbrevet utfärdades av rådhusrätten och magistraten enligt stadslagen 
och var därmed nästan alltid en stadens angelägenhet.”. Westling (2002), s. 47.

 3  Se mer om detta i Dag Lindströms bidrag i denna skrift.
 4  När det gällde t.ex. fisk, hade allmogen rätt att själva sälja sin fisk i staden. Fattigt folk, som 

inte lärt sig något hantverk, hade rätt att fiska ”för sin föda och sitt uppehälle”. Salt fisk, 
som sill, rimsaltad strömming eller torsk, och torkad fisk, fick säljas av sillkrämarna, eller 
hökarna, och fiskmånglare och -månglerskor på ”Fisketorget”. Nordin (2009), s. 44–48; se 
även Sandberg (2002), s. 138. Varje höst hölls en frimarknad då alla fick handla med vem de 
ville, både i parti och i minut, restriktionen var att de handlade med sådant som de brukade 
handla med. Lindskog (1937), s. 38.

 5  Se t.ex. Simonton (1998), s. 6, som argumenterar för att samtliga dylika faktorer, i prakti-
ken även demografiska förhållanden och, särskilt, kulturella föreställningars betydelse, bör 
beaktas vid en historisk studie av kvinnors arbete. Se även Hunt (2009), s. 208, samt Karin 
Hassan Janssons bidrag i denna skrift.
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på olika fiskeplatser och hamnar runtomkring Stockholm och sedan sälja 
den vidare i huvudstaden.6 I praktiken ska försäljningen av färsk fisk dock 
främst ha skötts av fiskköparnas hustrur, i fiskarhus och salubodar vid Stock-
holms ström.7 Kanhända hade Brita och hennes make en sådan arbetsdelning 
medan han var i livet?

Till skillnad från färsk fisk så kunde månglerskor få bjuda ut frusen eller 
död fisk i stadens hus och på torgen, även för fiskköparnas räkning.8 Mång-
lerskor, eller månglare, hörde inte till något privilegierat skrå. Det krävdes 
inte burskap för att bedriva mångleri, men det krävdes ett särskilt tillstånd.9 
Kanske är det ett sådant mångleritillstånd som Brita syftade på i sin skrivelse? 
Om Brita hade tillstånd för fiskmångleri kan man tänka sig att det var ett 
sätt för henne och hennes make att optimera handeln med den fisk de hade 
tillgång till.

Skråväsendet utgjorde en viktig del i hur närings- och yrkeskontrollen var 
organiserad. I tidigmoderna städer över hela Europa innebar det att ingen 
som inte hade rätt till det fick syssla med något privilegierat hantverk el-
ler dylik handel.10 Men även om exempelvis skråhantverkare var skyddade 
på olika sätt, så hade de sällan ensamrätt att sälja och tillverka varor inom 
sitt område.11 Dessutom minskade borgerskapets andel av stadsbefolkningen 
i många städer under tidigmodern tid. På vissa håll blev borgarna till och 
med en minoritet. Samtidigt blev manufakturarbetare ett allt vanligare inslag 
i stadsbilden. Men även om många manufakturer anlades i tidigmoderna 
städer, utgjorde också fiske, jordbruk och boskapsskötsel viktiga källor till 
försörjning för många stadshushåll.

 6  Kungligt privilegium för fiskköparämbetet utfärdades 1684, skråordningen år 1741. Söder-
lund (1944), s. 256.

 7  Fisken hölls färsk i sumpar. Erixon (1946), s. 53. Även s.k. ”fiskblöterskor” ska ha sålt fisk i 
fiskhuset. Lindskog (1937), s. 30.

 8  Söderlund (1944), s. 260–261.
 9  Nordin (2009), s. 44. Den som ville bedriva mångleri skulle vara anmäld hos månglargillets 

ålderman, i enlighet med både 1623 års månglarordning och den s.k. handelsparteringen av 
år 1635. Se t.ex. Sandström (1996), s. 112.

10  Se Dag Lindströms bidrag i denna skrift. Undantag har funnits, t.ex. har enstaka skrån till-
låtit kvinnliga mästare och det har funnits olika former av fristäder, som t.ex. Birmingham 
i England. Simonton 1998, s. 47.

11  Vainio-Korhonen (2000), s. 45.
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I den tidigmoderna staden möter vi alltså en mängd olika näringar och 
försörjningsstrategier, och det mesta arbetet utfördes av människor som i all-
mänhet saknade såväl skråämbetenas ekonomiska privilegier som de manliga 
stadsborgarnas politiska rättigheter.12 Flertalet sådana arbeten, som det inte 
krävdes burskap för, reglerades på olika sätt i andra centrala och lokala regel-
verk och stadganden. Då det handlade om att producera eller sälja varor och 
tjänster så fanns det egentligen få yrkesområden och sysslor i den tidigmoder-
na staden som var helt oreglerade.13 Även manufakturerna var, liksom handel 
och hantverk, en reglerad näring och förutsatte kungliga privilegier.

Vår kunskap om olika skråreglerade yrken och näringar är i jämförelse 
med vad vi känner till om övriga stadsnäringar relativt god. Det beror bland 
annat på att det i allmänhet finns ett rikt källmaterial bevarat från olika skrån 
och deras verksamheter. Men vad vet vi då om sådana arbeten som männis-
kor utövat utan att de ägt burskap eller tillhört något skrå? Det är utgångs-
punkten i följande diskussion och forskningsöversikt.

Arbete och försörjning i staden
Det är framförallt kvinnors arbets- och försörjningsmöjligheter som kommer 
att stå i fokus. Dels har kvinnor inte ägt burskap eller kunnat bli fullvär-
diga skråmedlemmar; dels återfinns den mesta forskning som intresserat sig 
för icke skråreglerad verksamhet inom det kvinnohistoriska fältet. Det över-
gripande syftet är att mot bakgrund av tidigare forskning diskutera genus-
arbetsdelning i tidigmoderna städer och hur detta förhållande förändrats.14 
Den litteratur som refereras utgör ett axplock av forskningen om några av 
Europas städer, forskning som på olika sätt behandlat kvinnors, i viss mån 
även mäns, arbete.

När det gäller forskning om kvinnors arbets- och försörjningsmöjligheter 
i svenska städer är mitt samlade intryck att det är ett ämne som i synnerhet 

12  Sandberg (2002), s. 145–146. Se även Söderlund (1943), s. 293; Stadin (1980), s. 307.
13  Se Ogilvie (2003), s. 329, som diskuterar likartade förhållanden i hertigdömet Württemberg 

i Tyskland. Även här var arbetsmarknaden genomreglerad, undantaget några av de allra 
sämst betalda yrkena. Se även Root, (1994), s. 3.

14  För en definition av begreppet genusarbetsdelning i föreliggande skrift, se Maria Ågrens 
inledning.
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uppmärksammats för 1800-talet och för 1900-talets första hälft.15 Tiden före 
1750 är, av flera skäl, sämre undersökt.16 Det gäller även för Stockholms del.17 
Att ”vår faktiska kunskap om kvinnors situation och sociala och ekonomiska 
svängrum i äldre tid är ytterst begränsad” är något som även andra konstate-
rat, och i synnerhet vad gäller våra städer.18 Då det gäller svenska förhållanden 
finns det alltså anledning att särskilt uppmärksamma tiden före 1750. Det 
finns också skäl att särskilt diskutera förhållandena i Stockholm, eftersom det 
handlar om att fånga kvinnors arbete i en huvudsakligen urban miljö.

Det vi hittills vet om kvinnors arbets- och försörjningsmöjligheter i 
Stockholm under tidigmodern tid, i synnerhet vad gäller 1600- och det ti-
diga 1700-talet, bygger i hög grad på normativt källmaterial, i form av olika 
regelverk som syftade till att reglera förhållanden mellan stadens olika yrkes-
grupper. Tack vare sådana källor vet vi ganska väl vad kvinnor formellt hade 
rätt att arbeta med. Det betyder dock inte att vi vet vad deras arbetsuppgifter 
konkret bestod i, eller på vilket sätt och i vilken utsträckning arbetet bidrog 
till hushållsekonomin. Vi vet också mycket lite om hur kvinnor kombine-
rade olika försörjningsmöjligheter eller hur kvinnors arbete varierade under 
en kvinnas livstid, etc.19 Men även om genusarbetsdelningen i tidigmoderna 
städer endast sparsamt har uppmärksammats så har tidigare forskning i grova 

15  Ett par exempel på forskning om 1700- och 1800-talets Stockholm där kvinnors arbets- och 
försörjningsmöjligheter diskuteras (även om det inte alltid varit författarens huvudsyfte) är 
Lindskog (1937); Lindquist (1987); J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991); Hayen (1994); 
dens. (1995); dens. (2007); Wottle (2000); E. Lindberg (2001); Hedenborg (2004).

16  Ett par exempel på forskning om kvinnors arbete i enskilda svenska städer under tiden före 
1750 är Stadin (1979); dens. (1980); Lenander Fällström (1987); Fagerlund (2002); Westling 
(2002).

17  För tidsperioden ca 1650–1750 tycks systematiska studier om kvinnor och arbete i Stockholm 
som huvudsakligt studieobjekt saknas. Ämnet har dock behandlats i enstaka artiklar, t.ex. i 
Witt (1983); Norgren (1987); Hauffman (1990); Loewe (1993); Blom (1997). Tematiken berörs 
också i studier av närliggande tidsperioder och närliggande problematik, liksom i diverse 
Stockholmsskildringar. Forskning pågår också, nämnas kan Rebecka Lennartssons forsk-
ningsprojekt om prostitution i tidigmoderna Stockholm.

18  Wottle (2000), s. 185. Se även Stadin (1980), s. 314; Bladh (1991) s. 26.
19  Att detta är en central aspekt som bör beaktas på olika sätt, diskuteras även på annat håll i 

denna volym, se t.ex. bidragen av Jonas Lindström & Jan Mispelaere, samt Elisabeth Gräs-
lund Berg.
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drag påvisat vilka näringar som utgjorde den främsta arbetsmarknaden för 
städernas kvinnliga befolkning.20

Arbetskarlar och hantlangerskor
I karaktäristiken av kvinnors arbetsförhållanden i tidigmoderna städer har 
det ofta betonats att en del kvinnor levt på marginalen och försörjt sig ge-
nom okvalificerade arbeten av tillfällig natur.21 Gemensamt för okvalificerade 
arbeten var att ingen särskild utbildning eller lärotid krävdes. I linje härmed 
ska kvinnors arbete ha varit lågt värderat, både då det gällde lön och status.22 
Arbetsuppgifterna har ofta beskrivits som typiska kvinnosysslor som låg både 
hem- och hushållsarbetet nära, ofta i gränslandet mellan reglerade och oreg-
lerade yrken, inom den helt oreglerade sfären eller inom vad som kallats den 
informella arbetsmarknaden.23

Flera studier som handlar om kvinnor och arbete för försörjning i tidig-
moderna europeiska städer bekräftar denna bild. Både i svenska och många 
andra europeiska städer var det mycket vanligt att kvinnor arbetade som pigor  
eller som någon form av lågavlönat tillfälligtvis anställt tjänstefolk. I exempel-
vis London, vid denna tid den största europeiska staden, utgjorde olika for-
mer av hushållstjänster den dominerande arbetsmarknaden för ensamstående 
kvinnor.24 Vi vet att kvinnor även i svenska städer arbetade som pigor och 
ofta utförde olika former av hushållstjänster, som att tvätta, stryka, koka och 
laga mat eller städa. Men, även om piga har varit den i särklass vanligaste 
yrkesbeteckningen för kvinnor i Sverige ända sedan medeltid och fram under 

20  För exempel på verksamheter inom vilka stadskvinnor arbetat, se Stadin (1980).
21  Se t.ex. Earle (1994), s.145–146, även s. 114–117. För svensk del se t.ex. Hedlund (1980), s. 

61–63; Stadin (1980), s. 307–314; Bladh (1991), s. 21.
22  Detta konstaterades redan 1919 av Alice Clark i hennes numera klassiska verk Working life of 

women in the seventeenth century. Ågren (2007), s. 304. Se även t.ex. Simonton (1998), s. 47; 
Nederveen Meerkerk (2008), s. 241.

23  Att dra en tydlig gräns mellan en formell och en informell arbetsmarknad i tidigmodern 
tid är ingen lätt sak. I grova drag karaktäriseras den informella sektorn utifrån småskaligt 
familjebaserat arbete, oftast oreglerat och därmed lättillgängligt för arbetskraften. Det låg 
ofta på gränsen till vad som var tillåtet, det var kortsiktigt och tillfälligt till sin karaktär. 
J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991), s. 50.

24  Erickson (2008), s. 267–268.
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hela 1800-talet,25 vet vi egentligen mycket lite om vad alla dessa pigor gjorde 
och vilka arbetsuppgifter som var deras, eller hur det förändrades över tid.

Därför har det också påtalats att piga kanske inte bör uppfattas som en 
yrkesbeteckning, då den egentligen inte säger något om vad en pigas arbets-
uppgifter bestod i.26 Det har till exempel ofta förmodats att pigor utfört 
kvinnosysslor, som barnpassning och liknande inom hemmen. Samtidigt 
kunde pigor även ha andra arbetsuppgifter. Både pigor och drängar kunde 
exempelvis tjäna som enklare handelsbiträden i gatubodar eller agera varu-
bud mellan olika försäljningsställen.27 I andra sammanhang har det också 
påtalats att tjänstepigor som skaffade sig färdigheter av hantverks- eller han-
delskaraktär var särskilt attraktiva, inte bara som arbetskraft, utan även som 
äktenskapspartners.28

Ett annat område som uppfattats som typiskt kvinnligt, och som en natur-
lig förlängning av hem- och hushållsarbete, är vård och omsorg av olika slag. 
En studie av Allmänna barnhuset och Danvikens hospital i Stockholm visar 
till exempel att här arbetade såväl drängar som pigor. I allmänhet var det de 
sistnämnda som hade de sämsta lönerna.29 Att syssla med vård och omsorg 
var emellertid inte reserverat för kvinnor ur de lägre skikten, utan kunde även 
bestå i välgörenhet som utövades av mer välbeställda kvinnor. I forskningen 
har dock det viktiga konstaterandet gjorts att olika former av oavlönad hjälp-
verksamhet alltmer kom att institutionaliseras och professionaliseras. I hela 
Europa kom vård av sjuka att bli ett lönearbete.30

En annan mycket framträdande arbetsmarknad för lönearbetande kvin-
nor hittar vi inom den textilmanufaktur som etablerades och blomstrade i 
många europeiska städer under 1600- och 1700-talen. Här sysselsattes kvin-
nor som spinnerskor, då det i allmänhet inte var ett skråreglerat yrke.31 Som 
exempel kan nämnas ett par expansiva städer i norra Nederländerna, där det 
var den avgjort största arbetssektorn för lågavlönade lönearbetande kvinnor.32 

25  Witt (1983), s. 118–121.
26  Stadin (1980), s. 308.
27  Hedlund (1980), s. 42.
28  Ogilvie (2003), s. 326.
29  Hedenborg (2004), s. 175–176.
30  Simonton (1998), s. 63.
31  Söderlund (1943), s. 299; Vainio-Korhonen (2000), s. 50; Ogilvie (2003), s. 322.
32  Heuvel (2007), s. 267.
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I Stockholm och Norrköping var antalet spinnerskor som spann i sina hem 
på förlag åt textilfabrikörer stort på 1600-talet.33 Så var fallet även när Stock-
holms textilindustri stod på sin höjdpunkt vid mitten av 1700-talet.34 Likväl 
var många spinnerskor endast tillfälligt anställda eller enbart löst kopplade 
till fabriken. Flertalet kunde förmodligen inte försörja sig enbart med inkom-
ster av fabriksarbete.35 Ofta var de nog tvungna att kombinera spinning med 
annat arbete, på liknande sätt som Stockholms månglerskor tvingades göra 
enligt ett stadgande år 1740. Då ålades de att spinna en viss kvantitet ull åt 
manufakturerna, utan att för den skull försumma sin näring.36 Hur kvinnor 
fördelat sin arbetstid mellan olika former av inkomstkällor vet vi emellertid 
mycket lite om.

Kvinnor i svenska städer har också arbetat som lågavlönade diversearbe-
tare inom vad man kan kalla grovarbetarsektorn, med exempelvis renhållning 
av gator och torg eller med tömning av latriner.37 Att kvinnor arbetat med 
tunga arbeten också i andra länder, som till exempel i det tyska hertigdömet 
Württemberg i Schwarzwald, har visats i forskningen.38 Några mer ingående 
studier av genusarbetsdelningen inom dylika tunga kroppsarbeten som ut-
förts i städer har dock, mig veterligen, inte gjorts.39

Däremot har det konstaterats att män som arbetade inom stadens infor-
mella sektor i högre grad än kvinnor var hänvisade till just tunga, säsongsbe-
tonade och okvalificerade arbeten. I synnerhet vintertid kunde det vara brist 
på sådana arbeten, och sommartid var konkurrensen från arbetsvandrare stor. 
I jämförelse med män inom den informella sektorn hade därför kvinnor en 
relativt tryggad, om än lågt avlönad (ofta betald i natura) försörjningsmöjlig-

33  Meyerson (1967), s. 278–279 ; Stadin (1980), s. 312.
34  Andra framträdande branscher var socker- och tobaksframställning. J. Söderberg, Jonsson 

& Persson (1991), s. 32. Mer om kvinnors arbete med tobakstillverkning i Stockholm finns 
hos Loewe (1993), särskilt s. 92.

35  J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991), s. 62.
36  Bladh (1991), s. 65. Detta ska ha varit ett led i ett försök att göra Sverige oberoende av im-

portvaror, och månglerskor som underlät att följa vad som stadgades riskerade att hamna på 
rasp- och spinnhuset.

37  Meyerson (1967), s. 283; Stadin (1980), s. 310.
38  Ogilvie (2003), s. 139, använder uttrycket labouring, vilket bör åsyfta kropps- eller grov-

arbete.
39  Se dock J. Lindström & Mispelaere i denna skrift angående kvinnors arbete inom svensk 

gruvnäring.
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het, då de i regel anställdes som pigor på årsbasis. Betydligt färre män anställ-
des på motsvarande sätt som tjänare eller drängar.40

Att det funnits stora grupper män inom de lägsta sociala skikten som 
försörjt sig med tillfälligt, lågavlönat och okvalificerat arbete är ingen nyhet. 
I 1600-talets Stockholm till exempel fanns det olika ”folk som tog tillfälliga 
jobb”, både ”arbetskarlar och hantlangerskor”.41 Även om vi inte känner till 
mycket om kvinnors deltagande i den här typen av arbeten förefaller det fun-
nits skillnader mellan städer i olika länder.42 Byggnadssektorn var till exempel 
den främsta näringen för fattiga män i den nederländska staden ’s-Herto-
genbosch i tidigmodern tid. Där har endast någon enstaka kvinnlig arbetare 
återfunnits.43 För Stockholms del däremot är det just inom byggnadssektorn 
som kvinnliga grovarbetare förekommit.44 Kanske har svenska kvinnor i 
större utsträckning arbetat som hantlangare av olika slag, som gruskörare, 
”vitlimmare av väggar”, kalkrörerskor, eller som så kallade mursmäckor, för 
att ange ett par exempel.45 Även Stockholms rodderskor kan nämnas, vilkas 
motsvarighet helt tycks saknas i andra europeiska städer.46 Att olika former av 
genusarbetsdelning mellan lågavlönade näringar förekommit har alltså note-
rats, även om det återstår att försöka förklara varför det varit på det sättet och 
vilken betydelse det haft både för hushålls- och samhällsekonomin.

Gifta kvinnor, ogifta kvinnor och änkor
Något som alltmer kommit att omprövas är emellertid den gängse bilden av 
att arbetande kvinnor i tidigmoderna städer framförallt varit hänvisade till de 
sämst betalda eller kvinnodominerade yrkesområdena. Kanske har det blivit 
särskilt tydligt vid analyser av gifta kvinnors arbets- och försörjningsmöjlig-
heter, trots att vi fortfarande vet väldigt lite om just gifta kvinnors arbete. Att 

40  J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991), s. 50, 54–57. Om rörlighet och arbetsvandringar se 
även bidragen av Rosemarie Fiebranz och J. Lindström & Mispelaere i denna skrift.

41  Sandberg (2002), s. 146 (min kurs.).
42  Se även Bladh (2008), s. 148–152.
43  Heuvel (2007), s. 90.
44  Stadin (1980), s. 310.
45  Citerat ur Hedlund (1980), s. 63.
46  Gullberg (2008), s. 7; se även Bladh (2008), s. 152. Om Stockholms rodderskor, se särskilt 

Essegård (2008).
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det är på det viset beror bland annat på att gifta kvinnor i källorna ofta döljs 
bakom sina makar.47

I våra källor har kvinnor, till skillnad från män, i allmänhet definierats 
i termer av civilstånd, och inte med någon yrkestitel. Det har ibland tagits 
till intäkt för att gifta kvinnor mer sällan ska ha lönearbetat, eller att de bara 
gjort det om de var fattiga och om deras makar inte kunde försörja dem.48 
Att dylika tolkningar ifrågasatts är förvisso ingen nyhet.49 Men även om man 
länge antagit att kvinnor har arbetat för sin försörjning, i betydligt högre 
utsträckning än vad källorna vid första påseende tycks utvisa, är det först på 
senare år som forskare på allvar börjat fundera över vilken betydelse det haft 
i ett större samhällsperspektiv.

Man har till exempel funnit att gifta kvinnor i metropolen London arbe-
tade inom samma näringar som män. Omkring hälften eller två tredjedelar 
av de gifta kvinnorna arbetade med att tillverka och sälja kläder och mat, eller 
med att hålla bod för försäljning. Med sådana hantverks- och handelssysslor 
arbetade också hälften av alla män i London.50

Ett annat exempel på att kvinnor arbetat i större utsträckning än vad käl-
lorna vid första påseende tycks visa kan hämtas från Åbo, vid denna tid den 
största staden i den svenska rikshalvan Finland. Utifrån ett antagande om 
hur mycket som bör ha producerats jämfört med vad som veterligen produ-
cerades av stadens manliga hantverkare, är det tydligt att den skråreglerade 
hantverksproduktionen var för liten för att täcka stadsinvånarnas behov av 
skor och kläder. Sådana varor tillverkades istället av kvinnor.51

När det gäller kvinnor inom hantverkssektorn i Stockholm verkar det 
främst vara änkor, som drivit sina makars rörelser vidare, som har uppmärk-
sammats inom forskningen. Det har dock noterats att kvinnor, enligt ett 
stadgande i 1720 års skråordning, som lärt sig ett hantverk också hade rätt att 

47  Heuvel & Nederveen Meerkerk (2008), s. 209.
48  Erickson (2008), s. 292–293. Se även Hunt (2009), s. 168.
49  Se t.ex. Stadin (1980), s. 298, där hon citerar Eli F. Heckscher som år 1937 ifrågasatte riktig-

heten i antagandet att halva befolkningen, d.v.s. kvinnokönet, inte hållits sysselsatt.
50  Erickson (2008), s. 293. Hålla bod, min översättning av shopkeeping.
51  Vainio-Korhonen (2000), s. 43–44, 52. Ett liknande exempel kan ges från Paris där kvinnor 

var överrepresenterade då det gäller handel med andrahandskläder. Fontaine (2008), s. 99.
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utöva det, förutsatt att de anmälde sig hos stadens magistrat samt betalade 
den avgift som begärdes.52 Denna möjlighet tycks emellertid knappast ha ut-
nyttjats. En undersökning av taxerings- och mantalslängder i Stockholm av 
år 1770 visar att de ”tämligen talrika”53 kvinnliga hantverkare som återfinns 
i längderna i de allra flesta fall var änkor efter skråhantverkare. Av samma 
undersökning framgår det även att omkring 175 kvinnor ska ha arbetat med 
sömnad, ofta i kombination med annat arbete, som att sticka strumpor eller 
knyppla, eller också med att tillverka bakelser och stöpa ljus.54 Att kvinnor 
ofta lyckats hitta olika nischer som inte omfattades av skråreglerna har alltså 
konstaterats.55

Påfallande vanligt var det också att kvinnor arbetade med olika former av 
handel.56 I ett par tidigmoderna städer i norra Nederländerna utgjorde handel 
den näst största arbetssektorn för kvinnor.57 Kvinnor inom handeln utgjorde 
ett viktigt inslag även i svenska städer.58 I 1600-talets Stockholm återfinns 
både månglerskor, krögerskor och gästgiverskor.59 Dessa yrken reglerades un-
der 1600-talet, men burskap var inget krav. Yrkena var alltså öppna inte bara 
för män, utan även för gifta kvinnor och änkor.60

Marknaden för sådana här yrken bör ha varit ganska god redan på 1600-
talet, även om kunderna kanske inte alltid tillhörde de köpstarkaste samhälls-

52  D.v.s. avlade en avgift motsvarande ”ett efter deras hantering lämpat kontingent”. Söder-
lund (1943), s. 299. I skråordningen av år 1720 erkändes också hantverksänkors rätt att driva 
sina makars rörelse. Samma stadgande ska även ha omfattat kvinnor inom handeln. Qvist 
(1960), s. 45–46; Wottle (2000), s. 88.

53  Söderlund (1943), s. 299.
54  Söderlund (1943), s. 299.
55  Se även Vainio-Korhonen (2000), s. 61, som bl.a. konstaterar att kvinnor i Åbo, precis som 

i Stockholm, ägnade sig åt att sticka strumpor, men också tillverkade barnkläder.
56  Ofta småskalig handel, även om t.ex. nederländska kvinnor också bedrev internationell 

handel, vilken inte var skråreglerad. Heuvel (2007), s. 223, 272.
57  Heuvel (2007), s. 267.
58  I Helsingborg t.ex. hade såväl mer välbeställda kvinnor som kvinnor ur lägre skikt, t.ex. 

soldat- och hantverkarhustrur, en aktiv roll i stadens handel decennierna runt sekelskiftet 
1700, och i synnerhet i handeln över sundet. Fagerlund (2002), s. 86, 92, 229.

59  Mångleri ska ha varit ett kvinnodominerat yrke från och med 1600-talet. Meyerson (1967), 
s. 277. Stockholms månglerskor har rönt stor uppmärksamhet inom tidigare forskning vad 
gäller 1800-talets första hälft, se särskilt Bladh (1991). Kvinnor hade även tillgång till nip-
perhandel, eller handel med smärre kram (textil), och tobakshandel. Wottle (2000), s. 89.

60  Bladh 1991, s. 16, 63–71.
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klasserna. Den största delen av stadens befolkning hade nämligen inte någon 
möjlighet vare sig att lagra eller tillreda egen mat, utan köpte matvaror för 
dagsbehov. Den fattigare delen av befolkningen var alltså redan under 1600-
talet beroende av att kunna handla sin dagliga föda och dryck, med andra 
ord beroende av att det fanns bagerier, bryggerier, krogar och utskänknings-
ställen.61

Försörjningsmöjligheterna för kvinnor inom den här typen av yrken 
ökade under sent 1700-tal. I synnerhet var det marknaden för krogar som  
ökade.62 Det har bland annat förklarats med att människor i större utsträck-
ning än tidigare valde att äta på krogen istället för i hushållen och i viss 
mån som en konsekvens av att mästar- och lärlingssystemet var i avtagande. 
Lärlingen hade tidigare fått kost och logi i mästarens hushåll. Nu fick han 
istället, i sin egenskap av arbetare, en kost- och eventuellt en logipeng av 
sin arbetsgivare.63 Detta bidrog till att de två största grupperna av kvinnliga  
näringsidkare i Stockholm under första hälften av 1800-talet var krögerskor 
och månglerskor, även om antalet krogar började minska under 1820-talet.64

Vissa iakttagelser för Stockholms del under första hälften av 1800-talet 
tycks vara i linje med vad som iakttagits rörande kvinnor inom handeln i 
de nederländska städerna. En samtida uppfattning såväl i den svenska hu-
vudstaden som i Nederländska städer ska ha varit att mångleri, vilket ofta 
i betydande utsträckning inbegrep matvaruhandel, var ett yrke enbart för 
de fattigaste kvinnorna i samhället. För att få syssla med mångleri krävdes 
ett särskilt arbetstillstånd, och i allmänhet utfärdades sådana tillstånd efter 
behovsprövning. Detta är något som fått gehör inom tidigare forskning. Det 
har gjort att mångleri karaktäriserats som ”en gren av fattigvården.”65 Karak-
täristiken bygger emellertid i stor utsträckning på normativa stadganden och 

61  Söderlund (1949), s. 14 f.
62  Wottle (2000), s. 88.
63  Hayen (2007), s. 137–140, 161, 186, 200.
64  Hayen (2007), s. 138. Se även Qvist (1960), s. 254–255, 259–264; Bladh (1991), s. 26. Mångleri 

och krognäring blev särskilt viktiga näringar för kvinnor när textilmanufakturen gick till-
baka på 1830-talet. Hayen (2007), s. 159, 161. Vid samma tid återfinns kvinnor inom krognä-
ringen i andra svenska städer som t.ex. i Västerås, men där var kvinnors antal inom handel 
eller hantverksnäringar försumbart. Artæus (1992), s. 154–158.

65  Qvist (1960), s. 47.
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förordningar som sade att endast gifta kvinnor som kunde påvisa att de led 
av fattigdom skulle ha rätt att arbeta som månglerskor.66

Om man ser till vilka de kvinnor var som hade tillstånd att bedriva handel 
så är bilden betydligt mer komplex. Att investera i mångleri var troligen inget 
man gjorde lättvindigt; att ett visst grundkapital krävdes tycks uppenbart. 
Verksamhetstiden för en månglerska i Stockholm var år 1819 i genomsnitt 
hela sjutton år, vilket tyder på att detta inte var ett tillfälligt arbete.67 Till 
skillnad från i Stockholm, kunde kvinnor i Nederländerna bli medlemmar i 
vissa handelsskrån, och de var då tvungna att betala inträdesavgift. Utöver det 
skulle de sedan ha råd att betala hyra för ett stånd eller en bod. 68

Så var det även i Stockholm, men det fanns också kringgående månglerskor 
som bar sina varor med sig i korgar, eller som nöjde sig med att införskaffa en 
månglerskestol.69 Att vissa investeringskostnader krävdes, samt att skatter och 
andra avgifter löpande kunde betalas, tyder alltså på att detta inte var något 
tillfälligt yrke som kvinnor tog sig an i brist på annat. Att kvinnor, som ett 
alternativ, ska ha försökt kringgå regelverket och bedriva handel utan tillstånd 
ifrågasätts för holländsk del å det kraftfullaste. Här ska kontrollen av skråregler-
ingarna nämligen ha varit synnerligen sträng, och så tycks ha varit fallet även i 
Stockholm. Åtminstone månglerskorna har, i samband med en lagändring år 
1760, beskrivits som den starkast reglerade yrkesgruppen i staden.70

Även andra iakttagelser har gjorts som talar för att kvinnor inom han-
deln inte hörde till de fattigaste samhällsskikten och att deras verksamhet 
kunde vara mycket lukrativ.71 Att månglerskor verksamma i det tidiga 1800-
talets Stockholm i regel hade tjänstefolk anställda är ett exempel på detta, 
även om det visserligen lär ha varit billigt att anställa arbetskraft. Till och 
med mindre framgångsrika månglerskor i Stockholm hade åtminstone någon 

66  Bladh (1991), s. 71.
67  Bladh (1991), s. 191.
68  Heuvel (2007), s.138, 151. Även krogrättigheten har betraktats som en form av fattigvård. 

Samtidigt var tillståndet att bedriva krog förenat med en avgift, varför det ifrågasatts om 
detta verkligen kan ha utgjort ett alternativ för de sämst ställda. Artæus (1992), s. 155.

69  Se t.ex. Bladh (1991) s. 81; Nordin (2009), s. 99.
70  Bladh (1991), s. 66.
71  Se även Heuvel (2007), s. 91, som kraftigt ifrågasätter att ambulerande handel i nederländska 

städer var ett yrke för de fattigaste kvinnorna.
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På denna bild illustreras försäljningen i salubodar vid Stockholms ström. Här syns bland 
andra ett par kvinnliga bodbiträden. Detalj från ett kopparstick av Jean Marot, efter 
teckning av Erik Dahlbergh, föreställande triumfbågen vid Drottning Kristinas kröning 
år 1650. (Erik Dahlbergh, Suecia antiqua et hodierna, bd 1, Stockholm 1698–1701. foto: 
Uppsala universitetsbibliotek.)
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piga i sin tjänst, och mer framgångsrika månglerskor var ofta husägare och 
kunde förmodligen komplettera sina handelsintäkter med hyresintäkter. Hur 
arbetsdelningen mellan medlemmar i ett sådant hushåll, mellan tjänstefolk, 
barn och eventuella makar, sett ut i praktiken vet vi emellertid inte. Däremot 
har det konstaterats, att månglerskor i Stockholm levde i relativt små hus-
håll samt att deras makars sociala status tycks ha haft viss betydelse för hur 
framgångsrika de kunde bli. 72 Några tecken på att makarna varit verksamma 
inom motsvarande näringar som sina hustrur har dock inte diskuterats för 
Stockholms del.

Sammanfattningsvis har det framhållits att i princip alla europeiska kvin-
nor i tidigmodern tid arbetade och att de, precis som män, i allt högre ut-
sträckning, särskilt i städerna, också arbetade för lön.73 Det gällde både gifta 
och ogifta kvinnor och kvinnor ur olika samhällslager, såväl kvinnor i mer 
välbeställda hushåll som i mellanskikten.74 Det har också konstaterats att 
kvinnor i europeiska städer under tidigmodern tid arbetat i flertalet stads-
näringar. Till de genomgående mer framträdande hör olika slags hushålls-
tjänster, den tidiga textilmanufakturen, samt handel av olika slag. Det har 
också noterats att kvinnor, i högre grad än vad man länge trott, arbetat med 
olika former av hantverk.

Status, genus och arbete
Att kvinnor ur olika sociala skikt i tidigmoderna städer lönearbetat, i större 
utsträckning och inom ett mer varierat antal näringar än vad som länge fram-
hållits, har lett till förnyade diskussioner om hur kvinnors arbete har värderats. 
Även om skrån dominerade många städers ekonomier i tidigmodern tid, så har 
forskningen visat att detta system inte uteslutande varit styrande för kvinnors 
arbete.75 Samtidigt anses skråmodellen vara viktig när det gäller att identifiera 

72  Bladh (1991), s. 80–83, 192–193.
73  Hunt (2009), s. 10.
74  Så var t.ex. fallet i Amsterdam, en av de mest kommersiella europeiska städerna i tidigmo-

dern tid. Heuvel (2007), s. 83.
75  Se även frågor som i föreliggande skrift väcks av Dag Lindström och Göran Rydén om i 

vilken utsträckning städernas skrån överhuvudtaget ska betraktas som mall för hur arbete 
och hushåll varit organiserade.
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vilken status kvinnors arbete haft.76 Även för svensk del har det konstaterats att 
könet haft en avgörande betydelse när det handlat om rättigheter som närmat 
sig borgarens.77 Principen att endast vissa män hade tillträde till skråreglerade 
yrkesprivilegier, innebar att sådana yrken när de utövades av män också för-
knippades med hög status. Det är mot den bakgrunden som kvinnors arbete 
trots allt har karaktäriserats som att det saknade status.78

Beskrivningar av kvinnors arbete som lägre värderat än mäns bygger också 
på den genusarbetsdelning som iakttagits. Den innebar att män i allmänhet 
skötte mer kvalificerade arbetsuppgifter och färdigställde slutprodukterna. Så 
var fallet exempelvis inom textilnäringen, där det i allmänhet var män som 
vävde, medan kvinnorna spann. Överhuvudtaget ska kvinnor ha ägnat sig åt 
sysslor som uppfattades som enklare, eftersom de ofta bestod i förberedande 
arbete.79 Inom klädtillverkningen i Åbo yttrade sig detta genom att det var 
kvinnorna som strök, manglade eller tvättade åt de skråanslutna skräddarna. 
Kvinnorna kunde också förfärdiga enklare kläder, medan skräddarna tillver-
kade de dyrare plaggen.80 Genusarbetsdelning inom textilnäringen är alltså 
en förklaring till varför kvinnors arbete inom denna arbetssektor i regel varit 
dåligt betalt, hade låg status och värderades lägre än mäns.

Analyser av genusarbetsdelning kan alltså visa hur mäns och kvinnors 
arbete har värderats, men även hur kvinnors respektive mäns arbete haft be-
tydelse för olika näringars existens och hur kvinnors arbete bidragit till eko-
nomin i tidigmoderna hushåll. Samtidigt har det betonats att kvinnors arbete 
inte enbart bör analyseras i relation till vad män gjort. Om mäns arbete i regel 
har värderats högre, så finns det en risk att kvinnors arbete undervärderas. 
Istället har det framhållits att kvinnors arbete bör studeras i sin egen rätt, det 
vill säga oavsett om det värderats lägre i jämförelse med mäns arbete inom 
motsvarande näringar. Det har till exempel visats att gifta kvinnor, i det här 
fallet i princip alla gifta kvinnor som identifierats i olika rättsliga samman-
hang i 1700-talets London, var engagerade inte bara i inkomstbringande utan 

76  Simonton (1998), s. 54.
77  Wottle (2000), s. 272.
78  Se t.ex. Vainio-Korhonen (2000), s. 40.
79  Se t.ex. Nederveen Meerkerk (2008), s. 241–244.
80  Vainio-Korhonen (2000), s. 46.
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ofta även i vinstgivande yrken, oaktat om de var gifta exempelvis med en 
skråmästare eller med en fattig arbetare.81

Dylika resonemang betyder emellertid inte att genusarbetsdelningen 
inom hushållen ses som ointressant. Tvärtom så har det poängterats att vi 
i allmänhet vet mycket lite om hur familjer eller hushåll fördelade arbetet 
inom sig, och på vilket sätt olika parter bidrog till försörjningen.82 För svensk 
del finns det spridda exempel på att äkta par kan ha dragit nytta av att arbeta 
inom samma näring, som att en del handelsmäns hustrur benämnts mång-
lerskor eller som i det inledande ärendet med Brita och fiskförsäljningen i 
Stockholm.83 Men även om det kan tyckas ”närmast självklart”, ”att man och 
hustru samarbetade i rörelsen” tillsammans med ”döttrar eller andra barn”,84 
behövs grundligare undersökningar av hur genusarbetsdelningen tagit sig 
konkret uttryck. Det är något som behöver problematiseras ur en rad olika 
perspektiv.85

En undersökning av genusarbetsdelningen på hushållsnivå och i förhål-
lande till olika slags näringar i fyra tidigmoderna nederländska städer, kan 
nämnas som ett exempel på hur samarbetet mellan makar skilde sig åt be-
roende på vilket av stadens tre viktiga födoämnen de hanterade, nämligen 
kött, fisk eller grönsaker. Män som tillhörde slaktarskrået och deras hustrur 
samarbetade vad gällde försäljningen av kött, men med en mycket strikt ge-
nusarbetsdelning. Så var det däremot inte inom grönsakshandeln. Här åter-
finns också en större andel ensamstående kvinnor. Inom fiskhandeln, slut-
ligen, samarbetade män och kvinnor, även gifta par, på relativt lika villkor. 
Skillnaderna förklaras framförallt med hur handeln var organiserad. Köttet 
levererades direkt till säljaren, medan fisken auktionerades ut och därmed 
var fritt tillgänglig. Grönsakerna odlades av säljarna själva. Grönsakshandeln 

81  Erickson (2008), s. 267. I det senare fallet kunde förstås hustruns inkomst varit essentiell och 
helt avgörande för en familjs överlevnad. Nederveen Meerkerk (2008), s. 256.

82  Heuvel (2008), s. 218. Se även Simonton (1998), s. 2–6.
83  I protokoll från Västerås rådstugurätt. Hedlund (1980), s. 42.
84  Wottle (2000), s. 272.
85  Se t.ex. diskussioner i föreliggande skrift om hur människors långväga rörlighet haft be-

tydelse för genusarbetsdelning och hushållsorganisation. Det rör sig här i första hand om 
en agrar kontext, men betydelsen av rörlighet bör uppmärksammas även då det gäller det 
urbana hushållet. Se särskilt bidragen av Fiebranz och Gräslund Berg.
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krävde ofta samarbete av samtliga medlemmar i hushållet, vilket inte var fal-
let med fisk, eftersom den var förhållandevis enkel att få tag i.86

Produkter som lätt gick att handla för avsalu, gjorde kvinnor i högre ut-
sträckning oberoende av vad deras makar producerade. Därigenom kunde 
de arbeta mer självständigt. Ett sådant förhållande gynnades av den kraf-
tiga expansion och kommersialisering av marknaden som tidigt ägde rum 
i de nederländska städerna. Marknadsexpansionen bidrog till en ökad grad 
av specialisering, vilken bland annat innebar att försäljning och produktion 
separerades i allt större utsträckning.

Denna specialisering gynnade också kapitalstarka kvinnor som var verk-
samma på finans- och kreditmarknaden och inom utrikeshandeln. I större 
utsträckning än tidigare kunde de agera mer i likhet med moderna företagsle-
dare. De hade det övergripande inseendet, kapitalet och det goda namnet, och 
förlitade sig på att deras anställda hade de detaljkunskaper som krävdes.87

Jämförelser av hur genusarbetsdelningen sett ut i olika näringar kan alltså 
ge viktiga inblickar i hur människor klarade sin försörjning i tidigmoderna 
städer. En central aspekt som då bör beaktas är skillnader mellan människor 
ur olika sociala och ekonomiska skikt.88 Med en sådan utgångspunkt har det 
uppmärksammats att det i London var vanligare att äkta par i ekonomiska 
mellanskikt arbetade inom samma bransch, särskilt inom textil- och detalj-
handeln, än vad fallet var inom de lägsta sociala skikten. Där var det snarast 
mycket ovanligt.89 Att kvinnors arbetsförhållanden skilt sig åt mellan olika 
sociala skikt har uppmärksammats även i Sverige.90 Sådana studier under-
stryker att olika sociala och ekonomiska förhållanden många gånger haft en 
avgörande betydelse för genusarbetsdelningen.

I forskning om 1700-talets London har det vidare konstaterats att man 
inom bättre bemedlade hushåll i stor utsträckning anställde tjänstefolk. Det 
frigjorde hushållets egna kvinnor så att de kunde producera varor och tjänster 

86  Heuvel (2008), passim.
87  Heuvel (2007), t.ex. s. 133, 231–232, 269; dens. (2008), s. 217, 231.
88  Se t.ex. Erickson (2008), s. 267, 294. Se även t.ex. Ogilvie (2003), s. 39–40; Heuvel & Neder-

veen Meerkerk (2008), s. 211–213.
89  Erickson (2008), s. 267.
90  I exempelvis 1600-talets Västerås arbetade gifta kvinnor ur de lägsta skikten, däremot inte 

bättre bemedlade gifta kvinnor, undantaget änkor som kunde fortsätta driva sina makars 
rörelser inom handel, hantverk eller sjöfart. Hedlund (1980), t.ex. s. 203–205.
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för marknaden, oavsett om de arbetade inom hushållet som produktionsen-
het eller som lönearbetare utanför hushållet. Den vanliga uppfattningen, att 
kvinnor endast lönearbetat före äktenskapet eller som änkor, stämmer alltså 
inte för Londons vidkommande.91 Det faktum att många kvinnor arbetade 
för lön utanför hushållet tyder också på att deras dominerande sysselsättning 
inte var oavlönat hus- och hemarbete. Även om sådant ofta utfördes av kvin-
nor, så lade tidigmoderna människor förmodligen inte ned särskilt mycket 
tid på att städa eller laga mat.92 Därmed fanns det alltså utrymme för att de 
skulle tjäna sin inkomst med annat arbete.93

Som vi sett så var den största arbetsmarknaden för kvinnor även i Stock-
holm att arbeta som tjänare i någons hem. I takt med textilindustrins tillba-
kagång under det tidiga 1800-talet ökade dessutom antalet pigor.94 I vilken 
omfattning det frigjorde hemarbetande kvinnor för lönearbete, eller kanske 
snarare, i vilken utsträckning hemarbetande kvinnor i Stockholm verkligen 
är att betrakta som hemarbetande, och hur detta har förändrats under 1600-, 
1700-, och 1800-talen, är frågor som vore värda att problematisera.95

Förändrade arbetsvillkor
Hittills har framförallt två frågekomplex diskuterats. Det ena handlar om 
kvinnors arbete i relation till hushållsekonomin och hur en genusarbets-
delning inom hushållen varierat beroende av olika sociala och ekonomiska 
förutsättningar. Det andra handlar om kvinnors arbete i relation till olika 
stadsnäringar och om hur genusarbetsdelningen inom olika näringar påver-
kat kvinnors och mäns möjligheter till försörjning. Självfallet hänger dessa 
frågekomplex tätt samman.

Frågorna har emellertid också implikationer för en mer övergripande pro-
blematik. Den handlar om den samhällsomvandling som ledde till genom-
brottet för en kapitalistisk ekonomi och till industrisamhällets etablering. 
Denna samhällsomvandling och vilken betydelse den haft för kvinnors arbete 

91  Erickson (2008), s. 293.
92  Simonton (1998), s. 20.
93  Ogilvie (2003), s. 321.
94  Qvist (1960), s. 253, 257–258.
95  Däremot har det framhållits att anställda pigor bidrog till att en traditionell hushålls- och 

maktstruktur mellan könen konserverades. Hayen (2007), s. 200.
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har länge varit föremål för en omfattande diskussion inom forskarsamhället. 
Det man, grovt sammanfattat, har sökt fånga är en förändring från en tid då 
hushållen utgjorde produktionsenhet till en tid då hushålls- och hemarbete 
betraktades som främst kvinnors uppgift, och deras makar som lönearbetare 
och familjeförsörjare.96 Det är i förhållande till ett sådant övergripande ram-
verk som frågan om hur kvinnors arbetsvillkor förändrats över tid rönt stor 
uppmärksamhet.

Den omvända frågan, vilken betydelse kvinnors arbete haft för samhälls-
ekonomiska förändringar, har däremot inte rönt tillnärmelsevis samma upp-
märksamhet. Det är egentligen först på senare år som historiker på allvar lyft 
upp den på sin agenda.97 Frågan har aktualiserats bland annat mot bakgrund 
av studier om genusarbetsdelning i städer i England och Nederländerna, två 
länder med mycket gemensamt i tidigmodern tid.

Båda länderna hade exceptionellt framgångsrika samhällsekonomier och 
det industriella och kapitalistiska genombrottet skedde tidigare här jämfört 
med länder i övriga Europa. Till det hör också en hög grad av urbanisering. 
I Nederländerna bodde redan på 1600-talet 40–45 procent av befolkningen 
i städerna, och överskottet av kvinnor var stort.98 Att det så kallade europe-
iska giftermålsmönstret, som bland annat innebar en högre äktenskapsålder, 
var dominerande i båda länderna brukar också framhållas i sammanhanget. 
Familjerna var små, och lönearbetet utbrett. Dessutom har det antagits att 
andelen kvinnor som deltog på arbetsmarknaden i städer i dessa båda länder 
var exceptionellt högt. Det anses i sin tur ha berott på att lagar och institutio-
nella förhållanden på olika sätt gynnade kvinnors deltagande.99

Särskilt har det framhållits att ogifta kvinnor i England inte stod under 
manligt förmyndarskap. Till skillnad mot vad som var fallet i andra euro-
peiska länder under tidigmodern tid ägde de full rätt att själva förvalta sina 

96  Clark (1919) förfäktade tidigt denna uppfattning.
97  Ogilvie (2003), t.ex. s. 334; Erickson (2005b), s. 1; Heuvel (2007), s. 276–277; Ågren (2007), 

s. 306–307. Se dock ett pionjärarbete, Boserup (1970), där just denna fråga ställdes avseende 
kvinnors arbete i tredje världen. Se även Ogilvie (2010), passim, liksom även Simonton 
(1998), s. 4–7, och Hunt (2009), s. 170–172, för forskningsöversikter och diskussioner om 
huruvida ett kapitalistiskt samhällssystem varit till godo för kvinnor.

98  Heuvel (2007), s. 18–19. Som i sammanhanget gynnsamma faktorer utpekar Heuvel (ibid.) 
även hög läskunnighet och väl utvecklad teknologi.

99  Ogilvie (2003), s. 4, 9; Heuvel & Nederveen Meerkerk (2008), s. 211.
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finanser och egendomar. Därmed fanns det i England bemedlade kvinnor, 
som kunde ägna sig åt finansiella investeringar av olika slag, i en betydligt 
större omfattning än i övriga Europa. Det är ett exempel på institutionella 
förhållanden som kan ha bidragit till mer gynnsamma förutsättningar för ett 
kapitalistiskt samhälle i England än på andra håll.100

För svensk del har betydelsen av kvinnors arbete då det gäller samhälls-
ekonomiska förändringar inte varit en fråga som någon fördjupat sig nämn-
värt i, även om det i förbifarten konstaterats att kvinnor ”med stor säkerhet 
även [var] delaktiga som en viktig drivkraft bakom utvecklingen”.101 Däre-
mot har forskare diskuterat hur kvinnors arbets- och försörjningsmöjligheter 
i Sverige förändrats över tid, i synnerhet under den nästintill hundraåriga 
period av ekonomisk stagnation som inträdde i Stockholm omkring mitten 
av 1700-talet. Två till synes motstridiga, dock inte nödvändigtvis oförenliga, 
iakttagelser har gjorts.

Den första iakttagelsen är att framförallt kvinnor under den här perioden 
missgynnades vad gäller arbets- och försörjningsmöjligheter. När textilma-
nufakturerna inte längre hade behov av lönearbetande spinnerskor, blev de i 
allmänhet hänvisade till att försörja sig inom den betydligt mer osäkra ”infor-
mella sektorn”, det vill säga med arbete som kan ha varit på gränsen till vad 
som var tillåtet.102 Exempel på det är att kvinnor inte sällan figurerade i olika 
rättsliga sammanhang under det sena 1700-talet och tiden runt sekelskiftet, 
ofta anklagade för mindre former av stöld. Även tiggeri och prostitution ska 
ha varit utbrett.103

I denna tid av ekonomisk stagnation hårdnade även attityden hos myn-
digheter och skråorganisationer gentemot kvinnliga näringsutövare. Så sågs 
exempelvis månglerskor och krögerskor med alltmer oblida ögon och som 
konkurrenter till stadens borgerliga näringar. Som uttryck för detta ses bland 
annat en rad förordningar, vilka på olika sätt begränsade månglerskors och 
krögerskors verksamhet.104

Att olika kategorier av yrkesgrupper inom handeln, både män och kvin-

100  Erickson (2005b) passim.
101  Hayen (2007), s. 195.
102  J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991), s. 50.
103  H. Andersson (1998), s. 71–72, 82.
104  Wottle (2000), s. 88–89. Se även t.ex. Nordin (2009), s. 85–88.
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nor, konkurrerade om att sälja mat och dryck – och många gånger var till 
besvär för varandra, genomsyrar ofta framställningar av under vilka förhål-
landen månglerskor hade att verka. Därför har ofta svårigheterna för kvinnor 
att bedriva handel poängterats.105

Samtidigt kan man fundera över ifall de problematiska relationer som 
målas upp är ett utslag av att förhållandet mellan olika yrkesgrupper kommer 
till uttryck i vårt bevarade källmaterial just då konflikter var för handen. Man 
bör också, precis som i det inledningsvis återgivna ärendet med Brita som 
ville sälja fisk, reflektera över i vilken utsträckning samarbete inom och mel-
lan olika näringar och verksamheter förekommit, samt hur samarbete inom 
hushåll och i förhållande till regelverk och kön har sett ut.

Det har för Stockholms del hävdats – och detta är den andra iakttagelsen 
– att tiden av ekonomisk stagnation medförde en ”typ av emancipering”,106 
vilken innebar att människor i högre grad fick kontroll över sin försörjning 
och sin ekonomi. Denna förändring inbegrep även kvinnor, vars arbeten 
tidigare utgjorde en del i hushållens försörjning, som till följd av samhälls-
förändringarna nu ”tvingades till egen försörjning”,107 eller om man så vill, 
fick ”större frihet att forma sin vardag”.108 Denna emancipation har kopp-
lats samman med den övergripande samhällsförändring som den pågående 
proletariseringen innebar, vilken ledde till att underlydande personer inom 
hushållen förlorade sina positioner. Hushållen minskade i storlek och många 
kom att leva ensamma.109

Det är intressant att jämföra denna delvis motsägelsefulla tolkning av 
kvinnors förändrade arbetsvillkor i en tid av ekonomisk stagnation, med tidig-
moderna städer i norra Nederländerna. Även här har en tillbakagång för en 
hushålls- och familjebaserad ekonomi iakttagits under 1700-talet, parallellt 
med att en period av ekonomisk stagnation inträdde.110 Här har man konsta-
terat att stagnationsperioden sammanföll med ett ökat deltagande av kvinnor 
inom olika former av handel.

105  Se t.ex. Nordin (2009), s. 46.
106  Hayen (2007), s. 179.
107  Hayen (2007), s. 195.
108  Hayen (2007), s. 179.
109  Hayen (2007), s. 179, 195, 224. Se även Bladh (1991) s. 196.
110  En sådan tillbakagång för en hushålls- och familjebaserad ekonomi har för övrigt noterats 

även i andra europeiska länder omkring samma tid.
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Att detta inte tidigare uppmärksammats sägs bero på att tidigare analyser 
av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i Nederländerna främst varit ba-
serade på studier av kvinnors arbete inom hantverk och den tidiga hemindu-
strin, i synnerhet med fokus på textilproduktion. Betydligt färre studier har 
gjorts av kvinnor som arbetat med någon form av handel, trots att man vet 
att det är ett område där kvinnor i stor utsträckning återfinns.111

En liknande kritik har framförts för svensk del. Det har exempelvis sagts 
att studier av kvinnors arbete inom olika stadsnäringar som handel, förvisso 
”av förklarliga skäl”, missgynnats på bekostnad av att det framförallt är kvin-
nors relation till egendom och jordägande som diskuterats.112 Ett sådant ”för-
klarligt skäl” är förstås att Sverige i allra högsta grad var ett agrart land, och 
att andelen stadsinvånare var förhållandevis liten. Det var fallet även med 
Stockholm. Medan invånarantalet i storstäder som London och Paris redan 
år 1700 hade passerat en halv miljon, så bodde det i Stockholm på 1670-ta-
let omkring 50 000 människor, vilket hundra år senare hade ökat endast till 
omkring 70 000.113 Inte heller har Stockholms ekonomi varit lika stark eller 
innovativ som många europeiska storstäders, men produktionen av varor och 
tjänster i den svenska huvudstaden var för den skull inte försumbar. Av flera 
skäl vore det alltså önskvärt med fördjupade studier av kvinnors arbete med 
handel av olika slag i Stockholm under tidigmodern tid.

I sammanhanget bör det också noteras att den period som brukar omtalas 
som den nederländska guldåldern, omkring 1600–1670, inte sammanföll med 
ett stort deltagande av kvinnor på den nederländska arbetsmarknaden.114 För 
svensk del är det också en vanlig uppfattning att kvinnors arbetsmöjligheter 
ska ha varit större under 1600-talet, då det rådde brist på arbetskraft till följd 
av de många krigen.115 Trots detta allmänna antagande om kvinnors arbets-
insatser i 1600-talets Sverige, vet vi mycket lite om hur det faktiskt såg ut i 
Stockholm eller i andra svenska städer. I likhet med vad som länge var fallet 

111  Heuvel (2007), s. 23.
112  Wottle (2000), s. 185. Även J. Söderberg, Jonsson & Persson (1991), s. 31, som för svensk del 

menar att forskning om protoindustri främst gällt en rural hemindustri inom en regional 
kontext.

113  J. Söderberg, Jonsson & Persson (1990), s. 1. Se även Hammarström (1966), s. 7, och Nevéus 
(1967), s. 5.

114  Heuvel (2007), s. 277.
115  Lindegren (1984)
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i Nederländerna, så har det i allmänhet endast förutsatts att hustrur hjälpt 
sina män att bedriva såväl handel som hantverk, vare sig männen varit från-
varande eller inte.116

Flera av de samhällsförändringar som många europeiska länder genom-
gått har förvisso mycket gemensamt, åtminstone på ett övergripande plan. 
Samtidigt har det funnits nationella skillnader och tidsmässiga variationer 
som är centrala om man vill förstå hur kvinnors arbetsmöjligheter och genus-
arbetsdelningen påverkades av samhällsekonomiska förändringar i tidigmo-
derna städer. Det gör att behovet är stort av fördjupade studier som beaktar 
skillnader och likheter mellan olika nationella kontexter och som inte tar 
genusarbetsdelningen för given.

Avslutning
Det inledningsvis refererade innehållet i en skrivelse av Brita Hansdotter, 
handlade om hennes och hennes familjs försörjningsmöjligheter och han-
del med fisk i Stockholm i början av 1700-talet. Britas berättelse visar bland  
annat hur komplext förhållandet ofta kunde vara mellan skråreglerade och 
icke skråreglerade näringar. Det gäller när man ser till hur regelverken var ut-
formade, men kanske i ännu högre grad när man ser till hur män och kvinnor 
försörjde sig och vad de i praktiken arbetade med. Som vi sett är fiskhandel 
visserligen bara ett exempel på en rad olika näringar och verksamheter som 
människor i den tidigmoderna huvudstaden kunde ägna sig åt. Samtidigt har 
Britas berättelse tjänat som illustration till många av de frågor som diskute-
rats i den här texten.

Viktiga övergripande frågor som särskilt lyfts fram är hur genusarbetsdel-
ning inom olika näringar och inom hushållen sett ut, och vilken betydelse det 
kan ha haft, både då det gäller kvinnors möjligheter att arbeta och försörja 
sig, men också för samhällsekonomiska förändringar i stort. Sådana frågor har 
diskuterats mot bakgrund av forskning om kvinnors möjligheter till arbete  
och försörjning i ett par av de ekonomiskt kanske mest expansiva städerna i 
Europa under tidigmodern tid. Det är tydligt att flera av de antaganden som 
gjorts skulle vinna på att analyseras även i en svensk kontext.

116  Heuvel & Nederveen Meerkerk (2008), s. 209–210.

        




