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inledning

Genus och arbete under  
tidigmodern tid
maria ågren

I

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II

Tre inflytelserika studier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33  Vad gäller kvinnors krav på rätt att försörja sig själva, se även Ling (2004).

        



16

kvinnors arbete utanför hemmets ram, samt att de arbeten som erbjöds hade 
låg prestige och var dåligt betalda.34 Enligt denna tolkningstradition var det 
alltså strukturellt tvång som gjorde att en ny och mer polariserad arbetsdel-
ning mellan könen uppstod.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

46  Ogilvie lyfter ofta fram häpnadsväckande negativa yttranden om försvarslösa kvinnor som 
hon funnit i källmaterialet. Se till exempel Ogilvie (2003), s. 254, där det berättas om en 
gammal kvinna vars barn sålt hennes jord till den lokale fogden bakom hennes rygg. När 
hon inför rätta klagade över försäljningen och frågade varför fogden inte hade informerat 
henne, replikerade fogden ”waß es schaden sollt, wann schon ein solch alltz thier, hunger 
stirb” (what harm would it do if such an old animal [as she] should die of hunger?).
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Detta kontrasterar mot den betydligt större flexibilitet som Kirsi Vainio-Kor-
honen har påvisat för skråna i Åbo kring år 1800. Vainio-Korhonen lyfter 
fram hur befolkningstillväxten ledde till en ökad efterfrågan på enkla kläder 
och skor, och hon visar att denna efterfrågan varken möttes genom utökad 
import eller genom utökad produktion inom ramen för det traditionella 
skråhantverket. Det tycks alltså ha varit så, att skråna i Åbo frivilligt avstod 
från ett växande marknadssegment. Det tycks också som om de avstod detta 
till stadens outbildade kvinnliga arbetskraft. Efterfrågan kunde därmed mö-
tas och sociala problem, orsakade av brist på arbetstillfällen, kunde undvi-
kas.47 Som Dag Lindström utvecklar i sitt bidrag, var variationsrikedomen 
påfallande stor inom det europeiska skråväsendet, och man kan därför inte 
generalisera utifrån enstaka fall.

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

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

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

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

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

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

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

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

III

Nya utvecklingslinjer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wick använder i sina översättningar. Tyvärr förekommer inte direktcitat från franskan i 
Hardwicks bok, säkerligen på grund av direktiv från förlaget.

        



30

och spänningar dyker upp i Sverige inom den till en början lilla men växande 
befolkningsgrupp som var löneberoende. Frågor kring denna grupp utvecklas 
i Jonas Lindströms och Jan Mispelaeres bidrag till denna skrift.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hushållets ordning

Work can be understood only in relation to the specific social relations in which it is 
embedded.1

Historically, the vast majority of households were headed by a married couple, or the 
surviving half of a couple. And historically, the household was responsible not only for 
reproduction, but also for production, distribution and consumption.2 

Citaten ovan korresponderar tydligt med varandra. För att förstå arbete un-
der tidigmodern tid har hushållet ofta lyfts fram som den grundläggande 
produktionsenheten, vars sociala relationer var styrande för arbetets organi-
sation. Det medeltida och tidigmoderna hushållet utpekas även ofta, som i 
citatet ovan, som plats för reproduktion, en funktion det delvis behållit in i 
modern tid, socialisation, i en tid utan allmänt utbildningsväsen, och pro-
duktion.3 Syftet med denna artikel är att försöka ringa in det tidigmoderna 
hushållet, både i norm och i praktik. Frågan som ställs är: Vad var ett hushåll, 
och hur särskiljer det sig från andra organisationsformer för arbete?

Den vanligaste definitionen av ett hushåll tar fasta på närhet mellan 
medlemmarna och gemensam försörjning; för det tidigmoderna hushållet 
poängteras ofta även dess grund i paret.4 Inom familje- och genushistorisk 
forskning har det sistnämnda, hushållets grund i paret, poängterats och pro-
blematiserats. Anita Göransson, som studerat hur hushållsproduktionens 
organisationsformer överfördes till industrin under 1800-talet, använder en 

 1  Pahl (1984), s. 128.
 2  Erickson (2005a), s. 3.
 3   Mitterauer & Sieder (1982), kap. 1; Rydén (1990), s. 27–39; Florén & Rydén (1992), s. 13–17, 

53, 61–62; Fiebranz (2002), s. 30–41.
 4  Hanssen (1976), (1978); Flygare (1999), s. 53 f.
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definition av hushållet som betonar den gemensamma försörjningen.5 Men 
själva grunden för hushållet var enligt Göransson familjen, med det gifta 
paret i centrum, till vilken barn, tjänstefolk och lärlingar kunde knytas. I 
paret var det, åtminstone idealt, mannen som hade största makten och det 
övergripande ansvaret.6 Martha Howell har beskrivit hushållet i det senme-
deltida och tidigmoderna Västeuropa på ett liknande sätt: ”the family and the 
household [...] [was] approximatly equivalent.”7

Individens position i hushållet, som avgjordes av ålder, civilstånd, kön, 
ägande med mera, var av stor betydelse för dennes möjligheter. För nordisk 
tidigmodern tid har Sølvi Sogner och Hilde Sandvik betonat civilståndets 
och hushållspositionens stora betydelse. ”I dette samfunnet var giftermålet 
og leverbrødet nært knyttet sammen. [...] En viktig skillelinje i dette samfun-
net – pa linje med klasse och kønn – gikk mellom gift og ugift.”8 Gudrun 
Andersson har visat civilståndets betydelse i sin undersökning av kvinnors 
och mäns agerande på tinget under 1600- och 1700-talen. Hon ser en tydlig 
skiljelinje mellan ogifta kvinnors agerande och de kvinnor som var gifta el-
ler änkor. Än mer betonar Andersson dock betydelsen av den gifta kvinnans 
roll i hushållet, där hustrun tillsammans med sin make ledde hushållet och 
därmed representerade det och dess medlemmar utåt.9 Även för män har 
civilståndet lyfts fram som en betydande faktor. Att vara gift var avgörande 
för status och förmågan att försörja sig. En betydelsefull del av husbondeska-
pet utgjorde äran, vilken tydligt var kopplad till civilstånd och relationen till 
kvinnor.10 Både inom den agrara sektorn och inom stadsnäringarna var det 
mer eller mindre ett måste för en man att vara gift för att klara av att driva 

 5  Göransson (1988), s. 13.
 6  Göransson (1988), s. 13. Se även Bennett (1987), s. 48, 59, 64; G. Andersson (1998), s. 38; 

Fiebranz (2002), s. 33–34; Stadin (2004) s.33–83; Hansen (2006), s. 11.
 7  Howell (1986a), s. 197.
 8  Sogner & Sandvik (1989), s. 460.
 9  G. Andersson (1998), s. 94, även s. 294 ff. För tysk del pekar Sheilagh Ogilvie på gifta kvin-

nors betydligt vidare handlingsramar i jämförelse med ogifta kvinnor och änkor. Ogilvie 
(2003), s. 204–205.

10  Roper (1989), s. 31; Wiesner (1991); Hagerman & Åmark (2000), s. 12; Stadin (2004), s. 
83–88.
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produktionen som bonde eller mästare, det låg närmast i de båda begreppen 
att de bars upp av en gift man tillsammans med en hustru.11

Genom hushållets maktrelationer gavs civilstånd och könskategorier me-
ning. Judith M. Bennet kan, i sin studie av det medeltida England, sägas ha 
sammanfattat detta perspektiv: ”the small, conjugal household profoundly sha-
ped the social relations of the sexes”.12 Så konstruerades exempelvis en manlig 
överordnad position genom lagars och normers betonande av husbondens roll 
som hushållets överhuvud.13 Till följd av hushållets grund i paret kunde även 
kvinnor ta del av den makt som gavs hushållsöverhuvudena, framförallt som 
änkor då de kunde uppbära rollen som husbonde.14 David Warren Sabean har 
beskrivit det i termer av att hushållet hade sin grund i två former av relationer: 
den mellan över- och underordnad, och den mellan kvinna och man.15

Än tydligare blir hushållets grundläggande betydelse hos Maria Sjöberg 
som ställer det parbaserade hushållet i motsats till solitären, som hon me-
nar hade få möjligheter till överlevnad i ett tidigmodernt samhälle. När en 
äkta hälft saknades fylldes dennes position allt som oftast av någon annan.16 
Studier av 1600-talshushåll har visat att en piga kunde ges rollen som ”tillför-
ordnad matmor”, för att på så sätt skapa en parkonstellation med husbon-
den/arbetsgivaren.17 Hushållet var därmed en i grunden löslig och föränderlig 
sammanslutning. Börje Hanssen drev en linje att det framförallt var närhet 
som var grunden för vad han, med etnologisk och familjehistorisk termino-
logi, benämnde primärgrupp. Han ville därför rensa bort moderna föreställ-
ningar om familj och släkt i studier av de tidigmoderna bondehushållen.18 
Naomi Tadmor har i en undersökning av 1700-talets England kommit till 

11  D. Lindström (1993), s. 15–16; Hansen (2006), s. 11–12.
12  Bennet (1987), s. 6–9.
13  Göransson (1994), s. 80; Sjöberg (1996), s. 375; Östman (2000), s. 31–32; Marklund (2004), 

kap. II.
14  Göransson (1994), s. 80; Sjöberg (1996), s. 375–376.
15  Sabean (1990), s. 113.
16  Sjöberg (2007), s. 219.
17  Hansen (2006), s. 74–77. Se även Hanssen (1976), s. 41, om att ogifta män i det närmaste 

alltid hade kvinnliga medhjälpare anställda i 1600-talets skånska byar.
18  Hanssen (1976), s. 33–34, 41; Rydén (1990), s. 28–39; Sabean (1990), s. 88–101; Florén & Ry-

dén (1992), kap. III.
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resultat som ligger i linje med Hanssens. Hon visar att hushållet var en starkt 
föränderlig enhet, där släktingar, tjänstefolk, lärlingar och tillfälliga besökare 
kunde komma och gå. Gemensamt var att de levde under en hushållsföre-
ståndares auktoritet.19 Viktigt i detta sammanhang är också att poängtera att 
hushållet inte var en låst och inåtvänd enhet utan istället ständigt påverkades 
av inre förändringar och kontakter med andra hushåll, med en marknad och 
med kyrka och stat.20

I forskningen har bedömningen av hushållet som enhet och dess gemen-
samma intressen växlat. I äldre forskning finns en tendens till att se det som 
att hushållet verkade för alla medlemmars gemensamma bästa. I senare forsk-
ning har denna bild problematiserats och hushållet som ett hierarkiskt system 
lyfts fram.21 ”Hushållet kan förväntas utgöra en fluktuerande sammansätt-
ning, med inre motsättningar och delvis motstridiga intressen hos sina med-
lemmar.”22 Det sistnämnda har stor betydelse för hur enskilda hushållsmed-
lemmars arbete och försörjning bör förstås.

Inom forskningen brukar hushållet pekas ut som en mycket grundläg-
gande institution åtminstone fram till och med 1700-talets slut. Under denna 
period bedömdes människor och deras handlande i hög grad utifrån deras 
hushållsanknutna positioner som exempelvis hustru, piga, dräng eller hus-
bonde. Vid 1700-talets slut förändrades denna syn och de hushållsanknutna 
positionerna kom allt mer att förlora sin betydelse till förmån för en mer 
individuell människouppfattning.23 Men hushållet har kommit att spela en 
avgörande roll ända in i modern tid; 1950-talets hemmafruideal är ett tydligt 
exempel på detta.24

Det finns således en stark forskningstradition som pekat ut hushållet som 
en mycket grundläggande maktskapande institution i det tidigmoderna sam-
hället. Hushållsrelationerna var maktrelationer, som i sin tur var en grund för 
makt i samhället i stort. Alla dessa funktioner och aspekter av hushållet är av 
avgörande betydelse för att förstå arbete och försörjning i tidigmodern tid, 
och inte minst för att förstå forskningen kring detsamma.

19  Tadmor (2001), s. 21–24, 272.
20  Sabean (1990), s. 97–98. Se även J. Lindström & Mispelaeres bidrag i denna antologi.
21  Sabean (1990), kap. 3, se särskilt s. 100–101.
22  Fiebranz (2002), s. 34–44, citat s. 41.
23  Jansson (2002), s. 320.
24  Se t.ex. Åmark (2002).
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Hushållet som samhällsmodell

Otto Brunner förde i sina studier av den medeltida och tidigmoderna tyska 
adeln fram tanken att det dåtida samhället, och i synnerhet det ekonomiska 
tänkandet, var starkt präglat av vad han benämnde ”das ganze Haus”, vilket 
innebar att det enskilda hushållet var den grundläggande sociala och eko-
nomiska organisationsformen i det medeltida och tidigmoderna samhället.25 
I det dåtida språkbruket syftade ekonomi just på läran om hushållets ord-
ning. Brunner, som utgick från så kallad hushålls- eller husfaderslitteratur 
som huvudsaklig källa, betonade hushållsmedlemmarna och banden mellan 
dessa och framförallt husfadern som organiserande princip.26 Grunden för 
hushållet, och för samhället, låg enligt detta synsätt i det gifta paret, i form av 
husfadern och husmodern.27

Leif Runefelt följer samma spår som Brunner i sin studie av svenskt stor-
maktstida ekonomiskt tänkande och även han lyfter fram den vikt som under 
tidigmodern tid lades vid betydelsen av fasta relationer inom hushållet, och 
husfadern som dess enväldige ledare.28 Runefelt lyfter fram de antika och 
särskilt aristoteliska rötterna till den syn han undersöker. Men den var även 
anpassad till sin samtid och i viss mån även inspirerad av den lutherska husfa-
derslitteraturen.29 Det huvudsakliga källmaterialet hos Brunner, Runefelt och 
andra som studerat husfaderslitteratur och hushållstänkande är normerande 
och instruerande texter som framförallt behandlade adelns godsdrift och dess 
mycket stora hushåll. Men enligt det dåtida tänkandet var storleksskillnaden 
utan betydelse, husfaderslitteraturens tänkande var applicerbart i alla typer av 
hushåll, oberoende av storlek.30

I An ordered society undersöker Susan Dwyer Amussen hushållets funk-
tion som ordnande mall för det tidigmoderna engelska samhället. Amussen 

25  Brunner (1949), s. 245; 1956. Se även Runefelt (2001), s. 97–98, även s. 93 och där anförd lit-
teratur om Brunners vetenskapliga gärning och hans agerande under Tredje riket.

26  Brunner (1949), s. 247–248; dens. (1956), s. 35f; Sabean (1990), s. 89–92; Meyer (2009), s. 
220–222.

27  Brunner (1956), s. 36; Granlund (1971), s. xxv; Runefelt (2001), s. 105–107.
28  Runefelt (2001), s. 99–110. Se även Melkersson (1997), s. 219–221.
29  Aalto (1991), s. 138.
30  Brunner (1956), s. 36; Eriksson (2008), s. 76. Liknande uppfattning finns även hos Peder 

Månsson. Ferm (1990), s. 41.

        



40

visar hur hushållet var grund för den sociala och politiska ordningen: ”the 
ordering of households provided a model for ordering villages, counties, 
church and state”.31 Amussen ser användandet av analogin mellan hushållet 
och staten som ett sätt att skapa ordning i ett föränderligt engelskt 1600-tals-
samhälle. Hushållet blev den enda stabila grunden att organisera, och argu-
mentera för, en viss samhällelig ordning.32 En liknande föreställningsvärld 
som den av Amussen beskrivna återfinns även i Sverige; i utläggningar kring 
den så kallade Hustavlan omtalades riket i termer av hushåll och relationen 
mellan kung och undersåtar beskrevs som den mellan husfader och barn. På 
samma sätt kunde relationen mellan makar beskrivas som den mellan kung 
och vicekung, eller ämbetsman.33

Med inspiration från antropologers sökande efter så kallade nyckelsymbo-
ler i en kultur pekar Rosmarie Fiebranz i sin studie av hälsingska gårdshushåll 
på hushållets och gårdens betydelse för människors tankevärld i de tidig- och 
förmoderna samhällena. ”Hushållet kan ha fungerat som kognitiv modell för 
hur verkligheten uppfattades.”34 Detta synsätt ligger delvis i linje med Amus-
sens och Brunners, men ger möjlighet att tillmäta hushållet större betydelse 
på ett flertal nivåer. Då Amussen lägger stor vikt vid hur hushållsanalogin 
kunde mobiliseras av staten och intelligentian vid vissa tider för bestämda 
syften, torde tanken om hushållet som kognitiv modell snarare åsyfta dess 
betydelse på ett djupare plan, då det tydligare kan inbegripa både det kultu-
rella begripliggörandet av hushållet och relationerna i detta, och människors 
världsuppfattning i stort. Denna förståelse av hushållet finns även hos David 
Warren Sabean: ”the ’house’ […] was one of those concepts trough which 
people perceived a significant part of everyday reality and gave it form”.35 I 
likhet med Amussen betonar Sabean det växelspel som fanns mellan å ena 
sidan kyrkans och statens ideologiproduktion kring hushållet och å andra 
sidan det enskilda hushållets organisation när det gäller konstruktionen av 
hushållsbegreppet.36

31  Amussen (1988), s. 2.
32  Amussen (1988).
33  Pleijel (1970); Runefelt (2001), s. 125–127; Stadin (2004), s. 17–21, 33–38, 70–83; Hansen 

(2007), s. 35–37.
34  Fiebranz (2002), s. 32. Se även Wilk & Netting (1984).
35  Sabean (1990), s. 113.
36  Sabean (1990), s. 114.
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Genom att vara själva grunden i människors tillvaro spelade hushållet 
en stor roll för förståelsen av omvärlden och för organiserandet av densam-
ma.37 De hierarkier som skapades inom hushållet, och de roller individer och 
hushåll gavs, var betydelsefulla delar i arbetets organisation och människors 
försörjningsmöjligheter under medeltid och tidigmodern tid. Hushållet var 
därmed ett grundläggande system för isärhållande och skapande av hierarkier 
i det tidigmoderna samhället. Nedan kommer vi se närmare på den forskning 
som studerat olika typer av hushåll, och andra organisationsformer, och hur 
arbete organiserades i dessa, med särskilt fokus på könsarbetsdelning.

Maktens storhushåll – adelshushållet
För just adelns del har hushållet ofta lyfts fram som den arena där adels-
kvinnorna hade en möjlighet till inflytande och någon form av självständig 
försörjning under tidigmodern tid.38 Inom engelsk forskning kring 1400- och 
1500-talens adelshushåll har begreppet ”subordinated agency” använts för att 
beskriva adelskvinnornas position. Forskare som Barbara J. Harris och Linda 
Pollock har lyft fram att adelshustrun på intet vis skulle vara passiv och syss-
lolös. Adelshustrun förväntades kunna administrera och leda gods vid makars 
eller söners frånvaro; men även vid deras närvaro hade de en relativt aktiv 
roll. Samtidigt var de underordnade sina makar och hushållets eller släktens 
bästa, därav begreppet ”subordinated agency”.39 J. L. McIntosh har fört reso-
nemanget vidare och visat hur de engelska prinsessorna Mary och Elizabeth 
Tudors politiska makt var starkt knuten till deras roller som överhuvuden för 
hushåll, en position som de delade med många andra kvinnor inom adeln. 
McIntosh ser hushållet, och det adliga matmoderskapet, som en öppning för 
kvinnor i ett i övrigt formellt strängt patriarkalt samhälle.40 Hos McIntosh 
blir Marys och, framförallt, Elizabeths positioner som ledare av egna hushåll 

37  Le Roy Ladurie (1980), s. 488; Sabean (1990), kap. 3.
38  Se t.ex. Österberg (1997), passim; Norrhem (2007), passim.
39  Pollock (1989), passim; Harris (2002), s. 28, 62; McIntosh (2009), s. 4 ff., 196f. Se även Clark 

(1992), s. 15–22. En liknande bild framträder även hos Stadin (2004), s. 143 ff.; Jacobsen 
(2007); Lahtinen (2009), s. 204. I svenska studier av adelshushåll, utan särskilt fokus på kön, 
framkommer också denna bild, se t.ex. Munktell (1982), s. 118 ff.; Ferm (1990), kap III:2–5.

40  McIntosh (2009), s. 3.
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förklaringen till deras starka politiska positioner – ”the elite household endo-
wed these noblewomen with agency”.41

För danskt vidkommande har Grethe Jacobsen visat hur de danska länen 
under 1400- och 1500-talen relativt ofta innehades av adelskvinnor som ak-
tivt skötte förvaltningen av dessa. De danska adelssläkterna använde alla sina 
medlemmar, både kvinnor och män, för att hålla länsförvaltningen och in-
komsterna från denna inom släkten. Därför kom kvinnor att sitta på danska 
län. De hade därigenom en relativt stark maktposition, om än mer begränsad 
än adelsmannens, då kvinnor aldrig direkt gavs län utan enbart ärvde dem.42 
Anu Lahtinen har för den svenska adeln pekat på senmedeltiden och 1500-
talet som en period där kvinnor, främst hustrur, inom adeln besatt relativt 
stora möjligheter till försörjning och politiskt agerande. Lahtinen lyfter bland 
annat fram att det fanns adelskvinnor som ledde försvar av län och borgar när 
deras makar avlidit. Förklaringen till detta var just hushållets betydelsefulla 
roll: ”ämbetet [var] fast kopplat till innehavarens person, till hans familj och 
till hushållet”.43 

Jan Samuelson har visat på ett omfattande jordinnehav bland svenska 
adelskvinnor. Samuelson diskuterar adelskvinnornas situation i relation till 
bondkvinnor och framför tesen att adelskvinnornas situation kan ha varit fri-
are än bondkvinnornas. Samuelsson menar att adelskvinnorna inte på samma 
sätt var beroende av en make för den direkta gårdsdriften, de kunde istället ha 
en underordnad anställd.44

Pernille Arenfeldt har ifrågasatt att gemåler till kungar och hertigar under 
tidigmodern tid fungerade som en förmedlande länk till dessa endast genom 
sin närhet till dem: ”This implies that the ruler and other decisions-makers 
are viewed as the ’real’ authorities.” Arenfeldt anser att gemåler besatt en egen 
reell maktposition utifrån sina roller som hustrur i äktenskap, och att det 
för 1500-talet inte lika lätt som under senare perioder går att skilja mellan ett 
offentligt och ett privat maktutövande.45 Makt i det tidigmoderna samhäl-
let kan således inte ses som enbart knutet till manliga positioner; därtill var 

41  McIntosh (2009), s. 198–199, citat s. 198.
42  Jacobsen (2007), passim. 
43  Lahtinen (2009), s. 88.
44  Samuelson (1997), s. 291–296. Se även Österberg (1997); Norrhem (2007).
45  Arenfeldt (2005), passim, citat s. 1.

        



43

gränsen mellan privat och offentligt maktutövande otydlig, eller obefintlig, i 
jämförelse med senare perioder.46

Det var således genom hushållets grundläggande betydelse under den ti-
digmoderna tiden som prinsessor och kvinnor inom aristokratin kunde nå 
de positioner de innehade. Med en tillväxt av statsmakten och den centrala 
byråkratin under tidigmodern tid avtog troligtvis adelskvinnornas möjlighet 
till inflytande. Anu Lahtinen betonar i sin studie att ett ökat patrilinjärt tän-
kande inom adeln under 1500- och 1600-talen minskade kvinnors betydelse 
i släkterna, och att mer formaliserade statliga ämbeten och en stärkt central-
makt reducerade adelsfamiljernas lokala maktbaser.47 Också Kekke Stadin, 
som studerat normativt material, har pekat på att det inom adeln under 1600-
talet skedde en förändring i hushållets funktion. Under 1600-talet skapades 
en ny adelsmannaroll som ämbetsmän. Försörjningsgrunden flyttade ut ur 
själva hushållet, och kvinnor kom därigenom att skiljas från den och än mer 
knytas till en reproducerande och omvårdande sfär.48 Hur denna förändring 
tog sig uttryck i praktiken är dock lite studerat för 1600- och 1700-talen.

Det är främst såsom gifta som adelskvinnor har studerats. Men Anu Lah-
tinen och Barbara Harris lyfter i sina studier fram hur ogifta adelskvinnor var 
starkt knutna till kvinnliga nätverk, utan de kontakter med manligt kodade 
maktbaser som gifta kvinnor kunde besitta. Genom att tjäna i adelshushåll 
och vid hov kunde de ogifta adelskvinnorna säkra sin försörjning och även 
erhålla stärkta positioner, som var mer lika hustrurs, genom att leda andras 
hushåll som hushållsföreståndare och hovfunktionärer.49

I de medeltida och tidigmoderna engelska adelshushållen rådde ofta en 
tydlig manlig dominans, sett till den totala mängden individer i hushållen. 
Ibland var adelsfrun den enda kvinnan i hushållet, men oftast fanns en min-
dre grupp kvinnliga tjänare runt henne.50 Den närmaste betjäningen kring 
en adelsperson, eller kunglighet, var allt som oftast av samma kön som den 
uppassade – till exempel hade kungen kammarherre och drottningen kam-
marfru.51 För den könsmässiga sammansättningen av adelshushållet hade det 

46 Norrhem (2007); Lahtinen (2009), s. 30–33.
47  Lahtinen (2009), s. 208.
48  Stadin (2004), s. 155–168.
49  Bennett & Froide (1999b), s. 23 ff.; Harris (2002), s. 95 f.; Lahtinen (2009), s. 163–168.
50  Mertes (1988), s. 57; Woolgar (1999), s. 8, 34–36
51  Person (1999), s. 21–23;McIntosh (2009), s. 71..
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således i allmänhet stor betydelse vilket, eller vilka, kön som fanns represen-
terade bland hushållets överhuvud. Den manliga dominansen har även för-
klaras utifrån hushållens funktioner och kvinnors låga status. De medeltida 
engelska adelshushållen var både hushållsenheter och politiska enheter, det 
sistnämnda bar en tydlig manlig kodning vilket reducerade antalet kvinnor. 
Knutet till detta var också den statusdegradering som kvinnor ansågs med-
föra, vilket i vissa fall ledde till att en så starkt kvinnligt kodad syssla som tvätt 
kom att utföras av män i de kungliga hushållen.52

Men de kungliga hushållen måste ses som extremer, i de flesta högre-
ståndshushåll fanns både kvinnor och män anställda. Till följd av hushållsor-
ganisationen och adelskvinnans uppgifter i denna fanns det kvinnor anställda 
runt den adliga matmodern. Dessa kvinnor kan, liksom de manliga anställda, 
ses som en förlängning av sin arbetsgivares person. Det fanns därför möjlig-
heter för både manliga och kvinnliga anställda att erhålla försörjning och 
även maktpositioner på olika nivåer, genom anställningar i de övre samhälls-
gruppernas hushåll.53 Detta område, kvinnliga anställda i kungliga och adliga 
hushåll, är dock ett område som inte är särskilt väl utforskat – i synnerhet 
inte spänningsförhållandet mellan det parledda hushållet och det faktumet 
att makt- och statusfyllda miljöer och poster tenderade att fyllas med män.

Hantverkar- och borgarhushåll
Liksom det inom forskningen om adeln pekats på det tidigmoderna adels-
hushållet som en arena där det fanns möjligheter för kvinnliga medlemmar 
att föra en aktiv roll inom förvaltning och maktutövning, har forskning om 
borgar- och bondehushåll också pekat på det gemensamma arbetet i hushållet 
och de möjligheter som fanns för kvinnor, då huvuddelen av all produktion 
utfördes i hushållen. Alice Clark framhöll just hushållet som produktionsen-
het som förklaring till den starkare position för kvinnor som hon tyckte sig se 
under 1600-talet än under senare sekler.54 Clark har kritiserats och reviderats; 

52  Mertes (1988), s. 58–59; Rawcliffe (2009), s. 152.
53  Norrhem (2007), s. 61 ff.; Lahtinen (2009), s. 190 ff.; McIntosh (2009), s. 71–111.
54  Clark (1992); Stadin (2004), s. 249–263.
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kvar står dock det faktum att det skedde en utveckling under tidigmodern tid 
mot en ökad produktion utanför hushållen, och att den utvecklingen kom att 
förändra kvinnors och mäns ekonomiska och sociala situation.

Hushållets betydelse för kvinnors arbete ses som en betydelsefull förkla-
ringsfaktor i Martha C. Howells studie av stadshantverk. Howell studerar 
främst de fåtal kvinnliga skrån som fanns i Leiden och Köln. Tesen hos Ho-
well är att kvinnor kunde uppnå en hög status inom produktionen om det 
var inom hushållet som övergången från självhushållning till marknadspro-
duktion ägde rum.55 Men Howell visar samtidigt att de kvinnliga skråna, alla 
inom olika former av textil lyxproduktion, skilde sig från övriga skrån. De var 
inte enkönade, i ledningen fanns män; det rörde sig snarare om familjeorga-
nisationer än kvinnodominerade organisationer.56 De hade heller ingen del i 
den politiska makt i städerna som vanligen var knuten till skrån.57

Clare Haru Crowston, som studerat sömmerskeskrået i Paris, har också 
hon fördjupat förståelsen av skillnaderna mellan de manliga och kvinnliga 
hantverkarna och skråorganisationerna, skillnader som i mångt och mycket 
bestod i varierande relationer till, och positioner i, hushåll. Medan de man-
liga skråhantverkarna var starkt kopplade till hushållet och rollen som hus-
hållsöverhuvuden och -försörjare, så etablerades aldrig en motsvarande roll 
för de kvinnliga skråhantverkarna; en majoritet av sömmerskorna kom att 
leva ensamma eller i grupp med andra kvinnor.58 Likheterna mellan de man-
liga skräddarna och de kvinnliga sömmerskorna låg i själva arbetet – organi-
sationen runt om, och den samtida förståelsen av arbetet var helt olika.

Än tydligare framträder dessa skillnader i Kirsi Vainio-Korhonens studie 
av kvinnliga och manliga hantverkare i Åbo: ”Both men and women earned 
a living through handicrafts but they worked separately, and their social, eco-
nomic and political premises and objectives were different.”59 Vainio-Kor-
honen kan visa att män och kvinnor tillverkade likartade produkter, men 
i helt olika sammanhang, och att deras arbete gavs skilda innebörder. Män 
producerade som mästare eller gesäller i skråanslutna hantverk, de hade ofta 

55  Howell (1986a), s. 43.
56  Howell (1986a), s. 129–130.
57  Howell (1986a), s. 90, 172.
58  Crowston (2001), s. 219, 244 ff., 326, 347 ff.
59  Vainio-Korhonen (2000), s. 40.
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en lång lärlingsperiod bakom sig, de var välbetalda och deras produktion gav 
dem en social status. För kvinnor var det till stora delar tvärtom, de arbetade 
ofta enskilt i sina egna hem, de var inte skråanslutna och hade ingen formell 
träning, och deras betalning och sociala status var låg.60

I både Åbo och Paris fanns försörjningsmöjligheterna för kvinnor utanför 
det typiska hantverkshushåll som bland andra Clark skriver om. Både Crows-
tons och Vainio-Korhonens studier visar detta. I Crowstons exempel från 
Paris fanns dessa inom rådande patriarkala strukturer, då det skapades ett sär-
skilt sömmerskeskrå vars medlemmars produktion inte fick hota de manliga 
skräddarskrånas. I Åbo skapades aldrig några kvinnliga hantverksskrån, där 
verkade kvinnorna utanför skråstrukturen men samtidigt i relation till den. I 
Åbo rådde en uppdelning i typen av produktion – skråhantverkarna stod för 
den mer kostbara produktionen till män och till de högre samhällsskikten, 
medan de kvinnliga hantverkarna producerade åt kvinnor och de lägre sam-
hällsskikten.61 Det fanns således avgörande skillnader mellan Paris och Åbo, 
men där fanns samtidigt betydelsefulla likheter – i båda fallen spelade kön en 
avgörande roll, och i båda fallen var kvinnor hänvisade till mer marginella, 
eller informella, delar av ekonomin. 

I Judith Bennetts studie av bryggning av ale och öl i det medeltida Eng-
land framträder en tydlig maskuliniseringsprocess, när den småskaliga och 
hushållsbaserade alebryggningen allt mer utkonkurrerades av den från kon-
tinenten importerade ölbryggningen. Som betydelsefulla orsaker till masku-
liniseringsprocessen lyfter Bennett fram skalan på produktionen, som bland 
annat innebar att den som bryggde även blev arbetsledare, de investeringsbe-
hov den nya produktionen medförde, samt att ölbryggningen på kontinen-
ten i hög grad var manligt kodad.62 Jean H. Quataert, som studerat de tyska 
skråna, har även hon studerat processer av maskulinisering. Quataert visar 
hur skråna, för att legitimera och stärka sin position gentemot icke skråan-
slutna producenter, betonande skillnaden mellan det arbete som utfördes i 
verkstäder och det som utfördes i hushåll. För skråna var det ett problem att 
arbeten som till exempel bakning och stor del av textilproduktionen kunde 
utföras, och utfördes, i både hantverksverkstäder av män och i hushållen av 

60  Vainio-Korhonen (2000).
61  Vainio-Korhonen (2000), s. 55–57.
62  Bennett (1996), s. 78–107.
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kvinnor.63 Hos både Bennett och Quataert framträder produktionens organi-
sation – i mindre hushåll som en del av många sysslor, eller i större verkstäder 
med högre specialiseringsgrad – som avgörande för kvinnors deltagande och 
försörjningsmöjligheter, och som betydelsefulla för den samtida förståelsen 
av arbete. Liknande tendenser lyfts även fram för reformationstidens Augs-
burg. I större hantverkarhushåll med många anställda spelade kvinnor en 
mer marginell roll i produktionen, och de var främst hänvisade till arbete 
kopplade till hemmet, såsom matlagning och barnomsorg.64

Som nämndes ovan finns det tydliga drag av att samma eller likartade 
arbetet hade en rad varierande betydelser för olika utövare. Förutom den rent 
ekonomiska betydelsen i form av försörjning kan också arbetets betydelse 
för en individs identitet lyftas fram. En rad studier har pekat på hur kvinnor 
inom olika hantverksarbeten hade en betydligt lösare yrkes- eller arbetsiden-
titet i jämförelse med många män i likartade arbeten.65 En betydelsefull del i 
denna process kan avtäckas i skråna, som inte bara kan ses som institutioner 
för hantverkskunskap och kvalitetskontroll, utan även som institutioner för 
skapande av en yrkesidentitet och utbildning i yrkets ”hemligheter”.66 De 
sistnämnda var starkt knutet till hushållsposition. Men det finns även forsk-
ning som har visat att det inte enbart går att fokusera på skråna i sig. Även för 
arbetsområden som inte var skråreglerade rådde en tydlig könsarbetsdelning, 
och kvinnor utestängdes från många bättre avlönade arbeten.67

Den forskning som presenterats ovan visar hur hantverksutövandet under 
tidigmodern tid i många fall var starkt knutet till hushållsposition och hus-
hållsstorlek. I städerna utövades en stor del av hantverket av män, antingen 
som gifta mästare i egna hushåll, eller som lärlingar och gesäller vars mål ofta 
var att uppnå mästartiteln och kunna gifta sig. Kvinnor utövade hantverk, 
dels som en del av sina makars hantverkshushåll, dels som mer självständiga 
utövare. I det senare fallet ofta under andra former än männen, bland annat i 
andra typer av hushållskonstellationer. Det finns också tecken som tyder på att 

63  Quataert (1985). Se även liknande iakttagelser hos Honeyman & Goodman (1991)och Ro-
berts (1985).

64  Roper (1989), s. 43.
65  Davis (1980); Kittel & Queller (2000); Crowston (2001), s. 219, 362 f.; Abreu-Ferreira 

(2002).
66  Ogilvie (2003), s. 98; Nederveen Meerkerk (2006).
67  Nederveen Meerkerk (2006), s. 214; Schmidt (2009), s. 184.
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det inom hantverkar- eller handelshushållet rådde en uppdelning av arbeten 
mellan man och hustru, ibland arbetade de till och med inom skilda närings-
grenar; verksamheten i hushållet var inte alltid dominerad av makens yrke.

I de längder över ölaccisen68 som finns bevarade för 1500-talets Stockholm 
framträder relativt stora mängder borgarhustrur som försålt öl – först under 
1600-talet skapades ett bryggarskrå i Stockholm.69 Det finns också uppgifter 
om att hustrur i Stockholm spunnit åt klädesmakarna i staden.70 Mycket 
tyder på att dessa hustrur utförde dessa arbeten antingen som en del av ett 
större hushålls totala försörjning, och där mannen ägnade sig åt något annat 
arbete, eller som änkor. Både i städer och på landsbygd i det dåtida Sverige 
var vävning en hantverkssyssla som under hela den tidigmoderna perioden 
dominerades av kvinnor. Dessa kvinnor benämndes inte alltid väverskor utan 
vävningen utfördes antingen som en del i självhushållningen eller kombine-
rat med till exempel ett jordbruk.71 Det finns även belägg för kringvandrande 
väverskor på 1500-talets kungsgårdar.72 Alla de tre nämnda områden – brygg-
ning, spånad och vävning – framstår som åtminstone bitvis kvinnodomine-
rade under tidigmodern tid. De hade alla en likartad karaktär – de var en 
av många sysslor som dessa kvinnor utövade, och de var inte organiserade 
på samma sätt som många av de manligt dominerade näringarna. Dessa tre 
näringsfång är dock lite studerade för svensk del. Genom att se utanför man-
ligt dominerade institutioner och områden, samt ta hänsyn till att det för 
kvinnor var särskilt vanligt att kombinera flera olika näringsfång för att klara 
försörjningen, torde det vara möjligt att ytterligare fördjupa förståelsen av 
hushåll, kön och arbete.73

Bondehushållet – det komplementära hushållet?
Bondehushåll, och andra hushåll på landsbygden, måste sägas vara betydligt 
mindre studerade än städernas hantverkarhushåll när det gäller frågor som 

68  En avgift som var pålagd alla som sålde öl i Stockholm.
69  Thunæus (1968), s. 149–159, 200 ff.; Lager-Kromnow (1992), s. 64 ff.
70  Kjellberg (1943), s. 70 ff.
71  Ahlberger (1988), s. 41–43; Gadd (1991), s. 346; Fiebranz (2002) kap. IV.
72  Se t.ex. Julita gård 1604, i Södermanlands handlingar 1604:4 (RA). 
73  S. King (2004). Se även Ahlberger (1988), s. 38–41, för ett likartat resonemang gällande hela 

hushåll.
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arbetsdelning och försörjningsmöjligheter. I de studier som finns betonas, i 
högre grad än för adels- och stadshushåll, komplementära aspekter av mäns 
och kvinnors arbeten i hushållen: mäns ansvar för åkerbruk och kvinnors för 
hem, kor och småkreatur.74 Genom att det krävdes en man och en kvinna för 
att bedriva ett jordbruk skulle, enligt en linje i forskningen, kvinnans status 
och inflytande ha varit stort. Inom forskningen poängteras ofta de svårigheter 
som uppstod när en av makarna inte var närvarande, och att dennes plats 
oftast snabbt fylldes av en ersättare av samma kön som den frånvarande.75 Till 
skillnad från adelns änkor framställs bondeståndets änkor som hårt tyngda av 
förlusten av en make, där fanns inget av en öppning mot ökade handlings-
utrymmen.76

Etnolog Orvar Löfgren kan föras till de forskare som ansett att den kom-
plementära arbetsdelningen mellan könen stärkte kvinnors positioner. Löf-
gren tycks mena att den bild av vad han kallar ”massivt kvinnoförtryck”, och 
som framträder i lagar och religiöst material, står i motsats till beskrivningar 
av ”starka, stolta och självmedvetna kvinnor” som framträder i andra ma-
terial, såsom etnologiska uppteckningar.77 Genom sitt för hushållet mycket 
betydelsefulla arbete, som inte kunde utföras av män, skulle kvinnorna enligt 
Löfgren ha skapat sig en stark position.78 Liknande tolkningar förekommer 
även hos historiker. Ulla Wikander skriver: ”i själva genusarbetsdelningen var 
hon inte direkt underordnad honom eftersom män inte skaffade sig någon 
kunskap om det som ansågs som ’kvinnliga’ kompetensområden”.79

Orvar Löfgren har dock inte stått oemotsagd. Etnologen Inger Lövkrona 
har starkt kritiserat den relativt ljusa bild Löfgren målat upp av relationen 
mellan kvinnor och män. Lövkrona menar att tidigare forskning misstagit 
den komplementära arbetsdelningen för ett uttryck för delad makt. Hos Löv-
krona betonas istället att arbetsdelningen inte enbart var grundad på prak-
tiska lösningar och att det delade arbetet inte gav kvinnor något tillträde till 

74  Myrdal (1999); Fiebranz (2002), kap. IV; Wikander (1999), s. 29–40.
75  Perlestam (1997), s. 145–146; Hansen (2006), s. 74 ff.
76  Lindegren (1980); dens. (1984); Perlestam (1997); Samuelson (1997).
77  Löfgren (1982), s. 7.
78  Löfgren (1982), s. 12–13.
79  Wikander (1999), s. 29.
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ett formaliserat inflytande i, eller utanför, hushållet.80 En skiljelinje framträ-
der här i tolkningen av vilken betydelse som gavs det utförda arbetet. Var 
särskilda arbetsuppgifter en grund för makt? Ett tydligt svar på den frågan, 
som ligger i linje med bland andra Lövkronas ståndpunkt, framförs av Grethe 
Carlslund Petersen:

den konkrete arbejdsdelning er ikke et direkt måleinstrument for status og magt, på 
samme vis som arbejdets nødvendighed heller ikke er ligefrem propertionalt som dets 
status. Kvinderne kan sagtens besidde vitale ansvarsområder uden af denne grund have 
magt eller status, og på den anden side kan en enkelt mand sagtens besidde enorm magt 
uden nogenside at have utført et stykke konkret arbejde.81

Ann-Catrin Östman, som även hon velat nyansera bilden av det harmoniska 
bondehushållet, har visat hur kvinnors och mäns arbete blev en betydelsefull 
del i det hierarkiska förhållandet mellan könen, både i de arbeten som var 
manligt eller kvinnligt kodade och i de arbeten, till exempel skörd, som ut-
fördes av båda könen tillsammans.82

Eva Österberg är en av de första svenska historiker som intresserat sig 
för könsarbetsdelning under tidigmodern tid. I undersökning av den ekono-
miska situationen för senmedeltidens kvinnor, publicerad i Historisk tidskrift 
1980, använder hon etnologen Günther Wiegelmanns utgångspunkter och 
resultat. Wiegelmann ställer upp fem, vad han kallar, hushålleliga, sociala 
och arbetstekniska regler för arbetsdelningen mellan könen. Reglerna är i 
korthet som följer: för det första var arbeten i ekonomiskt fokus och inriktade 
mot en marknad i regel kopplade till män; för det andra dominerade män i 
arbeten med tekniskt komplicerade tekniker och verktyg; för det tredje ten-
derade män att dominera i kraftkrävande arbeten; för det fjärde var arbeten 
som krävde fingerfärdighet och som var monotona ofta kvinnligt kodade; 
för det femte var könsarbetsdelningen större och tydligare i mer omfattande 
arbetsföretag, och i dessa var det ofta män som utförde de centrala momenten 
i arbetet.83

8o  Lövkrona (1990), s. 181–187. Likartad kritik har även framförts av historiker, se t.ex. Östman 
(2000), s. 157 ff., 314; Fiebranz (2002), s. 118 ff.

81  Carlslund Petersen (1986), s. 18.
82  Östman (2000). För liknande ståndpunkter, se även Gullickson (1991), s. 205 ff.; M. Berg 

(1994), s. 161.
83  Wiegelmann (1975), s. 17.
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Österberg anser att det till viss del är möjligt att applicera Wiegelmanns 
regler på svensk senmedeltid. Hon lyfter bland annat fram bergsbruk som 
exempel på ett tungt och ekonomiskt viktigt näringsfång som dominerades 
av män, och vävning och sömnad som exempel på arbeten med krav på fing-
erfärdighet som var kvinnodominerade. Hon tycker sig också se en tydligare 
uppdelning av mäns och kvinnors arbete inom storgodsdrift.84 Gällande de 
två förstnämnda påståendena om bergsbruk och textilproduktion kan man 
dock säga att de endast till viss del stämmer – senare forskning har visat att 
en hushållsorganiserad bergsbruksproduktion ofta innehöll kvinnor, och väv-
ning och sömnad var i allra högsta grad manligt kodade när det rörde sig om 
specialiserad hantverksproduktion.85 Detta tyder på att arbetet i sig inte är en 
tillräcklig förklaringsgrund för att förstå könsarbetsdelningen i ett samhälle.86 
Det är istället genom en vidare kontext som könsarbetsdelningen kan bli 
förståelig. Till exempel tycks Wiegelmanns kategorier kunna slå ut varandra; 
i viss storskalig produktion eller produktion i ekonomiskt fokus ägnade sig 
män åt fingerfärdigt textilt arbete. Det är snarast organisationsformen som 
till stora delar tycks ha varit avgörande för arbetets könskodning. Därmed 
hamnar Wiegelmanns första och sista punkt i fokus.

Att könsarbetsdelningen var strängare vid större hushåll och andra enhe-
ter har även iakttagits av annan forskning. För bondehushåll och andra typer 
av agrara hushåll har det pekats på variationer; i mindre och resurssvagare 
hushåll var upprätthållandet av en strikt hierarkisk ordning mellan man och 
kvinna mindre rigid.87 I dessa skulle det helt enkelt inte funnits resurser för 
att upprätthålla en strikt könsarbetsdelning.

I en studie av medeltidens England har Christopher Middleton visat att 
bland de årsanställda i ett antal godshushåll var kön för det första den mest 
basala kategoriseringsgrunden för vilken typ av arbeten som fanns tillgängli-
ga. För det andra fanns för kvinnor långt färre arbeten och dessutom inom en 
snävare krets än för män. För det tredje var kvinnors anställningar betydligt 
mer ospecificerade än många mäns, och, slutligen, var de flesta kvinnliga ar-

84  Österberg (1980), s. 299.
85  För textilproduktion, se Böttiger (1895); Aneer (2009). För bergsbruk, se Florén (1995); Hen-

riksson (1996a).
86  Se även Ogilvie, 2003, kap. 1 och 7.
87  Löfgren (1982), s. 11; Fiebranz (2002), s. 364.
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betena knutna till olika former av service eller uppassning. Bland andra grup-
per av människor som arbetade på godsen och som tillhörde egna hushåll, 
till exempel daglönare och bönder som utförde skattedagsverken, fanns inte 
denna tydliga uppdelning; där utförde män och kvinnor i större utsträckning 
samma typ av arbete.88

Att en strängare könsarbetsdelning rådde, och att fler kvinnligt kodade ar-
beten utfördes av män, vid större enheter som de engelska godsen, har visats 
även i andra studier. För perioden efter den av Middleton studerade har Jane 
Whittle visat att det i mer välbärgade hushåll andelsmässigt var fler män an-
ställda än i mindre hushåll. I hushåll med endast en anställd tenderade denna 
att vara kvinna, vilket även tycks ha varit det vanliga i stadshushåll i både 
Tyskland och England.89 Delvis förklarar Whittle detta med den ekonomiska 
inriktning som fanns i de studerade områdena – mjölk och textilproduktion, 
men hon lyfter också fram hushållsstorleken och ekonomiska resurser i sig 
som en förklaring.90 Men det är också troligt att där fanns aspekter knutna till 
status och till anställningsformens könskodning. Likartade mönster har den 
svenska forskningen påvisat; i små och medelstora hushåll tenderade pigor 
att numerärt dominera över drängar. Detta har förklarats med faktorer som 
att pigornas löner var lägre, men även att det skulle varit lättare för pigor än 
drängar att utföra en större mängd olika former av arbeten; enligt rådande 
normsystem var det lättare för en kvinna att köra häst än för en dräng att 
mjölka.91

Hushållsmodellen
Hushållet, eller familjen, har på olika sätt kommit att stå som modell för 
olika typer av organisationer eller sammanslutningar. I många fall har det rört 
sig om att etablera starka band, och ibland även hierarkier, mellan medlem-
mar i en grupp. Inom kyrkan, och särskilt då klostren, var benämningar som 
”systrar”, ”bröder” och ”fäder” tecken på detta. Likaså omtalades medlem-

88  Middleton (1979), s. 160.
89  Wiesner (1999), s. 199 f.
90  Whittle (2005), s. 53–61.
91  Granlund (1944b), s. 140–153; Harnesk (1990), s. 250–255; Rosander (2003), s. 35; Samuelsson 

(2004), s. 70–72.
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marna i skrån och gillen som ”bröder” och ”systrar”.92 Inom militären kunde 
vissa högre officerares roller beskrivas som den blide och förstående faderns, 
som motvikt till underofficerarnas mer hårda framtoning, för att soldaterna 
inte skulle förlora sin tillit och trohet till regementet.93

Militären är annars en av flera organisationer som under tidigmodern tid 
uppvisade en mer eller mindre enkönad karaktär, en annan är kyrkan. Båda 
var och är starkt förknippade med män. Men som Maria Sjöberg visat för mi-
litären, och som även har bäring för kyrkan, var de inte uteslutande manliga 
miljöer. ”Under lång tid tycks den homosociala organisationen ha samverkat 
med en hushållsorganisation, där även kvinnor fanns.”94 Både regementen 
och kyrkans institutioner var strängt manliga, men dess medlemmar var 
knutna till hushåll för sin materiella försörjning och reproduktion.95

Inom kyrkan skedde stora förändringar i och med reformationen. Präst-
ämbetet kom nu att starkt förknippas med det parbaserade hushållet, prästen 
skulle enligt Martin Luther vara en ”hustrus man”.96 För det svenska präster-
skapet var det inte enbart på en normativ nivå äktenskapet var en förutsätt-
ning, många av sockenprästernas uppgifter förutsatte ett hushåll. Prästgården 
fungerade ofta som ett slags gästgiveri, vilket engagerade hela prästhushål-
let.97 På prästhustrurna vilade att vara tröstande för församlingsbor i nöd – en 
roll som var svår att koppla till prästmanligheten, enligt Kekke Stadin; de 
skulle även vara läkekunniga och bistå vid kyrkliga aktiviteter som dop och 
bröllop.98 Dessa aspekter av prästerskapet i det tidigmoderna Sverige är ett 
område som endast är möjligt att skissera, en mer ingående forskning saknas 
om arbetet och dess fördelning i de tidigmoderna prästhushållen.99

Det var inte enbart i funktionen av sammanfogande kitt som hushållet 
eller familjen användes som modell; även i den praktiska organiseringen av 
sociala och medicinska inrättningar kunde hushållet fungera som organisa-

92  Gurevitj (1979), s. 178–181; Mitterauer & Sieder (1982), s. 2–3; D. Lindström (1993); Härdelin 
(1998), dens. (1999).

93  De la Chapelle (1669), s. 19–21, 62.
94  Sjöberg (2008), s. 21.
95  Stadin (2004), s. 169–179, 195–210; Sjöberg (2008), s. 20.
96  Stadin (2004), s. 170.
97  Suolahti (1927), s. 339–346.
98  Stadin (2004), s. 195–210.
99  Widén (1994).
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tionsmodell. Det rörde sig då om hushållskonstellationer som var skapade för 
andra syften än reproduktion, men med en organisation som förknippas med 
just familjebildning. Ariadne Schmidt har undersökt barnhus i Nederlän-
derna som organiserades efter hushållets principer. Schmidt tolkar organise-
ringen av institutioner som barnhus som en betydelsefull del i omvårdandets 
kopplingar till kvinnor och kvinnlighet, och framförallt till den utveckling 
som skedde från 1600-talet och framåt. I ett samhälle som karaktäriserades av 
ökad specialisering och maskulinisering blev, enligt Schmidt, kvinnors arbete 
i sjukvård och barnomvårdnad ett undantag. Genom att barnhemsinstitutio-
nerna sågs som hushåll blev kvinnors arbete i dem betraktade som uppgifter 
som hörde till kvinnans allmänna uppgifter i ett hushåll, arbetsuppgifter som 
inte specialiserades eller professionaliserades. Detta till skillnad från andra ar-
beten inom den omvårdande sfären, vilka inte lika tydligt förknippades med 
hushållsorganisationen, och därför tidigare kom att specialiseras och, som i 
fallet med läkaren, professionaliseras.100

Schmidt visar att hushållet kunde fungera som modell för organisationer 
skapade för andra syften än reproduktion, men vars funktioner var likartade 
med det familjebaserade hushållet. På barnhemmen fanns en omfattande 
produktion och självhushållning, och inte minst socialisation; men där fanns 
ingen jord eller verkstad som ägdes eller arrenderades av husbondefolket, och 
där fanns heller ingen reproduktion av husbondefolket i form av söner och 
döttrar. Men likväl uppkom en arbetsdelning som är igenkännlig från det 
västeuropeiska tidigmoderna hushållet. Genom att institutionerna organise-
rades utifrån ett par kom också dess arbetsdelning att följa hushållets: ”With 
the arrival of a man about the house […] the basis of a gender division of 
labour in the orphanage was laid.”101

De holländska barnhemmens organisation visar tydliga gemensamma drag 
med svenska barnhem; även i dessa tycks de kvinnliga befattningarnas arbete 
och maktbefogenheter starkare vettat inåt mot hushållet. I barnhusstadgorna 
för barnhuset i Stockholm stipulerades att barnhusens ledning skulle bestå av 
ett gift par i form av syssloman och husmoder. Förutom husmodern fanns 
även en läromoder, de manliga lärarna vid barnhusen benämndes precepto-
rer och spinnmästare. Benämningar som ”moder” och ”mästare” bär tydliga 

100  Schmidt (2008), s. 42–44, 55–56. För liknande resonemang, se även Wiesner (1998), s. 221.
101  Schmidt (2008), s. 45.
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Detalj ur Sigismund von Vogels Stockholmspanorama från 1600-talets mitt visande barnhuset. 
Barnhuset är exempel på en organisation ordnad med hushållet som förebild. I nedre vänstra 
hörnet syns den så kallade Blekholmen där kvinnor från barnhusets väveri lägger ut linne för 
blekning i solen, ett arbete som sällan återfinns avbildat. Sigismund von Vogel, Stocholmia, 
kopparstick ca 1671. foto: Uppsala universitetsbibliotek.
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kopplingar till hushållet som organisationsmodell, moder mer allmänt och 
mästare mer direkt till hantverkarhushållet. Paralleller till organisationen vid 
barnhusen återfinns även inom de organisationer som under 1700-talet sattes 
upp för att lära ut spånad; inom exempelvis textilmanufakturerna omtalas, 
i fabriksberättelsen från en silkesmanufaktur i Stockholm 1740, tre stycken 
läromödrar.102

Utanför hushållet

Även om hushållet var den dominerande primärgruppen och organisations-
formen i det tidigmoderna samhället så finns exempel på andra typer. Men 
eftersom hushållet varit i fokus, både för dåtiden och för en stor del av den 
senare forskningen, har grupper utanför det parbaserade hushållet ofta för-
bisetts.103 Ändock levde en betydande del av befolkningen under tidigmo-
dern tid som ogift hela livet, för svensk del 20–30 procent i varje generation. 
Särskilt tycks ogifta kvinnor ofta ha valt att leva ensamma eller i enkönade 
grupper.104

Det finns exempel på unga kvinnor, ofta inflyttade från landsbygden, som 
levde tillsammans i svenska städer.105 Men även för landsbygden finns, åt-
minstone för 1700- och 1800-talen, prov på ogifta kvinnor som bildade egna 
hushållslika konstellationer. Dessa kvinnor kombinerade ofta kortare tider av 
tjänst med olika former av slöjd eller hantverk för avsalu. Det förekom också 
att de formellt tog årslega, som lagen föreskrev, men att de en stor del av året 
ändå arbetade utanför arbetsgivarens ekonomi. Genom att de var ogifta och 
inte heller ville inordna sig i någon annans hushåll som legohjon, uppfattas 
de ibland som ett problem eller ett hot mot rådande ordning. Dessa kvinnor 
har främst iakttagits i områden som under 1700- och 1800-talen var präglade 
av mer omfattande textil hemindustri.106 Det är dock möjligt att det även 

102  Wijkander (1907), s. 7–8; Kjellberg (1943), s. 320 ff.; Kommerskollegium, Årsberättelser fa-
briker serie 1 (RA).

103  Bennett & Froide (1999b); Ogilvie (2003), kap. 6.
104 Ogilvie (2003), s. 271–272. Om andelen ogifta i Sverige, se Andersson Palm (2001), s. 103–114; 

Lundh (2003), s. 37–41.
105  Stadin (1979), s. 34.
106  Harnesk (1990), s. 220–221; Nyberg (1992), s. 226 ff., 274 ff., 350 ff.; I Jonsson (1994), s. 

132–134; Liljewall (1995), s. 60, 106–109; P. G. Johansson (2001), s. 199–203.
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utanför dessa områden och under tidigare perioder fanns ett behov av en 
arbetskraftsbuffert, som dessa kvinnor utanför systemet med årslega kunde 
utgöra.107 För 1500- och 1600-talen skulle spinnerskor och väverskor, liksom 
så kallade huskvinnor eller inhysesfolk, kunna vara exempel på denna alldeles 
för lite undersökta grupp.108

Arbete som utfördes i enkönade grupper antingen inom hushållets ramar 
eller inom andra konstellationer var ofta förbundna med särskilda föreställ-
ningar. Kvinnliga arbetslag inom ystning och textiltillverkning kunde ses som 
hot mot en manlig överordning och ett tecken på att kontrollen över kvin-
norna var hotad; det finns i forskningen exempel på hur dessa grupper mot-
verkades av män i lokalsamhället.109 Det förekommer också exempel på att det 
inom vissa enkönat kodade arbeten, för män exempelvis byggenskap och för 
kvinnor ystning, ansågs fel och olycksbringande med företrädare för det andra 
könet närvarade.110 Det är således möjligt att tala om ett spänningsförhållan-
de mellan olika tolkningar av det enkönade arbetet. Eventuellt skulle denna 
spänning kunna förklaras med att de enkönade grupperna i vissa fall sågs som 
ett hot mot manlig överordning och hushållets grundstrukturer, medan de i 
andra fall kunde rymmas i hushållets maktordning och arbetsdelning.

Det ofrånkomliga hushållet
Hushållet, förstått som en grupp idealt centrerad runt ett par bestående av 
en man och en kvinna, var den dominerande primärgruppen under tidig-
modern tid. Hushållets centrala position i både människors uppfattning och 
organisering av samhället kom att styra arbetets utförande och individers för-
sörjningsmöjligheter. Som visats ovan innebar hushållet som organisations-
modell en centrering runt ett par, men där en individ i paret, oftast en man, 
var överordnad den andra, och där det inom hushållet kunde finnas mot-
stridiga intressen. Hushållet var en organisationsform som knöt människor 
samman men samtidigt isärhöll och skapade hierarkier. Till skillnad från an-
dra organisationsmodeller var kvinnor ändå närvarande. Detta medförde att 

108  U. Söderberg (1977); Hedberg (1995), s. 273–275.
109  Wiesner (1999), s. 196 ff.; Fiebranz (2002), s. 152–157; Ogilvie (2003), s. 323.
110  Erixon (1931), s. 174 ff.; Olaus Magnus, bok 13, kap. 46.
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det även i förhållandevis stora organisationer strukturerade utifrån hushållet 
som modell, fanns kvinnor. Främst manliga företeelser, som militär, organi-
serades som större arbetsföretag relativt frikopplade från hushållet. Det var 
således främst inom hushållslika organisationer som kvinnor kom att inneha 
arbetsledande befogenheter. Hushållet och hushållslika organisationer öpp-
nade för ett kvinnligt deltagande, vilket med hushållets minskade betydelse 
som samhällsgrund och organisationsmodell emellertid fick lämna plats för 
en tydligare maskulinisering av fält som tidigare dominerats av hushåll och 
hushållsmodellen, som till exempel adelns politiska förehavanden.

Så länge hushållet var den primära organisationsformen rådde dock ett 
spänningsförhållande mellan principen om kvinnors del i hushållsorganisa-
tionen och en princip som innebar att makt och status tenderade att maskuli-
nisera en organisation. I stora hushållsorganisationer fanns kvinnor i ledande 
positioner, men den totala andelen kvinnor tenderade att vara låg. En aspekt 
av hushållet som påverkade dess inre maktrelationer och arbetsdelning var 
således storlek och resurser. Detta framkommer såväl i adelshushållet som i 
stads- och bondehushåll. I de större och resursstarkare hushållen upprätthölls 
ofta en strängare arbetsdelning, ansvar och fler arbetsuppgifter fördes över till 
den manliga sfären.

Det har tydligt framkommit att kvinnors arbete ofta var kopplat till små-
skalighet och att många arbeten och försörjningsvägar kunde kombinerades. 
Genom husbondens överordnade position i hushållet kan det finnas en risk 
att fokusera alltför mycket på dennes arbete och förbise övriga hushållsmed-
lemmars och andra till hushållet löst knutna individers arbete. Till denna 
grupp hörde troligen många ogifta kvinnor och män. Inom alla grupper i det 
tidigmoderna samhället fanns en betydande andel som aldrig gifte sig; hur 
deras försörjningsmöjligheter såg ut är dock relativt lite utforskat.

Det fanns emellertid även andra organisationsformer under tidigmodern 
tid, vilka förhöll sig tydligt till hushållet som organisationsmodell och prak-
tik. Särskilt intressanta för fortsatta studier är de organisationer som var upp-
byggda efter hushållet som modell, men där reproduktion och släktskap inte 
var primära aspekter, som till exempel manufakturer och barnhem.
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Det tidigmoderna bergs-
brukets män och kvinnor 
– forskning om arbetare och arbete

göran rydén

Bergsbruket, och i synnerhet järnhanteringen och bruken, har sysselsatt 
svenska forskare åtminstone sedan det tidiga 1900-talet; man kan välja att 
se Bertil Boëthius studie om Robertsfors bruk, från 1921, som en lämplig 
utgångspunkt och sedan följa hur studie lagts vid studie. Det är, vidare, knap-
past en överdrift att hävda att dessa undersökningar haft ett mycket stort 
inflytande över den utveckling som ämnet ekonomisk historia kom att få 
under seklet. Det finns förvisso viktiga undersökningar inom fältet som för-
fattats av andra än ekonomhistoriker, men forskare som Eli Heckscher, Karl-
Gustaf Hildebrand och nämnde Boëthius har kommit att sätta sin prägel på 
såväl det bergshistoriska fältet som utvecklandet av ekonomisk historia som 
självständig disciplin kring mitten av 1900-talet.1 Syftet med den här texten är 
inte att närmare granska denna disciplinära koppling, utan mer att poängtera 
det brott som skedde med 1980-talet när bergsbruket kom att inordnas i den 
snabbt framväxande socialhistoriska forskningen. Då blev också arbetet en 
viktig aspekt av denna forskning, och samtidigt slutade bergsbrukets arbetare 
att entydigt likställas med män som framställde järn eller träkol. En beskriv-
ning av vägen mot en forskning om arbete, arbetsorganisation och genusar-
betsdelning är syftet för denna artikel.2

 1  Se Hasselberg (2007).
 2  En viktig utgångspunkt vid en läsning av denna text är att jag själv var integrerad i den 

utveckling som här skisseras, varför det finns en uppenbar risk att framställningen i vissa 
stycken är partisk.
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Bergsbrukets historia och dess arbetare

1997 publicerade Karl-Gustaf Hildebrand sitt sista alster kring det svenska 
bergsbrukets utveckling. En artikel med titeln ”Gammalt och nytt i det svens-
ka järnets historia” kan tyckas vara en synnerligen lämplig slutpunkt för en 
forskare som, med hans egna ord, ”började syssla med svenskt järn för nästan 
45 år sedan – och därförinnan i rätt många år hade funderat på sextonhund-
ratalskoppar”. Texten tar sin början i den största satsningen på forskning om 
den svenska järnhanteringen någonsin, de fem volymerna om Fagerstabrukens 
historia, där Hildebrand hade en central roll, men huvuddelen av artikeln 
ägnas åt en slags redovisning och värdering av den forskning som publice-
rats sedan början av 1960-talet. Hildebrand gör därigenom en klassificering 
och katalogisering av fyrtio år av forskning om den svenska järnhanteringens 
historia. Han beskriver på ett näst intill evolutionärt sätt hur ny forskning 
genereras ur den gamla. Till exempel behandlar Rolf Adamson och Martin 
Fritz områden som lämnats orörda av författarna till Fagerstabrukens historia, 
och flera efterföljande projekt kommer i sin tur på deras forskning. Inga brott 
noteras i denna sekvens av forskning som följer på forskning, utan endast att 
kronologin sträcks allt längre tillbaka i tiden – med betydande insatser kring 
det medeltida bergsbruket – samt att nya aspekter på näringen tillförs.3 

Det är otvetydigt så att Fagerstabrukens historia är, och kommer att förbli, 
en klassiker i den svenska historieforskningen. Verket kombinerar, på ett för 
tiden ovanligt sätt, en djuplodande mikrohistorisk ansats med en mer över-
siktlig och generell behandling; samtliga bruk som under 1900-talet kom att 
ingå i Fagerstakoncernen ges en omfattande historisk analys samtidigt som 
författarna utförligt skildrar näringens sammantagna utveckling.4 Möjligen 
kan man läsa Hildebrands tillbakablick som att där endast saknades en di-
mension: ”att vi vet alldeles för litet om […] den internationella marknaden. 
Och det ämnet slipper man inte. Det är inte så givande att driva en export-

 3  Hildebrand (1997). Citat fr. s. 28.
 4  Fagerstabrukens historia omfattade fem volymer: Hildebrand (1957); Attman (1958); Söder-

lund & Wretblad (1957); Tigerstedt (1957); Montelius, Utterström & Söderlund (1959). De 
bägge förstnämnda volymerna kom sedermera att bilda stommen i två publikationer i Jern-
kontorets skriftserier: Hildebrand (1987), samt Attman (1986).
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industri om ingen köper.”5 Fagerstabrukens historia är en skildring av enskilda 
bruksföretag, deras ägare och produktionstekniska utveckling från 1600-talet 
och fram till mitten av 1900-talet, samt deras nära koppling till Sveriges upp-
stigande som en modern industrination. Framställningen tar fasta på ägarför-
hållanden, produktionsutveckling, brukspolitik samt, i den första volymen 
som Hildebrand själv författade, en omfattande analys av ”Några brukseko-
nomiska grunddrag”. Till de senare hörde diskussioner kring kostnader för 
malm, träkol och foror, samt även arbetslönen.6 

Hildebrand framhöll 1997 att de fem banden om Fagerstabruken knap-
past var ett förstlingsverk, utan snarare skall ses som ett arbete som ligger på 
en fast grund av tidigare forskning. Han nämner sina äldre kollegor Bertil 
Boëthius och Eli Heckscher, och eftervärlden har inte sällan sammanfört den 
bild som dessa bägge forskare målat med Hildebrands egna skildringar, till 
en slags ortodoxi över det tidigmoderna svenska bergsbruket som fortfarande 
till viss del kan sägas gälla. Hildebrand ser Heckschers arbete om Sveriges 
ekonomiska historia under 1700-talet, utgivet 1949, som ett föredöme, och 
man finner i detta en struktur som återanvänds av Hildebrand ett decennium 
senare. Heckscher inleder med en genomgång av brukslagstiftningen och till-
verkningens storlek. Därefter följer en diskussion om produktionens avsätt-
ning på olika europeiska marknader, innan analysen leds mot orsakerna till 
den gradvisa förändringen under seklets andra hälft. Analysen betonar främst 
översiktliga faktorer såsom prisutveckling och växelkurser. Sedan diskute-
rar Heckscher även ”olika kostnadselement” för bruksägarna, och inordnar 
i denna diskussion även bruksarbetarnas löner och skuldsättning. Vad som 
saknas hos Heckscher, i förhållande till Hildebrand, är en analys av enskilda 
bruk, och deras relation till utvecklingen på ett nationellt plan, men i övrigt 
finns stora likheter.7

Det viktigaste gemensamma draget hos dessa bägge giganter i forskningen 
om den svenska järnhanteringen är deras ”ekonomiska” utgångspunkter. I 
Heckschers fall är detta naturligtvis mest tydligt, hans ambition är uttryck-
ligen att skriva Sveriges ekonomiska historia, men samma förhållningssätt do-

 5  Hildebrand (1997), s. 30.
 6  Hildebrand (1957).
 7  Heckscher (1949).
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minerar även hos Hildebrand, där bruket blir bruksföretaget. Hos dem bägge 
finns dock kopplingar till ”bergsbrukets män och kvinnor” (men kanske 
främst dess män), men människorna knyts till företagen främst genom löner 
och skuldsättning. Sällan eller aldrig öppnas dörren emot vad som skulle 
kunna kallas människornas vardag eller arbetets värld. En tydlig illustration 
till detta är Hildebrands både viktiga och lysande kapitel ”I Hytta och Ham-
mare” från hans bidrag till Fagerstabrukens historia. Författaren tar oss med 
på en slags fiktiv vandring i ett produktionslandskap där betoningen ligger 
på framställningen av tackjärn och stångjärn. Vi får en mängd kunskap om 
tillverkningens storlek och anläggningarnas utseende och utrustning. Energi 
läggs också på att redogöra för näringens ”tekniska förnyelse”, samtidigt som 
masmästare, smeder och andra arbetare nästan helt lyser med sin frånvaro. 
Själva arbetet beskrivs inte närmare, men synen på järnets kvalitet analyse-
ras. I Hildebrands Svenskt Järn, från 1987, som till stora delar utgår ifrån de 
generella avsnitten i hans skildring från 1957, är kapitlet lämpligtvis omdöpt 
till ”Teknik och Produkter”. I detta kapitel, som dessutom är illustrerat med 
speciella ritningar som förklarar olika processer, framkommer än tydligare 
järnframställningen som en rent teknisk process näst intill utan inblandning 
av några arbetande människor.8

Delvis annorlunda är det med Boëthius. I boken Gruvornas, hyttornas och 
hamrarnas folk, från 1951, är som titeln förtäljer själva utgångspunkten män-
niskorna och deras sysslor vid näringens viktigaste arbetsplatser.9 Boëthius 
har en gigantisk ambition, med en undertitel som stakar ut en tidsperiod 
från medeltiden fram till slutet av 1700-talet samt innefattar hela näringen. 
Han tar med sig den struktur som Heckscher redan brukat, och som sedan 
även kom att påverka Hildebrand, och inleder med en generell diskussion 
om näringens allmänna förutsättningar för att sedan närma sig de enskilda 
bruken eller gruvorna. Därefter vidtar beskrivningen av den arbetande be-
folkningen, och även Boëthius lägger ned mycken möda på att redogöra för 
löner och skuldsättning, men till skillnad från sin företrädare finns även be-
tydande avsnitt om det arbete som utfördes. Emellertid är även hans bidrag 
knappast en skildring av konkreta människors vardag utan framställningen 
präglas istället tydligt av valet av källmaterial. Boëthius utgår nämligen i för-

 8  Hildebrand (1957); dens. (1987).
 9  Boëthius (1951).
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sta hand ifrån ett normativt och legalt material, som främst belyser vilka 
rättigheter och skyldigheter bergsbrukets ”folk” hade, samt hur de förvän-
tades leva sina liv. Emellertid ägnas ett helt band av Fagerstabrukens historia 
åt vad som kallades ”Arbetare och arbetarförhållanden”. Sigvard Montelius, 
Gustaf Utterström och Ernst Söderlund författade tillsammans verkets sista 
del, som hade samma kronologiska spännvidd som verket i stort. Montelius 
ansvarade för den tidigmoderna perioden och de bägge andra för industri-
samhällets förhållanden. Till skillnad från Boëthius så använde Montelius 
källor som bättre belyste konkreta människors liv, och han kom att lägga 
en god grund till vår förståelse av brukens befolkning. Demografiska data 
påvisade flyttningsmönster och rekrytering, och han kunde även empiriskt 
belägga förekomsten av s.k. smedsdynastier. Utifrån noggranna studier av 
brukens bokföring kunde Montelius även utveckla Heckschers och Hilde-
brands analyser av olika bruksarbetares löner, och han tillförde analyser av 
befolkningens egenhändiga produktion av diverse jordbruksprodukter. Det 
är emellertid uppenbart att inte heller Montelius närmade sig det arbete som 
utfördes av brukens befolkning eller egentligen funderade kring alla kvinnor 
som befann sig där.10 

Det går att hävda att det svenska bergsbruket, och allra mest järnhan-
teringen, är ett synnerligen väl utforskat område. Historiker och ekonom-
historiker har gjort betydande insatser för att blottlägga den verklighet som 
rådde inom denna näring, samt hur dessa strukturer var integrerade i den 
utveckling som ledde fram till Sverige som en modern industrination. En 
äldre forskargeneration, med Eli Heckscher och Karl-Gustaf Hildebrand i 
spetsen, har främst utgått ifrån bruken som företag, och där ägarförhållan-
den, teknik och marknader legat i förgrunden. Det är emellertid otvetydigt så 
att dessa män även har förhållit sig till bergsbrukets ”folk”, men lika uppen-
bart är det att de genomfört få undersökningar med dessa arbetande männis-
kor i centrum, eller ägnat dem mer självständiga studier. Hildebrand skriver 
visserligen: ”Det är nu inte så att arbetare och arbetsvillkor vid järnbruken 
skulle ha nonchalerats av den tidigare forskningen”, men det är tydligt att 
han främst tänkte på Montelius, och i viss mån även på Heckscher. Hans 
återblick från 1997 pekar sedan på forskning utförd av t.ex. Bengt Berglund 

10  Montelius (1959). Se även Montelius (1962).
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och Bernt Douhan som tagit vid, samt hämtat inspiration, från denna äldre 
generation av forskare. Han hävdar vidare, utifrån sin evolutionära skildring 
av forskningens utveckling, att denna tråd sedan förts vidare till studier av 
arbetare, arbetet och arbetsförhållanden inom bergsbruket, utförda från 1980-
talet och framåt. Det finns dock anledning att ställa sig funderande till denna 
utgångspunkt!

Upptäckten av bergsbrukets arbete

1980-talet innebar en markant förändring inom det forskningsfält som defi-
nierats och dominerats av männen runt Heckscher och Hildebrand. Till en 
början finns det anledning att peka på ett tydligt kvantitativt brott. Hilde-
brands återblick från 1997 ger skenet av en stadig tillväxt av studier kring det 
svenska bergsbruket, men 1960-talet blev en tillbakagång, och Fagerstabrukens 
historia var kulmen på en tidigare trend. Förvisso fortsatte näringen att locka 
till fler undersökningar, men det är först med 1980-talet som man kan tala om 
en ny markerad uppgång. Möjligen kan man se Maths Isacsons avhandling, 
från 1979, om bergsmännen i By socken, som inledningen till detta nyvak-
nande intresse.11 På ett något snävare plan kom denna undersökning även att 
öppna upp ett fält som tidigare genererat förhållandevis lite intresse, näm-
ligen bergsmännens situation och roll i utvecklingen. Under 1990-talet för-
svarades tre avhandlingar om de tackjärnstillverkande bergsmännen, skrivna 
av Ture Omberg, Maria Sjöberg och Richard Ringmar. 2010 kom en ”efter-
släntrare”, när även Lekebergsmännen fick en egen undersökning skriven av  
Linus Karlsson.12 Under 1980-talet initierades även andra undersökningar 
med inriktning mot det tidigmoderna bergsbruket. Maria Ågren disputerade 
1992 på en avhandling om jordägande och social skiktning i en region som 
till stor del dominerades av järnhanteringen, och Rita Bredefeldt försvarade 
två år senare en avhandling om brukens ägar- och finansieringsförhållanden.13 
En tredje avhandling som bör räknas till denna grupp är Maj-Britt Nergårds 
studie av det utländska inflytandet på den svenska järnindustrin under 1600-

11  Isacson (1979).
12  Omberg (1992); Sjöberg (1993); Ringmar (1999); L. Karlsson (2010).
13  Ågren (1992); Bredefeldt (1994).

        



65

talet.14 Om tidsramarna sträcks utöver den tidigmoderna perioden så finner 
vi än mer forskning. Nils Björkenstam utvecklade vår kunskap om osmund-
smidet och medeltida sätt att framställa och avyttra järn, och för perioden 
kring det industriella genombrottet finns det anledning att nämna Kersti 
Morgers avhandling om teknisk och social förändring vid Skebobruk, samt 
Bengt Berglunds Industriarbetarklassens formering, som bland annat behand-
lade Charlottenbergs bruk.15

En annan anledning till att gå emot den av Hildebrand 1997 utmålande 
bilden av hur forskningen om det svenska järnet utvecklades under 1900-
talets andra hälft är kvalitativ, och jag vill med fog hävda att fokus radikalt 
ändrades. Förvisso kan man ännu idag finna infallsvinklar och undersök-
ningsobjekt som liknar dem som hade utvecklats under seklets första hälft 
och som sedermera förfinats av Heckscher och Hildebrand (Bredefeldt är 
ett exempel på detta), men en stor del av den forskning som framlades med 
början på 1980-talet hade andra utgångspunkter. Om bruken som företag 
tidigare stått i fokus så kom intresset alltmer att riktas emot de människor 
som var involverade i näringen, och ett klassmässigt skifte skedde också från 
brukens ägare till bergsmän, landbönder, kolare och bruksarbetare. På ett 
plan kan man karaktärisera denna utveckling som ett övergivande av den 
ekonomiska historien till förmån för den under perioden snabbt växande so-
cialhistorien, men processen måste också ses i politiska termer, med många av 
de nya studierna framvuxna i en historiematerialistisk tradition. Denna kom 
att ta sig många olika, men relaterade, skepnader. Här finns det anledning 
att nämna tre av dessa, debatten om den så kallade protoindustrialiseringen, 
kvinno- eller genushistorien samt den arbetslivshistoriska forskningen.

1972 publicerade den amerikanska historikern Franklin Mendels en ar-
tikel i vilken han kritiserade den traditionella synen på den industriella ut-
vecklingen såsom snabb, omstörtande och genomgripande. Istället pläderade 
han för ett synsätt i vilken utvecklingen var betydligt långsammare, regionalt 
ojämn samt mer ryckvis. Han lanserade begreppet protoindustrialisering, och 
med detta menade han en utvecklingstrend som tog sin början långt före 

14  Nergård (2001).
15  Björkenstam (1990); dens. (1993); Morger (1985); B. Berglund (1982).
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1700-talets ”revolutionerande” era. Det är svårt att tänka sig många andra 
texter som fått lika stort genomslag på den historiska forskningen, och snart 
sagt samtliga historiker som sysslade med den tidigmoderna perioden bör-
jade ta hänsyn till den nya inriktningen. Mendels kan karaktäriseras som 
en liberal historiker, men några få år senare kom det nyfunna begreppet 
också att knytas till den historiematerialistiska traditionen, genom boken 
Industrialisierung vor der industrialiserung, från 1977, av Peter Kriedte, Hans 
Medick och Jürgen Schlumbohm. Jag vågar hävda att det var i denna senare 
form som den protoindustriella forskningen kom att få störst genomslag i 
Sverige. Begreppet fick en synnerlig vid och omfattande användning, och 
den forskning som gjordes inom dess ramar kom att innefatta analyser av 
den samhälleliga arbetsdelningen mellan olika regioner, mellan stad och land, 
samt mellan producerande periferier och konsumerande samt förmedlande 
centra. Forskningen kom även att analysera den gradvisa förändringen av 
produktionens organisering, från den fria hantverkaren i sin egen verkstad till 
centraliserade manufakturer drivna med lönearbetare, och väl så viktigt var 
det att undersöka arbetsdelningen inom hushållen, och den därmed länkade 
genusarbetsdelningen, samt den demografiska utvecklingen. På ett empiriskt 
plan kom många studier inspirerade av Mendels eller de tre tyska forskarna 
att fokuseras kring arbetets plats i samhället. Det kunde röra sig om studier 
av de framväxande manufakturerna eller om undersökningar av relationer 
inom hushållen.16

Till viss del kan man hävda att den genushistoriska ansatsen gentemot 
den tidigmoderna perioden hämtade inspiration från Medicks analyser av det 
protoindustriella hushållet, vilka främst pekade på kvinnornas allt starkare 
ställning till följd av en delaktighet i de protoindustriella näringarna. Det går 
dock lika bra att hävda motsatsen, nämligen att Medick tidigt blev inspirerad 
av genushistoriker, som dessutom snart avfärdade hans tankegångar med nya 
empiriska belägg; industrialisering skapade ingen förändring i den rådande 
genusstrukturen. Den tidiga genushistoriska ansatsen gällande den tidig-
moderna perioden fokuserades inte sällan på förhållanden som rådde inom 
hushållens ramar, en ganska naturlig utgångspunkt med tanke på hushållets 

16  Mendels (1972); Kriedte, Medick & Schlumbohm (1981). En bra introduktion till hela den-
na debatt finns i Ogilvie & Cerman (1996a).
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mycket centrala ställning i detta samhälle, och genusarbetsdelningen inom 
dessa hushåll blev en viktig struktur att undersöka. På detta sätt fanns flera 
beröringspunkter med den protoindustriella forskningen, såsom hushållen 
som centrala enheter och arbetets centrala ställning.17 

En tredje historiematerialistisk infallsvinkel, som kom att få ett stort 
genomslag på forskningen om det svenska bergsbruket från 1980-talet och 
framåt, var den arbetslivshistoriska traditionen. Egentligen är det kanske fel 
att hävda att detta i sig var en nyhet för perioden, då svensk historisk forsk-
ning alltid varit intresserad av folkrörelserna och i synnerhet arbetarrörelsen, 
men även här kan man tala om en nyordning då fokus kom att flyttas från 
arbetarnas politiska och fackliga engagemang till det konkreta arbetet. Det är 
ganska lätt att tidfästa denna förändring. 1977 utkom på svenska den ame-
rikanska marxisten Harry Bravermans Arbete och monopolkapital, och detta 
verk kom att få stor betydelse för svenska historiker.18 Denna bok drev tesen 
att arbetarna gradvis förlorade kontrollen över själva arbetet, och att detta ar-
bete dessutom utarmades till sitt innehåll. Inom forskningsprojektet Produk-
tion, teknologi och arbete, som bedrevs vid ekonomisk-historiska institutionen 
i Uppsala, togs tråden upp från Braverman och hans teser kom att utsättas 
för empirisk prövning. Kunde man bevisa arbetets gradvisa urholkning och 
förlorade arbetarna makten över arbetet vid mekaniska verkstäder, porslinsfa-
briker, gruvor eller sågverk? Förutom att påvisa en betydligt mer komplicerad 
verklighet än den som Braverman skisserat, bl.a. genom att som Ulla Wi-
kander problematisera genusarbetsdelningen, visade forskargruppen i Upp-
sala det fruktbara i mycket närgångna studier av själva arbetet och arbetets 
organisering. Det finns här anledning att peka på att denna forskning, och 
i synnerhet Berglunds undersökning av Charlottenbergs bruk, också hade 
en direkt bäring på studier av den svenska järnhanteringen, men inte direkt 
i relation till den tidigmoderna perioden, eftersom fokus främst låg på det 
industriella genombrottet och fabrikssystemets införande.19

Den förste som på ett medvetet sätt sammanförde den historiematerialis-
tiska traditionen med den tidigmoderna svenska järnhanteringen var Anders 
Florén. 1987 disputerade han på en avhandling med titeln Disciplinering och 

17  Två viktiga studier från denna tid som är Tilly & Scott (1978) och Göransson (1988).
18  Braverman (1977).
19  Tre studier från detta projekt är Isacson (1987); A. Johansson (1988); Wikander (1988).
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konflikt. Den sociala organiseringen av arbetet. Jäders bruk 1640–1750.20 Re-
ferenser finns till Braverman och diskussionen kring arbetets degradering, 
men detta är en undersökning som främst tar avstamp i den schematiska 
bild av produktionens organisering som lanserades av Jürgen Schlumbohm 
tio år tidigare, inom ramen för ”inkorporeringen” av det protoindustriella 
tänkandet i den marxistiska idétraditionen. För Florén handlar det inte om 
att bättre tidfästa den industriella omvandlingen, utan snarare om att analy-
sera på vilket sätt som kapitalismen kom att underordna produktionen och 
själva arbetet, för att därigenom lättare kunna erhålla ett växande överskott. 
Hos Florén finns en tydlig tendens att koppla samman den protoindustriella 
diskussionen med tankegångar hos Marx. ”Schlumbohm är långt ifrån den 
första att göra en sådan konstruktion”, hävdar han, och nämner, vid sidan om 
Marx, även Maurice Dobb, Engels och Lenin.21

Den teoretiska utgångspunkten var således helt klar hos Florén, men hur 
omsattes detta sedan i det empiriska materialet; utifrån vilka premisser skulle 
produktionen och arbetet vid Jäders bruk analyseras? En början tas, på tra-
ditionellt manér, i bruket som företag och produktionen analyseras med av-
seende på volym och inriktning. Brukets ägare presenteras också. Därefter 
vänds blicken mot arbetarna, och i avhandlingens tredje kapitel redogörs för 
såväl arbetsstyrkans numerär som de villkor under vilka den verkade. Hus-
hållet, med gesäller och lärpojkar, blir den naturliga analysenheten, och en 
bärande frågeställning är om dessa hantverkare även hade att bruka jorden 
för att säkerställa sitt uppehälle. Så här långt finns knappast någon skillnad 
gentemot den äldre forskningstraditionen, men därefter tar Florén sina lä-
sare in på områden som tidigare inte beträtts av svenska historiker, nämligen 
”produktionens hemliga verkstad”, för att tala med Marx. Emellertid är det 
knappast frågan om en förutsättningslös vandring i de verkstäder som fanns 
på Jäders holme mellan 1640 och 1750, utan istället en vandring kring väl 
utmejslade teoretiska hållpunkter; Florén analyserar arbetet i termer av en 
maktkamp mellan producenten och ”icke-producenten”, och denna kamp 
handlar om tillgången till arbetsmaterialet, arbetsmedlet, arbetskraften, ar-
betstiden, produktval samt den färdiga produkten. 

Resultaten tycks bekräfta vad Schlumbohm tidigare hävdat, och en tydlig 

20  Florén (1987a).
21  Florén (1987a), s. 57.
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maktförskjutning skedde på Jäder från hantverkarna till brukspatronen och 
de förra kom i allt större utsträckning att arbeta i enlighet med riktlinjer 
som brukets ägare bestämde. Man kan hävda att utvecklingen gick i rikt-
ning från det Marx kallade för enkel varuproduktion till en mer centraliserad 
tillverkning i anläggningar näst intill helt kontrollerade av patronen. Även 
vad beträffar själva arbetet kom detta att innebära en kraftig inskränkning 
i den frihet som hantverkarna tidigare varit vana vid. Med detta kan man 
även säga att en kontaktyta öppnats mellan den protoindustriella forskningen 
och den arbetslivsforskning som Braverman stod för; arbetet hade degrade-
rats. Detta skedde emellertid, och här finner man kanske Floréns främsta 
bidrag till dessa bägge forskningstraditioner, inte med någon automatik, utan 
hantverkarna förlorade sin självständighet och frihet till följd av en förlorad 
kamp. Florén betonar genom hela framställningen att det hela tiden fanns ett 
motstånd mot denna utveckling, dels i form av ett vardagligt motstånd, inom 
arbetets verklighet och inom verkstädernas väggar, dels i form av organiserade 
konflikter. Det är av vikt att ständigt påminnas om att arbete och produktion 
inte endast tillverkar varor, utan även sociala relationer. Floréns avhandling 
låter oss inte glömma det.

Om den självklara utgångspunkten för Florén var den protoindustri-
ella forskningen, som syftade till att länka den tidigmoderna perioden till 
uppkomsten av det moderna industrisamhället, var utgångspunkten annor-
lunda för mig i det projekt som 1991 ledde fram till avhandlingen Hammar-
lag och hushåll.22 Min handledare var Maths Isacson, som efter studien av 
bergsmännen i By socken kom att delta i det projekt som empiriskt prövade 
Bravermans idéer. Hans bidrag handlade om Hedemora verkstäder under 
1900-talet.23 Mitt avhandlingsprojekt kom också till stånd mot en bakgrund 
av uppsatser kring arbetsdelning inom det sena 1800-talets bruksnäring, och 
kopplingen till det utvecklade industrisamhället fanns alltid med. Braverman, 
och arbetets degradering, blev således min självklara början. På ett metodo-
logiskt plan finns där också en viktig skillnad gentemot Floréns studie, och 
influenserna från Produktion, teknologi och arbete är tydliga; där Florén hade 
en klart deduktiv utgångspunkt, med en utvecklad teoretisk begreppsapparat, 
är min studie betydligt mer empiriskt kartläggande. Isacsons detaljerade be-

22  Rydén (1991).
23  Isacson (1987).
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skrivning av hur man framställde detaljer till massaindustrin motsvaras i min 
avhandling av två kapitel om hur man tillverkade stångjärn. I båda fallen är 
detaljnivån mycket hög, kanske alltför hög.

I likhet med Florén visade denna kartläggning på en arbetsorganisation 
som hade städernas skrån som mall. Arbetet i det tidiga 1800-talets ham-
marsmedjor sköttes av hammarlag med tre medlemmar, mästaren, mäster-
svennen och koldrängen. Under 1840-talet tillkom ytterligare en man, räck-
ardrängen, men detta ändrade inte det faktum att smidesarbetet ombesörjdes 
av en liten hierarkisk organisation där såväl rekrytering som upplärning var 
mästarens uppgift. Resultaten från studier av dessa bruk påvisade också en 
mycket ansträngd arbetssituation, med arbetstider som i många fall innebar 
att uppemot 70 timmar i veckan tillbringades i smedjorna, samt att tillverk-
ningen ofta pågick i 50 veckor om året. 

Så här två decennier efter publiceringen av Hammarlag och hushåll ser jag 
dess främsta bidrag till diskussionen, om arbetet inom bergsbruket under 
1800-talets första hälft, i kopplingen mellan männens arbete i hammarsmed-
jorna och kvinnornas och barnens arbete i hushållens regi. Min utgångspunkt 
var tre olika ”traditioner”, och en början togs i den brukshistoriska traditio-
nen till vilken lades såväl arbetslivshistoriska som familjehistoriska utgångs-
punkter. (Under disputationen pekade opponenten, Anita Göransson, på 
den kvinnohistoriska traditionen som en fjärde utgångspunkt.24) Männens 
arbete i hammarsmedjorna var en självklar början på min analys, tillsammans 
med den komplicerade försörjningsstruktur som rådde på bruken. Smederna 
uppbar lön för sitt arbete, men denna erhölls främst i form av spannmål och 
andra naturaprodukter. Dessutom ingick andra beståndsdelar i detta system, 
som att smederna tilldelades fri bostad, vedbrand, odlingslotter, etcetera, 
vilka också krävde ett omfattande arbete. Kvinnor och barn skötte detta. Stu-
dien visar att arbetet i smedjorna var länkat till såväl smedshushållets struktur 
som dess arbete. Merparten av samtliga smeder gifte sig och bildade hushåll 
så snart de blev mästersvenner, och drängar och pigor tillkom så snart de blev 
mästare. Det går även att belägga att kvinnornas arbete kopplades till män-
nens position.

Det är värt att notera att källorna bakom denna studie till största delen 
utgörs av synnerligen traditionella material, såsom brukens bokföring och 

24  Göransson skrev aldrig någon recension så denna uppgift finns inte i tryck.
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husförhörslängder, dvs. de källtyper som brukshistoriker använt sedan det 
tidiga 1900-talet. Utifrån dessa är det möjligt att återskapa smedernas arbets-
situation, lönesystem samt hushållens struktur och förändring. Till viss del 
kan man även komma åt kvinnornas arbete, men för att nå en mer utförlig 
bild av deras förhållanden så krävs även andra källtyper. Stora ansträngningar 
gjordes för att med en mer indirekt metod komma kvinnornas arbete på spå-
ren, och främst bouppteckningar användes. Förekomsten av djur och olika 
redskap användes för att i mera detalj diskutera arbetet inom hushållens regi. 
Sammantaget kan man konstatera att männens arbete synliggjordes i källma-
terialet, samtidigt som kvinnornas och barnens arbete framskymtade endast 
mer indirekt. Ett antagande jag gjorde var, att då källmaterialet pekade emot 
att männen ständigt var i smedjorna, så borde kvinnorna ha gjort lejonparten 
av det arbete som organiserades i hushållens egen regi. 

Florén följde sedan upp min mer närgångna studie av den hushållsba-
serade produktionen på bruken med en undersökning med betydligt större 
teoretisk och empirisk räckvidd. Det går att hävda att Hammarlag och hushåll 
har en kvinnohistorisk utgångspunkt, men det är knappast någon genushis-
toria. Floréns Genus och producentroll, från 1991, är istället den första studien 
med denna inriktning inom det bergshistoriska fältet.25 Han inleder med att 
plädera för att genus är en klassificeringsgrund som bör ha samma grund-
läggande position i samhällsanalyser som klass, samtidigt som han hävdar 
att sådana analyser på ett tidigmodern material främst finns för textila nä-
ringar; Florén argumenterar för att genus bör tillföras undersökningar om 
det svenska bergsbruket. Studien inleds med ett ”flygfoto” kring bergshan-
tering, protoindustri och tidigkapitalism som tydligt visar på det fruktbara 
med att kombinera genus och klass på studier av det svenska bergsbrukets 
utveckling. Därefter flyttas fokus till den mer konkreta verkligheten i Jäders 
bruk, och Florén visar hur genusrelationer påverkade i stort sett samtliga 
delar av brukets verksamhet. Undersökningens självklara utgångspunkt blir 
hushållen och den intima länk som fanns mellan männens position vid bru-
ket och giftemålsmönstren, och hans analys går sedan utöver en kartläggning 
av kvinnornas arbete. Florén visar hur kvinnor upprätthöll kontakter med 
marknaden, kunde övervaka produktionen i smedjorna, samt även förestod 
en tillverkning som låg utanför själva järnbearbetandet. I en analys av utveck-

25  Florén (1991).
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lingen från hushållsproduktion till lönearbete redogörs för hur gesällernas 
hustrur framställde hakar och häktor, arbetade i tråddrageriet samt tillver-
kade kardor. Sammantaget visar Florén att genusarbetsdelningen inom det 
tidigmoderna svenska bergsbruket inte alls var så rigid som tidigare tagits för 
givet. Kvinnorna på Jäder hade, förvisso, sin främsta plats i hushållen, med 
sysslor knutna till självhushållning och reproduktion, men i stor utsträckning 
fanns de även med i verkstäder och på marknadsplatser. Utvecklingen mot 
lönearbete och centralisering av bruksdriften kom emellertid att innebära en 
marginalisering av kvinnornas arbete utanför hushållens ramar.

Hushållet är en viktig analysenhet i ytterligare en betydelsefull avhandling 
från den här tiden, eller kanske snarare begreppet hushållning. I Järnbru-
ken och ståndssamhället tar sig Per-Arne Karlsson an ett klassiskt problem 
inom den bergshistoriska forskningen, nämligen varför den svenska staten 
vid mitten av 1700-talet valde att försöka begränsa den tidigare så drama-
tiska expansionen av stångjärnsproduktionen. Karlsson väljer emellertid att 
närma sig ämnet från ett nytt håll, och han lanserar en modell där hushåll 
och hushållning får en central betydelse. Det är knappast hammarsmedernas 
eller de kolande böndernas hushåll som befinner sig i fokus för analysen; det 
hushåll Karlsson diskuterar är liktydigt med det svenska samhället, med sta-
ten i patriarkens position, och den arbetsorganisation som analyseras är den 
överordnade struktur i vilken bergsbruket var inordnat. Karlsson analyserar 
smidesbegränsningarna från mitten av seklet i termer av en övergång från 
”bergslagshushållning” till en ”hushållsideologi” i allmogens händer, och det 
som förklarar denna utveckling är böndernas allt starkare position vad gäller 
rikets styre.26

I samband med min disputation och publiceringen av Genus och producen-
troll, inledde Florén och jag ett samarbete som skulle sträcka sig över ett de-
cennium, och egentligen bortom hans tragiska bortgång; jag redigerade hans 
”The making of the forgeman” i en tysk antologi som utkom hösten 2001.27 
Tillsammans med Rolf Torstendahl, Maths Isacson, Maria Ågren och Maria 
Sjöberg kom vi att utgöra den svenska delen av projektet Järnhanteringens 
sociala organisering i Sverige och Ryssland c:a 1600–1900, men vårt samarbete 
kom snart att bli vidare än så. Ambitionen var att utifrån våra forskningsrön, 

26  P.-A. Karlsson (1990).
27  Florén (2001).
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samt målsättningen med det svensk-ryska samarbetet, sammanställa en forsk-
ningsöversikt som samtidigt pekade ut angelägna forskningsuppgifter. Arbete, 
hushåll och region, från 1992, skulle fylla denna uppgift, och utgångspunkten 
kom på ett tydligare sätt än tidigare hos någon av oss att bli den protoin-
dustriella teoribildningen; bergsbruket kunde mycket väl analyseras utifrån 
en sådan ansats och tanken var att skissa på den långsiktiga svenska utveck-
lingen, från medeltiden till det moderna industrisamhället. Diskussionen 
kring protoindustrialisering fyllde dessutom rollen av att sammanföra våra 
två viktigaste utgångspunkter, nämligen betoningen på hushållet som den 
centrala byggstenen i det tidigmoderna samhället, samtidigt som organise-
ringen av produktionen och arbetet utgjorde fundamentet för utvecklingen. 
Dock tänkte vi oss knappast vare sig hushållet eller produktionen som några 
stabila enheter, utan Floréns analysram om konflikter kom att få en viktig 
roll, och arbetsdelningen inom hushållet markerades även som synnerligen 
betydelsefull. Som titeln också pekar på försökte vi i analysen även lyfta in 
den för den protoindustriella forskningen så betydelsefulla diskussionen om 
regional utveckling, men vi betonade också att inte heller regioner var några 
stabila enheter; även dessa omskapades i samspelet inom organiseringen av 
produktionen.28

Om Arbete, hushåll och region var tänkt som ett slags forskningsprogram 
borde man kunna förvänta sig att de bägge författarna skulle ha följt detta. Så 
blev det kanske inte riktigt. Floréns studie av den vallonska järnhanteringen, 
från 1998, gjorde dock detta, liksom vårt gemensamma bidrag till Iron-making 
societies, den av Maria Ågren editerade antologi som avslutade det svensk-rys-
ka projektet.29 Florén fortsatte, förvisso, med dessa frågor, i en studie av Nora 
och Linde Bergslag, men hans alltför tidiga bortgång innebar att få resultat 
nådde trycket. För mitt eget vidkommande innebar det svensk-ryska pro-
jektet en slutpunkt, markerad med diskussionen i nämnda antologi om den 
tidigmoderna järnhanteringen och hushållet.30 Istället har mitt intresse under 
det senaste decenniet främst riktats åt det håll Hildebrand 1997 utpekade som 
den viktigaste lakunen i vår kunskap om den svenska järnhanteringen, den 
internationella marknaden. I Baltic iron in the Atlantic world, från 2007, finns 

28  Florén & Rydén (1992).
29  Florén (1998). Florén & Rydén (1998). Se även Florén (2001).
30  Rydén (1998).

        



74

förvisso en analys av vallonsmederna på Leufsta bruk som påminner om den 
från Hammarlag och hushåll. Där finns vidare en beskrivning av en arbets-
konflikt mellan brukets ledning och hammarsmederna, angående arbetets 
gång i smedjorna och kvaliteten på det stångjärn smederna lämnade ifrån sig. 
Till skillnad från de konflikter som Florén behandlat är det möjligt att visa 
att händelseutvecklingen vid Leufsta 1738 hade sin upprinnelse långt utan-
för Sveriges gränser, och egentligen härrörde från en anklagelse från engelska 
konsumenter, stålbrännare i Birmingham och Sheffield, om att leufstajärnet 
hade blivit allt sämre. Samma studie visade även att hammarsmederna på 
Gammelbo bruk hade att inrätta sitt arbete efter krav som ställdes än läng-
re bort. Vid detta bruk ägnades omkring sex månader årligen till att smida 
stänger som var avsedda för den afrikanska marknaden, där dessa fungerade 
som bytesmedel i slavhandeln. Emellertid ställde de afrikanska konsumen-
terna mycket specifika krav på stängernas dimensioner och vikt. Dessa krav 
förmedlades från städer som Calabar, via Bristol och Stockholm, till sme-
derna i de centrala delarna av Bergslagen.31

I början av 1990-talet hade den inneboende kraften i och kring diskus-
sionen om en protoindustrialisering som föregående det moderna industri-
samhällets genombrott gradvis sinat, och allt färre studier begagnade sig av 
denna förklaringsmodell. Samma sak kan sägas om den arbetslivshistoriska 
traditionen som hämtat energi kring frågeställningar om arbetets gradvisa 
degradering. Den historiska forskningen fjärmade sig ånyo från analyser av 
arbetet, och den brittsommar som rått på det bergshistoriska fältet var nästan 
över. Förvisso fanns några viktiga eftersläntrare, som expanderade det tidigare 
något snäva fältet. Nämnas bör Håkan Henriksson, vilken antogs som dokto-
rand i historia i Uppsala med Florén som handledare, och som vidgade syn-
fältet till att även innesluta gruvbrytningen. Han kom aldrig att avsluta sin 
utbildning, men publicerade några preliminära resultat. I motsats till rådande 
föreställningar visade han att gruvarbetet inte alls alltid varit en manlig do-
män, utan kvinnorna utgjorde länge en betydande andel av denna yrkeskår. 
Vid Dalkarlsbergs gruvfält var knappt hälften av gruvarbetarna kvinnor långt 
in på 1800-talet, och kvinnor arbetade även vid Pershytte- och Stribergsfäl-
ten. Det var först från seklets mitt som kvinnorna försvann, och Henriksson 

31  Evans & Rydén (2007).
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förklarar detta med en ökad tillgång på manliga gruvarbetare, att gruvarbetet 
blev en heltidssysselsättning, teknisk utveckling, samt en förändrad syn på 
kvinnans roll i samhället.32 

Henrikssons inledande undersökningar om gruvarbetet var förhållande-
vis kartläggande. Detta gäller inte Rosemarie Fiebranz avhandling från 2002, 
Jord, linne eller träkol? Den är istället en teoristyrd framställning med den 
grundläggande frågan kring industrisamhällets framväxt och genusordning-
ens betydelse i denna process. En början tas i den protoindustriella teorin, 
och därmed får också såväl hushållet som arbetet en central plats i analysen. 
Fiebranz tar även fasta på en grundbult i den protoindustriella diskussionen, 
nämligen relationen mellan tillgången på jord och den icke-agrara produk-
tionen. I hennes fall handlar diskussionen om de kolande bönderna och deras 
hushåll, men studien länkas också till den viktiga linnenäringen. På så sätt 
blir hon den första svenska forskare som undersöker hur två olika protoindu-
striella näringar var knutna till varandra. Med en stark förenkling kan man 
hävda att Fiebranz visar att bägge dessa näringar ofta samsades inom samma 
hushåll, men med olika genusprofil. En expanderande linnenäring kom att 
efterfråga allt större mängder kvinnlig arbetskraft samtidigt som regionens 
bruk kom att bli en allt viktigare inkomstkälla för hushållens manliga med-
lemmar. I det senare fallet menar Fiebranz att kolningsarbete och transporter 
låg nära männens traditionella knytning till hästen.33 

Även Sören Klingnéus har i sin avhandling, Bönder blir vapensmeder, från 
1997, tagit sin utgångspunkt i diskussionen kring en protoindustriell fas i den 
svenska utvecklingen mot det moderna samhället. Klingnéus undersökning 
behandlar liksom Floréns avhandling den av staten organiserade vapenindu-
strin. Emellertid blir den regionala utgångspunkten mer markerad hos Kling-
néus som tydligare lyfter fram den rumsliga aspekten av den protoindustriella 
teorin, genom kopplingen, eller kanske snarare arbetsdelningen, mellan ett 
centraliserat faktori i en stadsmiljö och självständiga hantverkare verksamma 
på landsbygden. Studien förblir dock i en centralfåra i denna diskussion då 
även Klingnéus markerar hushållet som den viktigaste organisationsformen 
för dessa vapensmeders arbete.34 En sista studie som bör nämnas är Ylva Has-

32  Henriksson (1996b).
33  Fiebranz (2002).
34  Klingnéus (1997).
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selbergs avhandling från 1998, Den sociala ekonomin. Även i denna undersök-
ning är hushållet den centrala byggstenen, men det handlar inte om några 
bruksarbetares hushåll, eller andra arbetarhushåll, utan om brukspatronens 
eget hushåll. Hasselberg visar att kvinnornas roll inom hushållet var av avgö-
rande betydelse för brukens ägare, och att den genusordning som rådde även 
styrde det arbete som patronen utförde i sin position som brukets ägare.35

En avslutning med blicken mot det globala

I ett avseende kan Karl-Gustaf Hildebrand sägas vara den verkliga nestorn 
i forskningen om det tidigmoderna svenska bergsbruket. Hans bidrag till 
Fagerstabrukens historia, från 1957, kan ses som kulmen på den första genera-
tionens forskning på området på samma sätt som hans Svenskt järn blev ett 
slags ”state of the art” när den publicerades jämt trettio år senare. Den senare 
boken fungerade även, tillsammans med Attmans Svenskt järn och stål, som 
en slags återkommande replipunkt för oss forskare som från 1980-talet tog på 
oss rollen att föra områdets forskning framåt. Hildebrands artikel från 1997 
kan, avslutningsvis, sägas markera slutet även på denna våg av forskning om 
bergsbruket. Millennieskiftet innebar inte endast att arbetet och hushållen 
försvann från historikernas agenda utan – återigen – även forskningen om 
bergsbruket. Hildebrand har således kommit att till stora delar omsluta hela 
denna forskningstradition, men det finns emellertid anledning att ställa sig 
något tveksam till hans egen historik över hur fältet utvecklades. Jag har här 
pekat på att den vindkantring som kom till stånd efter hans egen 80-talspu-
blikation inte alls bör förklaras i de näst intill evolutionära termer han själv 
väljer, utifrån en inre utveckling av fältet. Istället är det uppenbart att vi 
som var verksamma under perioden främst hämtade inspiration från andra 
traditioner; vi valde att betona såväl näringens hushåll som det arbete som 
nedlades, samt hur detta formade den utveckling vi valde att analysera. Inspi-
rationen hämtade vi ofta från den protoindustriella teoribildningen.

Om nu allt tog slut kring millennieskiftet finns det då anledning att åter 
blåsa liv i diskussionen om det svenska bergsbruket, och – vidare – skall en så-
dan diskussion ske med utgångspunkt i de frågeställningar som dominerade 

35  Hasselberg (1998).
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under 1900-talets två avslutande decennier? Här är knappast platsen att utför-
ligt svara på denna fråga, men det finns anledning att peka på ett angränsande 
fält för inspiration. Det är ett obestridligt faktum att den historiska forsk-
ningen under det senaste decenniet blivit mer alert inför utvecklingslinjer 
utanför vårt eget land, samt att historiker idag mer tar avstamp i globala 
processer även när den svenska utvecklingen diskuteras. Det finns således all 
anledning att söka bland utländsk forskning för att hitta nya och spännande 
utgångspunkter, med allehanda komparationer som mål. Det är emellertid 
uppenbart att få studier finns att tillgå på bergsbrukets område, åtminstone 
inom anglosaxisk forskning. Såväl den brittiska som den amerikanska forsk-
ningen speglar den svenska traditionen, men utan en förändring mot mer 
arbetslivshistoria och hushållsrelaterad forskning.36 Ett möjligt undantag är 
John Bezís-Selfas studie av arbetskraften vid Nordamerikanska järnbruk un-
der 1700-talet och det tidiga 1800-talet.37

Bezís-Selfas studie utgör därtill en öppning mot ett angränsande fält, 
som utvecklats mycket de senaste åren och samtidigt ger möjligheter till så-
väl komparationer som kopplingar, den globalhistoriska forskningens bägge 
utgångspunkter. Hans Forging America behandlar järnproduktion inom ra-
men för den slavbaserade plantageekonomin, men järn tillverkades endast 
vid en bråkdel av alla de plantager som europeiska kolonialister grundlade 
längs med Atlantens västra kust. Istället förknippar vi dessa plantager främst 
med framställningen av socker, tobak, ris och senare även bomull. Det är 
lite av en gåta att svenska historiker inte gjort några större ansträngningar 
för att länka det svenska bergsbruket, och i synnerhet bruken, till andra lik-
artade företeelser utanför landets gränser. De tidigmoderna plantagerna var 
stora centraliserade anläggningar för att förädla råvaror avsedda för europe-
iska konsumenter. Dessa enheter kombinerade agrara och industriella inslag, 
samtidigt som de byggde på ofri arbetskraft. En viktig länk finns mellan den 
slavbaserade produktionen och den kapitalistiska utvecklingen, med dess mer 
eller mindre fria varuutbyte. I mångt och mycket kan en liknande karaktä-
ristik sägas vara gällande för det svenska bergsbruket, och bruken har stora 
likheter med de koloniala plantagerna. Även i det svenska rummet kan man 
tala om en kombination av agrara och industriella näringar, och här fanns 

36  Se diskussionen i Evans & Rydén (2007), s. 13–19.
37  Bezís-Selfa (2004).
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även en länk från en lokal tillverkning, i centraliserade anläggningar, till den 
globala marknaden. Man kan förvisso inte tala om en arbetskraft i form av 
slavar, men inte heller bruksarbetarna var fullt ut fria i alla bemärkelser. På 
flera punkter kan man således tala om bruken som Sveriges plantager, eller 
plantagerna som bruk, och det är ingen stort steg att låta den senaste forsk-
ningen kring den koloniala plantageekonomin ge inspiration till ett nyväckt 
intresse för arbete och hushåll vid svenska bruk. Möjligen skulle man kunna 
se ett sådant steg som en slags mellanposition mellan den mer traditionella 
hushållsforskningen, som diskuterats ovan, och den modell som Per-Arne 
Karlsson lanserade, men hela det svenska samhället organiserat utifrån en 
”hushållsideologi”.38

Hur har då forskningen på detta område sett ut? Philip Morgans Slave 
counterpoint och Lorena Walshs From Calabar to Carter’s Grove, båda från 
det sena 1990-talet, ger en bra uppfattning om detta. I bägge fallen tas ut-
gångspunkten i slavarnas materiella omständigheter, med bostäder, kläder 
och mathållning, men betoningen ligger främst på deras arbete. Morgan, 
som behandlar ett större geografiskt område, gör skillnad mellan de plantager 
som odlar tobak och de som odlar ris. I det senare fallet, liksom på sock-
erplantagen, handlar det om ett så kallat ”gang system”, där stora grupper 
av slavar arbetade tillsammans på fälten, men andra typer av organisering 
existerade också. Det förekom även hierarkier inom gruppen av slavar, där 
vissa slavar utförde sysslor som krävde mer yrkeskunnande. Att tillverka järn 
var en sådan uppgift, men det kunde även gälla andra typer av hantverk. När 
det sedan gäller att ta slavarnas hushåll som utgångspunkt pekar dessa studier 
på vissa svårigheter, eftersom slavarna betraktades som plantageägarens egen-
dom och kunde avyttras när så önskades. På så sätt blev hushållet en betydligt 
bräckligare enhet än på andra håll i det tidigmoderna samhället; personliga 
band bland slavbefolkningen kunde lösas upp med synnerligen bryska medel 
och dessutom med mycket kort varsel. Såväl Morgan som Walsh diskuterar 
emellertid detta, och man skulle kunna läsa deras undersökningar som ett 
försök att istället se plantagen som ett stort hushåll underställt plantageäga-
ren, och där plantagen blir den grundläggande sociala enheten utifrån vilken 

38  Man kan även tänka sig att ta den feodala godsdriften som en möjlig utgångspunkt för en 
förnyad diskussion om de svenska bruken. Se Kula (1976). En studie på svenskt material är 
Sundberg (2001).
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detta samhälle skall analyseras. Speciellt Morgan gör en viktig poäng av det 
faktum att dessa plantager byggde på den patriarkala principen av över- och 
underordning.39

Vad finns det då att lära från dessa bägge studier, och det snabbt expan-
derande fältet kring den koloniala plantageekonomin, och vad kan man med 
fördel ta med sig till studier av det svenska bergsbruket? Till en början kan 
man inte låta bli att imponeras av den systematik och noggrannhet som kän-
netecknar dessa studier; i bägge fallen rör det sig om stora samhällen som 
analyseras över lång tid och som undersöks med en nästintill totalhistorisk 
ambition; Walsh har ett avslutande kapitel som söker efter konturerna till sla-
varnas dagliga liv, och Morgan avslutar sin mer än 600-sidiga volym med en 
sektion som nästan etnografiskt försöker återskapa ”The Black World”. Från 
ett mer teoretiskt perspektiv finns, emellertid, tre aspekter som bör lyftas 
fram. För det första finns det anledning att peka på den viktiga kopplingen 
mellan den lokalt förankrade produktionen, med arbetsdelning och slavarnas 
arbete, och den globala marknaden. Därefter bör man betona plantagen som 
en synnerligen hierarkisk struktur där plantageägaren ledde och fördelade 
arbetet med järnhand. Trevor Burnard har i sin Mastery, tyranny and desire, 
från 2004, med en smärtsam tydlighet visat hur slavarnas arbete inordnades 
i ett våldsbenäget system där plantageägaren kunde göra vad han ville med 
sin förslavade arbetskraft. En tredje utgångspunkt är, inte att se dessa slavar 
endast inom ramen för sina hushåll, utan kanske främst som underordnade 
själva plantagen.40 

Max Edelson sammanfattar sin studie av en risplantage i South Caro-
lina, ägd av familjen Laurens, på ett sätt som, efter vissa korrigeringar, skulle 
kunna utgöra en plädering för att studera svenska bruk inte endast utifrån 
tankar om arbete och hushåll, utan även utifrån hierarkier, auktoritet och 
våld. Edelson skriver:

Plantation households, like households elsewhere in the early modern world, were 
units of ”residence and of authority” that were ”geared for work.” Above the enterprise 
as a whole, Laurens played the role of patriarch, whose authority to command slaves’ 
labor rested on his ability to provide for their support. Among the many social changes 

39  Morgan (1998); Walsh (1997).
40  Burnard (2004).
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slavery initiated, the creation of new-world households in which European masters 
ruled over African slaves ”produced the greatest increase in dependency in colonial 
America.”41

Ett exempel, på vad en sådan utgångspunkt skulle kunna innebära för forsk-
ningen om det svenska bergsbruket, vore att placera in de svenska bruken i 
skärningspunkten mellan de resurser som fanns i Bergslagen – i form av yr-
kesskicklig arbetskraft, malm, skog och vattenkraft – och den internationella 
efterfrågan på järn. Dock skulle utgångspunkten inte endast fokuseras på 
relationen mellan bruksledningen och den internationella marknaden eller 
ensidigt på förhållanden i hammarsmedjorna, mellan ledningen och mäster-
smederna. Istället skulle ambitionen vara att fånga bruket som en stor hierar-
kisk struktur, formerad på en grund av det arbete som utfördes av samtliga 
av dess innevånare, i relation till den globala marknaden där svenskt järn 
var en viktig ingrediens. Sannolikt skulle en sådan studie kunna påvisa flera 
förhållanden om vilka vi saknar full kännedom, såsom att arbetet gav förut-
sättningarna för ett deltagande på den internationella marknaden. Förvisso 
var smedernas arbete centralt, och styrande för en mängd annan verksamhet 
på bruket, men detta var i sin tur beroende av annat arbete på bruket. Bruket 
var en helhet, och bruksarbetarnas arbete var det som skapade denna helhet, 
men hur denna organisation såg ut vet vi inte mycket om. Det är, vidare, up-
penbart att stora delar av detta arbete organiserades inom ramen för bruksar-
betarnas hushåll, och att inom dessa samsades sysslor mot lön i brukets regi 
och annat arbete som mer kan karaktäriseras som självförsörjande, men det 
är vidare uppenbart att båda dessa former, och således även genusarbetsdel-
ningen inom hushållen, var på olika sätt reglerade av bruksledningen. Att se 
bruken som stora hushåll, underställda en brukspatron, har sina klara förde-
lar, men för att en dylik analys skall fungera måste denna bild konfronteras 
mot de mindre hushåll i vilka bruksarbetarna levde. Med Per-Arne Karlsson 
är det sedan möjligt att lägga ytterligare en ”hushållsnivå” till denna bild, att 
sätta in bruken och dess hushåll i den stora nationella hushållningen. Även på 
denna punkt finns mycket kvar att göra för den historiska forskningen.

41  Edelson (2006), s. 253.
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Könsarbetsdelning i det  
tidigmoderna agrarsamhället
– med rumsliga perspektiv
elisabeth gräslund berg

Ett återkommande påstående i forskningen om könsarbetsdelning i agrar-
samhället är att kvinnors arbete framför allt ägde rum i husen, på gårdspla-
nen, boplatsen och dess närområde, medan mäns arbete i stor utsträckning 
ägde rum längre bort, ute på åkrar och ängar, i skogen, på jakt, fiske och 
resor.1 Denna föreställning återfinns även i normativa uttalanden i den tidig-
moderna samtiden.2 Ett svenskt exempel finns i prosten Olof Bromans dikt 
från tidigt 1700-tal:

”[---]
Manen plöjer, harfwar , sår, dikar, stänger, ute går;
Seer hwad gården hörer til, botar alt hwad lagas wil.
Hustrun inne i sit hus, lagar wäl; doch utan krus;
Har sit giöra, och sit stök, uti alla rum, och kiök,
[---]”3

De flesta människor i det tidigmoderna Sverige arbetade och försörjdes i 
jordbrukshushåll med hög grad av självförsörjning,4 och därför är den agrara 
könsarbetsdelningen central för all diskussion om arbete och kön under ti-
digmodern tid. Denna forskningsöversikt handlar om det som kan karak-
täriseras som det ”vanliga” arbetet i det tidigmoderna agrarsamhället, inom 
ramen för jordbruket, och har ett särskilt fokus på rumsliga perspektiv. Rum 
och sociala relationer är ofta starkt sammanlänkade och påverkar varandra 

 1  Se t.ex. Myrdal (1999), s. 95; Lindkvist & Sjöberg (2003), s. 150; Flather (2007), särsk. s. 
17–38.

 2  Se genomgång av samtida skribenter i Fiebranz (2002), s. 152.
 3  Broman (1912-1954) s. 863.
 4  Österberg (1980), s. 281; Gadd (2000), s. 11.
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ömsesidigt, till exempel genom att möjliggöra eller förhindra olika typer av 
agerande eller relationer. Den reproducerande och förstärkande mekanismen 
i detta är ofta stark. Den geografiska forskning som diskuterar detta handlar 
framför allt om nutid,5 men den kan ge betydelsefulla inspel också till ett 
forskningsfält som könsarbetsdelning i det tidigmoderna agrarsamhället. Att 
fokusera på rummet är också ett sätt att undersöka hur idéer om könsarbets-
delning faktiskt tillämpades, och vad som var förhandlingsbart i de idéerna.

Agrar könsarbetsdelning
Kärnan i försörjningen i det tidigmoderna agrarsamhället utgjordes av en 
kombination av åkerbruk och boskapsskötsel, men omfattningen av de olika 
delarna varierade mellan olika regioner och mellan olika typer av hushåll. 
Därtill kom också en rad andra sysselsättningar; det kunde vara olika former 
av kompletterande näringar (till exempel fiske, jakt, kolning eller textilpro-
duktion), men också samhälleliga åligganden (till exempel skjutsning eller 
transporter). Det är viktigt att se att arbetet i agrarsamhället var en bred 
verksamhet som omfattade såväl mer klassiskt definierad produktion som 
reproduktion. Inom jordbruket var produktion och reproduktion tätt sam-
manlänkade, och det innebar att sådant som att bygga hus och ekonomibygg-
nader, eller mat- och textiltillverkning för den egna konsumtionen, är lika 
viktigt att uppmärksamma, som produktion för skattebetalning eller avsätt-
ning på en marknad.

Eva Österberg lyfte i en artikel 1980 frågan om kvinnors ekonomiska ställ-
ning och försörjning på landsbygd och i stad under senmedeltid. Som ett 
sätt att studera landsbygdens kvinnor trots det tunna medeltida källmate-
rialet, diskuterade hon möjligheten att använda material från 1500-talet och 
gå till etnologernas resonemang om könsarbetsdelning under 1800-talet för 
att hitta fruktbara hypoteser. Österberg noterade exempelvis att etnologernas 
framställning av 1800-talets arbetsuppgifter, som kvinnligt kodade i nära an-
slutning till hemmet, stämde överens med Olaus Magnus beskrivningar av 
kvinnors arbete i Norden under 1500-talet som göromål nära hemmet.6

 5  Se t.ex. Massey (2005), samt Hägerstrand (1982); Pred (1984); dens. (1985); Lefebvre 
(1991/1974).

 6  Österberg (1980).
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Den tentativa bild Österberg 1980 gav av könsarbetsdelningen i agrarsam-
hället gör sig fortfarande i stor utsträckning gällande. I litteraturen är beskriv-
ningar av könsarbetsdelningen under tidigmodern tid ofta allmänt hållen: 
männen hade hushållets huvudansvar för åkerbruk, hästar och dragdjur, för 
olika slag av kollektiva arbetslag, byggande, redskapstillverkning, fiske och 
skogsbruk, medan kvinnorna hade ansvaret för kor och smådjur, för mjölk-
ning, tillverkning av mat och textilier, för skötsel av barn, sjuka och gamla. 
Det brukar påpekas att könsarbetsdelningen var striktare på storgods och 
stora gårdar, jämfört med små enheter, och att kvinnor var mer flexibla än 
män i fråga om att frångå traditionella arbetsuppgifter.7

Empiriskt väl underbyggda studier av hur könsarbetsdelningen i prakti-
ken såg ut inom jordbruket under tidigmodern tid i Sverige är få, och ofta 
byggs resonemangen på enstaka belägg, på hushållningsböcker, eller genom 
analogier med material från 1800-talet.8 Forskningen om könsarbetsdelning 
i Sverige under tidigmodern tid har huvudsakligen handlat om vilken typ av 
könsrelationer arbetsdelningen var uttryck för, och vilken den grundläggande 
principen för könsarbetsdelningen varit. Den äldre forskningen har menat 
att arbetsdelningens princip i första hand var komplementär, det vill säga 
att män och kvinnor skötte olika uppgifter som kompletterade varandra för 
hushållets gemensamma försörjning. Detta tolkades som en jämlik könsord-
ning, där kvinnan under tidigmodern tid hade en stark position.9 Men denna 
funktionalistiska tolkning har under senare decennier ifrågasatts, främst av 
etnologen Inger Lövkrona, som istället lyft fram att arbetsdelningens princip 
i första hand var hierarkisk enligt en patriarkal norm med mannen överord-
nad kvinnan.10

I det följande görs inledningsvis en tämligen strikt avgränsning till forsk-
ning om tidigmodern (och i viss mån medeltida) arbetsdelning. Därefter föl-
jer en diskussion av olika rumsliga dimensioner på könsarbetsdelningen i 
agrarsamhället, varvid ett något bredare kronologiskt fält uppmärksammas, 

 7  Se t.ex. Österberg (1980); Myrdal (1999), s. 300 ff.; samt Lövkrona (2001), s. 35 f.
 8  Det problematiska med att 1800-talets källor och föreställningar i så hög grad präglat bilden 

av det tidigmoderna agrarsamhällets arbete diskuteras även av Rosemarie Fiebranz i hennes 
bidrag till denna volym.

 9  Löfgren (1982).
10  Lövkrona (2001); se även Fiebranz (2002) för slutet av perioden.
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även om tyngdpunkten fortfarande ligger på vad man kan kalla förmoderna 
samhällen.

Förändringar i den agrara könsarbetsdelningen
Några av de detaljerade empiriska undersökningar som gjorts har långa tids-
perspektiv och visar intressanta förändringar av könsarbetsdelningen i det 
svenska agrarsamhället. Det har handlat om bland annat analyser av bildma-
terial och undersökningar av mjölk- och smörhantering, vallning och tek-
niska förändringar.

Konsthistorikern Ann-Sofi Forsmark visar, i en undersökning av kvinnor 
och arbete i bildmaterial, att de tidigmedeltida kyrkobilderna återger Eva 
och Adam arbetande tillsammans på åkern i ett hack- och spadbruk. Det 
senmedeltida materialet visar däremot Adam som plöjer, medan Eva spinner 
inomhus. Att de senmedeltida bilderna oftare visar kvinnans roll i hemmet 
och som moder tolkar Forsmark som att moderskapet fått en större betydelse. 
Samtidigt finns från hela medeltiden även skördescener där män, kvinnor 
och barn arbetar tillsammans.11 Forsmark lyfter alltså fram en förändring i 
innehållet i könsrollerna, som framför allt rör kvinnan och moderskapet. 
Man kan fråga sig vad den synligare rumsliga separationen i könsarbets-
delningen i de senare bilderna är ett uttryck för? Förändringen i de bilder 
Forsmark analyserar speglar kanske inte endast en tydligare ideal innehållslig 
könsarbetsdelning, utan också en reell rumslig uppdelning i var mannen re-
spektive kvinnan befann sig under arbetet.

Det bildmaterial Forsmark använder för tidigmodern tid, Erik Dahlbergs 
Suecia Antiqua, visar en intressant diskrepans mellan förlagornas skisser och 
den tryckta slutprodukten. I materialet finns en tydlig tendens att kvinnor, 
liksom ålderdomliga redskap och arbetssätt, bytts ut mot män och moderna 
redskap och metoder. Forsmark tolkar detta som uttryck för den allmänna 
tendensen i detta verk, att visa ett ståtligt, modernt och storslaget Sverige; 
bilderna i den färdiga publikationen visade därför boskap som var kraftigare, 
städer som var större och ståtligare, byggnader med fler våningar och torn. 
I förlagorna tecknas en rad olika arbetsuppgifter, av vilka Forsmark särskilt 

11  Forsmark (2001).
12  Forsmark (2001).
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lyfter fram alla kvinnor som bär bördor av olika slag.12 Att bära bördor är inte 
något som omtalas särskilt ofta i andra skildringar av arbetslivet i agrarsam-
hället, och att det här framträder beror förmodligen på att det är just bilder 
och inte skriftligt material.

Två andra exempel på användning av bildmaterial är Geraldine Sheridans 
och Janken Myrdals respektive studier av franskt 1700-tal och svensk medeltid. 
Geraldine Sheridans undersökning visar hur bildmaterial kan ge mer – och 
annan – information om kvinnors arbete än samtida skriftliga källor. I bilder 
kan arbetsuppgifter som kvinnor utförde i olika arbetsprocesser (inom agrart 
arbete eller hantverksarbete) bli synliga, även om de uppfattades som mer obe-
tydliga än huvudmotivet.13 Janken Myrdals studie fokuserar på redskap och 
arbetsteknik i sin genomgång av illustrationer i en handskrift av Magnus Er-
ikssons landslag från 1400-talet.14 Dessa lagboksillustrationer av agrart arbete 
visar enbart män och innebär alltså inte något mer synliggörande av kvinnors 
arbete; istället kan man tolka illustrationerna som att de förstärker bilden av 
agrart arbete som i första hand manligt kodat. Bildmaterial har förstås likaväl 
som andra källor sina begränsningar, tendenser och syften, och måste därför 
användas på ett kritiskt sätt. Dessa analyser av bildmaterial pekar ändå på de 
möjligheter sådant material ger, och på behovet av att tänka kreativt kring 
källmaterial, för att kunna undersöka äldre tiders könsarbetsdelning.

I Janken Myrdals undersökning av medeltidens smörproduktion framgår 
att boskapsskötsel och mejeriprodukter under första hälften av medeltiden 
blev ekonomiskt allt viktigare. Under tidig medeltid var dessa arbetsupp-
gifter illa ansedda och de utfördes ofta av kvinnliga trälar. När det ökade i 
betydelse och åtföljdes av teknisk utveckling blev det ett avancerat arbete som 
krävde skicklighet och kunskap, men som fortsatte att vara kvinnligt kodat. 
Myrdal argumenterar för att arbetet, som ekonomiskt betydelsefullt, stärkte 
kvinnornas position, något som han bland annat belägger med att de ägde 
kor. Men han betonar att det parallellt med detta framträder en demonise-
ring av kvinnors arbete med kor och mjölkhantering. Demoniseringen syns 
i häxprocessernas material om magi kring mjölklycka och i medeltida kyrko-
bilder av kvinnor som lierat sig med djävulen för att göra smör. Jämförbara 
manliga arbeten som krävde skicklighet och fallenhet kunde också associeras 

13  Sheridan (2009).
14  Myrdal, Melin & Ferm (2006).
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med magi (jakt- eller fiskelycka), men beundrades istället och väckte ingen 
misstänksamhet. Myrdals tolkning är att just för att kvinnornas position hade 
stärkts genom koskötseln och mejeriproduktionen, så demoniserades dessa 
arbeten.15 Tolkningen är, utan att han direkt uttrycker det, helt i linje med 
Lövkronas uppfattning, att hierarkin var en grundläggande princip i könsar-
betsdelningen. Myrdals resultat motsäger att kompletterande arbetsuppgifter 
av betydelse för hushållets försörjning i sig innebar jämställda könsrelatio-
ner.

Ett annat arbetsområde där Janken Myrdal belagt en förändring i könsar-
betsdelningen är vallning av djur för bete. Under tidig medeltid var vallning 
ett arbete för vuxna män, men det hade låg status. I material från senmedeltid 
börjar det dyka upp både barn och kvinnor som vallade, och under 1600-talet 
hade arbetet helt och hållet blivit en uppgift för kvinnor och barn. Utveck-
lingen är tydlig framför allt i norra Sverige, medan Skåne hela tiden bibehållit 
den allmäneuropeiska ordningen med vuxna män som herdar. Det är oklart 
varför denna förändring skedde, och Myrdal ger inte några definitiva förslag 
till förklaring. Möjligen kan förändringen sammanhänga med arbetskrafts-
brist efter digerdöden, men eftersom processen var långsam är sambandet 
oklart.16 Den stora ökningen av lagförda tidelagsbrott under tidigmodern tid 
ledde till restriktioner för unga mäns arbete med boskap. Detta stärkte upp-
fattningen att det var bättre att kvinnor skötte vallningen, och det kunde för 
unga män framstå som säkrare att hålla sig borta från situationer där man 
kunde bli misstänkliggjord för tidelagsbrott.17

Förändringar inom jordbruket och jordbruksarbetet hänger intimt sam-
man med arbetets organisation, och kopplas ibland till hur arbetet fördelades 
mellan män och kvinnor. I sin genomgång av det svenska jordbrukets historia 
1000–1700 berör Myrdal en rad tekniska förändringar inom jordbruket, varav 
några relateras till könsarbetsdelning. En gäller övergången från skära till lie 
vid skörden. Övergången till skördelie, som inleddes under 1500-talet i Bergs-
lagen och delar av Mälardalen, innebar att arbetet delades upp mer mellan 
män och kvinnor än som varit fallet vid skördearbete med skära. Lien var så 
långt som kan beläggas ett manligt kodat redskap, medan skäran användes av 

15  Myrdal (2008).
16  Myrdal (1999), s. 132–135.
17  Liliequist (1985).
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Kvinnor och män i skördearbete utanför Kungsbacka, tidigt 1700-tal. Detalj ur förlageteck-
ning av Johan Lithén till Suecia Antiqua et Hodierna. foto: Kungliga biblioteket.
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både män och kvinnor. Vid skörd med skära gick män och kvinnor sida vid 
sida och utförde samma arbetsmoment, men vid skörd med lie gick männen 
före och slog, medan kvinnorna gick efter och räfsade. Under 1600-talet fort-
satte övergången till lie i östra Mellansverige, men först under 1700-talet hade 
den skett i större delen av landet.18 Andra förändringar under medeltiden 
var att den dagliga handmalningen av säd, som var kvinnors arbetsuppgift, 
ersattes med malning vid vatten- och vindkvarnar. Det frigjorde kvinnors ar-
betskraft och möjliggjorde att deras arbete med brödbak kunde koncentreras 
till storbak, varigenom förrådsbröd fick en större betydelse.19 Detta hängde, 
åtminstone i vissa delar av landet, samman med införandet av höstråg och 
omläggning av odlingssystemet till tresäde.20

Till följd av de omfattande krigen på 1600-talet och det tidiga 1700-talet 
försvann en stor andel av den manliga befolkningen från jordbruksarbete 
till krigstjänst. Många män kom inte heller tillbaka, och det har i undersök-
ningar av 1600-talet påtalats att det blev vanligt att kvinnor fick träda in i 
männens ställe och ansvara för gårdsbruket.21 Det har konstaterats att detta i 
regel var avgörande för att gårdsbruken skulle kunna överleva krisperioden, 
men att kvinnorna dels ofta var brukningsföreståndare relativt korta perioder, 
dels att det inte innebar någon egentlig förändring av könsarbetsdelningen 
eller maktrelationerna mellan mäns och kvinnors positioner.22 Jesper Lars-
son har dock nyligen fört fram tanken att fäbodväsendets starka utveckling 
och etablering i norra Sverige under 1600-talet kan hänga samman med att 
kvinnor i mycket högre utsträckning var gårdsföreståndare och utgjorde den 
största andelen av arbetskraften under den perioden. I en tid när bondesam-
hället var satt under press, med höga skatteuttag, klimatförsämring och brist 
på manlig arbetskraft till följd av utskrivningar, var det enligt Larsson natur-
ligt att utveckla boskapsskötseln, vilken kvinnorna hade bäst kännedom om 
och skicklighet i. Det stora överskottet av ogifta kvinnor till följd av bristen 
på män, innebar också att arbetet på fäbodarna kunde organiseras med mer 

18  Myrdal (1999), s. 70, 295.
19  Myrdal (1999), s. 237 f.
20  Vestbö-Franzén (2004).
21  Lindegren (1980), s. 121–132; Perlestam (1998), s. 135.
22  Myrdal (1999), s. 315–316; Perlestam (1998), s. 135, 140.
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specialiserad kvinnlig arbetskraft.23 Det är en intressant tanke, där det mer 
precisa sambandet mellan förändringar i arbetskraftens sammansättning och 
fäbodväsendets utveckling ytterligare behöver belysas.

Frågor kring den agrara könsarbetsdelningen
Dessa undersökningar av arbete och kön i det tidigmoderna svenska agrar-
samhället reser en rad intressanta frågor. Hur såg egentligen arbetsdelningen 
ut i praktiken? Hur förhöll den sig till olika föreställningar om könsarbetsdel-
ning? Myrdals resonemang kring boskapsskötsel och mjölkhantering leder 
till frågor, som hur könsarbetsdelningen och värderingen av arbetet förhöll 
sig till förändringar av den försörjningsmässiga betydelsen av arbetet, och, i 
förlängningen, till den generella könsordningen i lokalsamhället. I vilken ut-
sträckning var den ekonomiska betydelsen av ett arbete kopplat till statusen 
hos den som utförde det? Skall man tänka sig att mäns position i ett åker-
bruksdominerat slättbygdssamhälle var starkare, i enlighet med att åkerbru-
ket var ett manligt kodat arbetsområde, medan kvinnors position var starkare 
i ett område med boskapsskötsel? 24 Eller skall man tänka sig att kvinnors 
position i ett område med boskapsskötsel var mer ifrågasatt, i enlighet med 
Myrdals resonemang om att kvinnor med kompetens blev ett hot?

Frågan om könsarbetsdelningens regionala och sociala variationer över 
tid i agrarsamhället är fortfarande en öppen fråga. Det gäller också frågan 
om i vilka situationer könsarbetsdelningen förändrades vid anpassning till 
ny teknik, ny ekonomi eller andra sociala förutsättningar, liksom omvänt, 
frågan om i vilka situationer teknik, arbetsorganisation eller liknande istället 
anpassades efter könsarbetsdelningen, som i Larssons resonemang om fäbod-
väsendet.

Bristen på empiriska studier kan delvis förklaras med bristen på källma-
terial som redovisar arbete. Synligt i det idag bevarade källmaterialet är näm-
ligen främst det arbete, eller snarare resultatet av arbete, som staten hade 
intresse av för att det utgjorde till exempel skatteintäkter. I jämförelse med 
andra arbetsområden som var mer reglerade, eller som mer hade karaktär 
av lönearbete, är just jordbrukets arbete därtill svårfångat. Det blir särskilt 

23  J. Larsson (2009), s. 386.
24  Jfr Amussen (1998), s. 69.
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uppenbart vid en jämförelse med engelsk forskning, där mängder av precisa 
uppgifter förekommer om vem som utförde vilken arbetsuppgift och hur den 
värderades i lön. Eftersom det tidigmoderna jordbruket i England i betyd-
ligt högre grad måste karaktäriseras som kapitalistiskt, och därför mer arbete 
utfördes som lönearbete, blir beläggen för konkreta arbetsuppgifter och för 
vem som utförde dem fler och tydligare.25 Det svenska subsistensjordbruket 
hade andra förutsättningar, och det är därför svårt att dra paralleller mellan 
arbetets organisation och värdering i England och Sverige vid samma tid. 
Däremot skulle man kunna använda information om arbetsuppgifter i Eng-
land till att även i forskning om Sverige uppmärksamma betydelsen av olika 
mindre sysslor, vilka annars riskerar att bli osynliga i större, mer svepande 
beskrivningar av jordbruksarbetet. Det gäller till exempel sådant som ogräs-
rensning, ärtplockning, eller att samla nedfallna sädesax.26

Om rummets roll i agrarsamhällets könsarbetsdelning
Bilden av könsarbetsdelningen i agrarsamhället, inklusive dess rumsliga as-
pekter, kan problematiseras ytterligare. Som norm, eller som grov beskriv-
ning, kan sammankopplingen av den könsmässiga arbetsdelningen med en 
rumslig uppdelning vara förföriskt tacksam. Den verkar på flera plan, både 
som en till synes naturlig förklaring till en given social situation, och som ett 
konkret reproducerande av de sociala förhållandena. Därför är det viktigt att 
uppmärksamma rummets roll i varje specifik historisk situation. 

Det är också av betydelse att granska den roll rumsliga förhållanden får 
i vetenskapliga förklaringar, så att inte samma förföriska mekanism slår till 
där. Att rummet är en viktig del av maktförhållanden i sociala relationer och 
strukturer är grundläggande inom den kritiska geografin.27 Rum är väldigt 
sällan en fråga om neutrala koordinater, utan måste förstås som socialt lad-
dade. Det finns ibland en tendens i historiska undersökningar att framställa 
de rumsliga förhållandena som enkla, utan att explicit problematisera dem. 
Samtidigt visar andra undersökningar av specifika arbetssituationer, platser 

25  Se t.ex. A. H. Smith (1989); dens. (1989).
26  Fletcher (1995), s. 252 f.; Shoemaker (1998), s. 151 ff.
27  Inom den kritiska geografin, liksom inom annan kritisk samhällsvetenskap, är granskningen 

av makten ett centralt tema. Se Blomley (2009).
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och samhällen, att den rumsliga könsarbetsdelningen var mer komplicerad 
än enkel.28

I forskning om könsarbetsdelning i förmoderna samhällen förekommer 
rumsliga aspekter på flera olika sätt. I några fall används de som ett sätt att 
försöka förstå och förklara undantag från och variationer på det som uppfattas 
som en mer generell könsarbetsdelning. I andra fall, som i diskussionen om 
paradigmet separata sfärer, har rumsliga studier lett till ett fokus på hur ideal 
och praktik förhöll sig till varandra. Som ett tredje sätt kan vi se de fall när den 
mer teoretiska frågan om hur rummet är en del av och påverkar könsordning-
en problematiseras genom empiriska undersökningar. Genom att slutligen 
uppmärksamma rummets betydelse, blir även frågan om tiden aktualiserad.

Rumsliga aspekter som ett sätt att förstå undantag  
och variationer

Det är vanligt att rumsliga aspekter lyfts fram som ett sätt att förstå de många 
sammanhang där könsarbetsdelningen avviker från den mer generella bilden. 
Men i många undersökningar framstår diskussionen av den rumsliga dimen-
sionen av arbetsdelningen ofta mest som en hjälphypotes när den mer gene-
rella principen inte räcker till för att förklara de empiriska resultaten. Det är 
därför av intresse att närmare lyfta fram just den rumsliga aspekten, för att se 
vilka frågor och problem som då blir intressanta.

När hushållsekonomin till en betydande del var beroende av att arbete 
utfördes långt från hemmet, så inverkade det på vem som utförde övriga 
arbetsuppgifter i hushållet. I samhällen där jakt, fiske eller sjöfart var viktiga 
försörjningskällor kunde männen vara borta vecko- eller månadsvis, och där 
blev jordbruket snarast ett kvinnoarbete.29 Det har även konstaterats att kvin-
norna, vid utskrivningar i krigstider, eller när omfattningen av skogsarbete, 
kolning eller körslor ökade, fick större ansvar och inflytande över jordbruket 
eller annat arbete som vanligen var manligt kodat.30 Eftersom männen rent 

28  Spain (1992); Fløystad (1994); Fiebranz (2002); Laurence (2003); Flather (2007).
29  Berggreen (1980). Se även Fiebranz bidrag i denna skrift.
30  Se t.ex. Lindegren (1984); Myrdal (1999), s. 230; Fiebranz (2002); J. Larsson (2009), s. 386–

391.
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rumsligt vistades någon annanstans anpassades könsarbetsdelningen efter 
den specifika situationen.

En del av dessa studier framställer flexibilitet i könsarbetsdelningen som 
det för området normala, till exempel i fiskande kustsamhällen.31 I andra fall 
var flexibiliteten något tillfälligt, om än ibland långvarigt, som när andelen 
vuxna män i ett samhälle betydligt minskade till följd av krig. Avvikelsen från 
normen ses här som ett undantag eller som ett gränsöverskridande.32 När det 
gäller samhällen som fick nya ekonomiska förutsättningar, som vid expansion 
av skogsbruk, vid etablerande av bruk eller olika former av proto- eller an-
nan industri, diskuteras avvikelsen istället som en mer permanent förändring 
av könsarbetsdelningen.33 Gemensamt är dock att det är yttre faktorer som 
framstår som orsaken till gränsöverskridandet eller förändringen.

Rosemarie Fiebranz hävdar i sin studie av genusordning och hushållsstra-
tegier i Hälsingland 1750–1850, att det istället var jordbrukssamhällets köns-
arbetsdelning som möjliggjorde sådana avvikelser eller förändringar. Hon 
påpekar det, som många forskare konstaterat, att kvinnor kunde träda in och 
göra mäns arbetsuppgifter när män inte fanns tillgängliga, liksom att kvin-
nors arbetsuppgifter karaktäriserades av flexibilitet. Men Fiebranz framhåller 
alltså detta som en förutsättning för att hushållen skulle kunna ta tillvara de 
nya försörjningsmöjligheter som skogsarbete, järnhantering, lintillverkning 
och liknande gav.34 Sølvi Sogner och Hilde Sandvik visar på liknande sätt att 
utvecklingen av mäns arbete inom nya näringar i Norge byggde på en flexibel 
arbetsdelning inom hushållet.35

Det är högst relevant med undersökningar av områden, samhällen och pe-
rioder som uppfattas som undantag, eller som annorlunda i jämförelse med 
det ”vanliga” jordbruket och försörjningssättet, eftersom dessa just genom sin 
(antagna) avvikelse kan kasta ljus över vad som uppfattades som ”normalt”. 
Men är det inte samtidigt ett problem, att det är undantagen och det an-
norlunda – kustområden med omfattande fiske och sjöfart, områden med 
stark protoindustri eller omfattande arbetsvandring – som blivit föremål för 

31  Berggreen (1980).
32  T. ex. Lindegren (1980); Perlestam (1998).
33  T. ex. Berggreen (1980), Flather (2007), J. Larsson (2009).
34  Fiebranz (2002), s. 363.
35  Sogner & Sandvik (1989), s. 453.
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forskningsfältets undersökningar?36 Var finns det ”vanliga” jordbruket? Hur 
såg könsarbetsdelningen ut där? Hur varierad var den? I förlängningen kan 
man då också diskutera hur avvikande dessa ”undantag” egentligen var.

Ideal och praktik i rumslig könsarbetsdelning 
– separata sfärer?

Om den förmoderna idealbilden av könsarbetsdelningen byggde på en rums-
lig uppdelning, så är frågan om detta återspeglades i den samtida vardagen.

Ett par mer detaljerade undersökningar rörande England och Tyskland 
visar något olika resultat. Barbara Hanawalt har använt utredningar kring 
dödsfall under 1300- och 1400-talen i England och får där belägg på vem som 
gjorde vad, när, och var. Hon menar att resultatet visar på separata sfärer för 
mäns och kvinnors arbete: närmare 30 % av de förolyckade kvinnorna arbe-
tade i eller kring hemmet och byn, medan motsvarande siffra för männen var 
knappt 12 %.37 I en prövning av olika mer generella teorier om arbetsdelning 
mellan könen tillbakavisar däremot Sheilagh Ogilvie tanken att kvinnor, ef-
tersom de födde barn och ammade i kombination med att de var fysiskt 
svagare, huvudsakligen arbetade i hemmet. Utifrån material från det tidig-
moderna Württemberg i Tyskland visar hon att 45 % av kvinnornas arbets-
aktiviteter utfördes i hemmen, men poängterar att samtidigt ägde även 37 %  
av männens arbete rum där.38 Amanda Flathers studie av det tidigmoderna 
Essex i England är av rent kvalitativ karaktär och lyfter istället för siffror 
fram spänningen mellan de ideologiska konstruktionerna av patriarkala ideal 
och den vardagliga praktiken. Den innebar kontinuerliga omförhandlingar 
och en dynamisk rumsanvändning och rumsuppfattning. Olika och ibland 
motstridiga ideal kunde råda för samma rum – som att hemmet skulle vara 
en avgränsad plats för kvinnor, en offentlig plats för hushållets sociala um-
gänge, eller platsen för hushållets ekonomiska verksamhet. Men motstridiga 
rumsliga ideal kunde också röra individer – som att kvinnor borde hållas i det 
privata, i hemmet, samtidigt som de förväntades besöka grannar, göra ären-

36  Se kommentar i Sogner & Sandvik (1989), s. 455.
37  Hanawalt (1986), s. 145.
38  Ogilvie (2003), s. 323, m.fl.
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den, eller arbeta på arbetsplatser utanför hemmet. Flather hävdar därför att 
idealet om separata sfärer inte bekräftas av den faktiska rumsanvändningen i 
det tidigmoderna England och att dess generella förklaringsvärde är svagare 
än vad som ofta brukar antas.39

Såväl Flather som Ogilvie poängterar att enkla samband mellan kön och 
rum ofta inte kan beläggas; det var fler variabler som hade spelade in. Flather 
menar att klass eller ålder i många fall var viktigare än kön för att bestämma 
individens förhållande till rummet.40 I Ogilvies undersökning av om arbete 
i hemmet var kopplat till kön visade sig just den rumsliga arbetsdelningen 
främst ha en koppling till giftermålsstatus, framför allt för männen. Gifta 
män och kvinnor arbetade i hemmet betydligt mer än ogifta.41

Det verkar ha funnits en starkt kontrollerande ambition bakom öns-
kemålet att kvinnors arbete skulle ske i hemmen. Från undersökningen av 
Württemberg ger Ogilvie exempel på att kvinnor samlades utanför det egna 
hemmet för att arbeta tillsammans och samtidigt kunna ”skvallra”. Detta 
ogillades starkt av männen i maktposition, som sökte återföra kvinnorna till 
hemmen.42 Den rumsliga bestämningen blev där ett verktyg för att uppnå 
social kontroll. Även Fiebranz har exempel på att kvinnor samlades i olika 
hus när de spann, vilket av överhet och utomstående män uppfattades som 
problematiskt och hotande. Detta ledde med tiden till ett förbud för sådana 
kvinnoarbetssammankomster. Fiebranz förbinder detta med linnenäringens 
allt större ekonomiska betydelse och menar att husbönderna allt mer oroade 
sig för huruvida pigorna verkligen arbetade ordentligt i dessa sammanhang. 
Därmed blev den rumsliga omorganiseringen till det egna hemmet ett led 
i kontrollerandet av arbetskraften och dess effektiva arbete.43 Men kritiken 
mot spinnsammankomsterna handlade också här om att kvinnorna skvallra-
de och spred rykten.44 Flather menar att flera av de ideologiska argumenten, 
bakom önskan att kvinnors arbete skulle ske i hemmen, uttryckte idén att 

39  Flather (2007).
40  Flather (2007), särsk. kap. 2 och 4.
41  Ogilivie (2003), s. 323.
42  Ogilvie (2003), s. 323, m.fl.
43  Fiebranz (2002), s. 156 f.
44  Se citat i Fiebranz (2002), s. 157.
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kvinnan var underlägsen mannen, både fysiskt och intellektuellt, och därför 
inte borde agera i offentligheten.45

Den agrara könsarbetsdelningens rumsliga aspekter beskrivs i forskningen 
på ett annat sätt än könsarbetsdelningens rumslighet inom hantverksnäringar 
i urban miljö. För de senare visas ofta att kvinnorna skötte affärer och ären-
den, handel och inköp, och därför var rörliga i samband med sitt arbete, 
medan de manliga mästarna, gesällerna och lärlingarna arbetade med hant-
verket inom verkstadens väggar.46 Beskrivningen ger en rumslig princip näs-
tan motsatt jordbrukets könsarbetsorganisation.

Dessa resultat reser frågan om vad som skulle komma fram vid en mer 
detaljerad undersökning av det faktiska arbetets rumslighet inom jordbruket. 
Att fokusera på rummet kan vara ett intressant sätt att undersöka hur idéer 
om könsarbetsdelningen faktiskt tog sig uttryck, och vad som var förhand-
lingsbart i de idéerna.

Rumsliga dimensioner påverkar och är del  
av könsordning

Yvonne Hirdman har pekat ut isärhållande som en av genussystemets bä-
rande principer, och betonat att det inte bara handlar om isärhållande som 
idé; centralt är även det rent rumsliga, fysiska isärhållandet.47 

Antropologen Daphne Spain har undersökt hur rumslig separation, res-
pektive integration, i könsarbetsdelningen i olika samhällen relaterar till 
kvinnornas status där. Hennes rumsliga karaktärisering av femtio olika ar-
betsuppgifter från 185 olika samhällen48 visar att de mest renodlade manliga 
arbetsuppgifterna i stor utsträckning utfördes på avstånd från boplatsen (till 
exempel jakt och timmerhuggning), medan de mest renodlade kvinnliga 

45  Flather (2007), s. 17–21.
46  Se vidare Dag Lindströms bidrag i denna volym.
47  Hirdman (1988), s. 52.
48  Hennes genomgång baseras på Murdock & Provosts sammanställning 1973 av könsarbets-

delning i olika samhällen världen över (vilken i sin tur bygger på Murdock & Whites sam-
manställning 1969). Det berör såväl statslösa samhällen som mindre och större stater, såväl 
jordbrukande samhällen som pastoralister, jägare och samlare. Den absoluta merparten av 
dessa är förindustriella samhällen. Murdock & Provost (1973); Murdock & White (1969).
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arbetsuppgifterna var sådana som huvudsakligen utfördes på boplatsen (till 
exempel matlagning och vattenhämtning). Spain konstaterar att samhällen 
med stark rumslig uppdelning också karaktäriserades av att kvinnor hade låg 
status, medan kvinnor hade en relativt hög status i samhällen med rumslig 
integration av kvinnors och mäns arbete.49

I de rumsligt könssegregerade samhällena var den starka könshierarkin, 
enligt Spain, grundad i att männen var de som rörde sig i omgivningarna och 
därigenom hade kunskap om dem. Därför var det männen som diskuterade 
och fattade beslut om när läger skulle flytta eller hur man skulle utnyttja 
resurser. Den rumsliga könsuppdelningen i arbetet överfördes också ofta på 
boplatsen, så att män och kvinnor var separerade även där. När det gäller 
samhällen med rumsligt könsintegrerat arbete hade ingen grupp, vare sig den 
baserades på kön eller andra faktorer, bättre tillgång till resurser eller kunskap 
än andra. Detta gav, enligt Spain, ett mer jämlikt samhälle.50

Mellan dessa poler finns en rad varianter på hur arbetsdelning organise-
rats rumsligt. Spain ger exempel på samhällen med rumsligt uppdelat arbete 
mellan män och kvinnor, samtidigt som könen hade en jämlik status. Detta 
förklarar hon med att även om det här var fråga om en rumslig uppdel-
ning i arbetet, innebar både männens arbete (jakten) och kvinnornas arbete 
(samlandet) i detta specifika fall att de rörde sig i det omgivande landskapet 
och fick kunskap om miljö och resurser. Den kunskapen diskuterades sedan 
gemensamt i lägret och därmed överfördes inte den rumsliga uppdelningen 
från arbetet till boplatsen. Till saken hör att detta folk ägnade en relativt liten 
del av sin tid åt arbete, varför den rumsliga separationen i könsarbetsdel-
ningen fick mindre betydelse.51

Spain anser, tvärtemot tidigare teorier om kollektiva arbetslag uppdelade 
efter kön, att rumslig uppdelning inte stärker de olika gruppernas kollektiva 
solidaritet och som en följd därav deras ekonomiska position. Hon argu-
menterar för att sambandet mellan rumsligt segregerat arbete och kvinnors 
låga status är starkt, men visar också på att det finns en mängd varianter på 
temat.52 Spains resultat är intressanta, eftersom de ifrågasätter vad som ofta 

49  Spain (1992), s. 83–103.
50  Spain (1992), s. 86–103.
51  Spain (1992), s. 95–99.
52  Spain (1992), s. 101.
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hävdats: att där kvinnor arbetar själva i grupp är deras position bättre, eller 
att när männen är borta, till exempel i krig, erhåller kvinnorna en starkare 
ställning. Spains resultat kräver att de resonemangen förfinas till sitt innehåll. 
Hur stärktes i så fall kvinnornas position? I vilka avseenden?

Spains resultat är i linje med Hirdmans teoretiska argumentation, att ju 
kraftigare ett isärhållande mellan könen verkar, desto självklarare blir den 
manliga normen och dess hierarkiska överordning.53 Ann-Catrin Östman 
har, i en studie av jordbruk och kön i Österbotten kring sekelskiftet 1900, 
dock påpekat att den tankegången riskerar att osynliggöra hur könsskillnad 
skapas i integrerade och gemensamma arbeten. Utöver den könsarbetsdel-
ning som var rumslig, lyfter hon fram ”pararbeten”, alltså arbetsuppgifter 
som utfördes av ett par, en man och en kvinna. Genom interaktionen dem 
emellan och deras positioner i förhållande till varandra konstituerades hierar-
kiska uppfattningar om kvinnlighet och manlighet och könskodning av olika 
arbetsuppgifter.54

Enbart det rumsliga förhållandet i könsarbetsdelningen säger följaktligen 
inget om vilken status kvinnor får i ett samhälle. Det handlar istället om hur 
effekterna av segregationen hanteras och hur konsekvent den är, men även 
om hur integrationen fungerar. Det finns alltså inte något mekaniskt sam-
band mellan rum och relationerna mellan könen; för analysen behöver man 
ha tillgång till betydligt mer specifika uppgifter om arbetsdelningens innehåll 
än bara den rumsliga lokaliseringen.

Ovan nämndes frågan huruvida en arbetsuppgifts ekonomiska bety-
delse påverkade dess utförares position i könsordningen. Den forskning om 
rumslig separation, eller integration, som här refererats lyfter istället fram 
den kunskapsinhämtning och det informationsutbyte som sker i samband 
med arbetet, som en mekanism som länkar samman könsarbetsdelning och 
allmän könsordning. En intressant parallell till detta resonemang är de ovan 
nämnda gemensamma kvinnoarbetssammankomster i Württemberg och 
Hälsingland, som av överordnade ogillades och förbjöds med hänvisning till 
skvallrande. Spains argumentation handlar om den kunskap och information 

53  Hirdman (1988), s. 57.
54  Östman (2000), särsk. kap. 6.
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som arbetsaktiviteterna i sig gav, och vilka sociala konsekvenser de fick för be-
slutsfattande. Men även det hot man upplevde kring kvinnosammankomster 
och skvallrande handlade om information och kunskapsutbyte som kunde 
ha sociala konsekvenser. Spains kritik mot att rumslig könsarbetsdelning  
generellt skulle ge kvinnorna en stärkt position, måste därför relateras till 
att hon fokuserar på innehållet i det kunskaps- och informationsutbyte som 
sker under separation av könen i arbetsprocesser, och framför allt att detta 
upprätthålls även på boplatsen.

Att rumslig strukturering av arbetet är centralt för social interaktion är 
en av Anthony Giddens huvudteser.55 Men enbart rumslig struktur kan inte 
avgöra vad som händer. För att komma vidare i diskussionen måste därför 
olika sidor av den rumsliga arbetsorganiseringen analyseras mer i detalj. Såda-
na dimensioner av rumslig arbetsorganisering är exempelvis vilken kunskap 
som specifika arbeten och specifik rumsanvändning ger, huruvida en rumslig 
uppdelning är ett konsekvent mönster, eller om det finns en rörelse mellan 
rumslig separation och integration.

Flera studier visar att kvinnor och män kunde arbeta på samma platser, 
men med olika saker. Anne Laurence undersökning av landskapsmålningar 
från högreståndsmiljöer i England visar att det var klass, snarare än kön, som 
separerade människor rumsligt. Men hon påpekar också att även om män och 
kvinnor befann sig på samma plats så utförde de olika sysslor.56 Även Daphne 
Spain har exempel, från rumsligt arbetsintegrerade samhällen, där män och 
kvinnor gjorde olika arbetsmoment.57 Amanda Flathers detaljerade studie av 
det tidigmoderna Essex ger en komplex bild av den rumsliga arbetsdelning-
en, som en dynamisk process där integration och separation varierade, såväl 
under dagen, som under hela arbetsåret. Några av hennes exempel visar att 
såväl män som kvinnor arbetade inomhus under en del av vintermånaderna; 
under resten av vintern, vår och höst, var arbetet mer separerat då männen 
oftare var på fälten medan kvinnorna var hemma. Under arbetsinsatser som 
höslåtter och skörd var däremot både kvinnor och män ute på fälten.58 Flather 

55  Giddens (1985).
56  Laurence (2003).
57  Spain (1992), s. 92–94.
58  Flather (2007), s. 81ff., 93.
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menar att dynamiken och flexibiliteten i den rumsliga organiseringen av ar-
betet bidrog till att könsrelationerna (och andra sociala relationer) också ka-
raktäriserades av dynamik, flexibilitet och ständiga omförhandlingar.59

Den framtida forskningen behöver mer detaljerat precisera såväl vad syss-
lor bestod av och innebar, som hur de relaterade till rummet. Dianne Roche-
leau, och hennes medförfattare, har i sitt arbete med en alternativ kartering 
utifrån kön – gendered resource mapping – pekat på behovet av att precisera 
karaktären på markanvändningen. I undersökningar i nutida agrarsamhäl-
len i utvecklingsländer har de visat att markanvändningen kan vara ytterst 
komplex, gällande vem som bestämmer över vad marken skall användas till, 
vem som utför arbetet, vem som har vilken typ av ansvar för produktionsre-
sultatet, och vem som nyttjar vilka resurser på en specifik plats.60 En sådan 
problematisering av arbetsdelningen kunde vara intressant att applicera även 
på det tidigmoderna svenska agrarsamhället, för att tydligare få fram könsar-
betsdelningen inom jordbruksarbetet.

Rummet – och tiden
Både Spain och Flather berör att människors tidsanvändning måste ingå i 
studiet av könsarbetsdelningen. Spain visar med exempel att arbetet i ett sam-
hälle med strikt könsarbetsdelning kan utgöra en relativt liten del av män-
niskornas tid och att en stor del av deras tid inte strukturerades av arbetet.61 
Även för mer arbetsintensiva samhällen, som det tidigmoderna agrarsamhäl-
let, bör frågan ställas om hur mycket av människors tid en viss könsarbetsdel-
ning strukturerade? Flather visade, som vi sett, att det fanns en stor variation 
i könsarbetsdelningen över dygnet och året, vilket hon menar ledde till en 
dynamisk könsordning.62 Innebar i så fall en förlängning av arbetstiden, kan-
ske ackompanjerad av en allt starkare ideologisk betoning av flitens dygd, att 
könsarbetsdelningen fick en större tyngd i könsordningen? Medförde det att 
omförhandling av könsarbetsdelning blev mer frekvent, eller mindre?

59  Flather (2007), s. 93.
60  Rocheleau, Thomas-Slayter & Edmunds (1995); Rocheleau & Edmunds (1997).
61  Spain (1992), s. 97.
62  Flather (2007), s. 93.
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Diskussionen om kvinnors övertagande av manliga arbetsuppgifter, och 
andra överskridanden av den ideala könsarbetsdelningen, bör också relate-
ras till frågan om tid. Perlestams studier av kvinnors inträde i rollen som 
hushållsföreståndare visar till exempel att de ofta innehade denna roll under 
ganska korta övergångsperioder.63 Tidsaspekten bör vara något som vägs in 
i diskussionen av vad arbets- och hushållsledning innebar för kvinnor. Av 
den andel kvinnor som övertog manligt kodade arbetsuppgifter – hur många 
utförde dem fullt ut, i avseende på förändringsbeslut, långsiktiga aktiviteter 
och strategiska val?

En könsarbetsdelning med utrymme?
Många frågor är fortfarande obesvarade vad gäller arbete och kön på lands-
bygden under tidigmodern tid. Det gäller inte minst konkreta arbetsuppgif-
ter och sysslor. Det har konstaterats att kvinnors konkreta arbete är svårt att 
fånga i källmaterialet,64 men gäller inte detta i stor utsträckning även manligt 
kodade arbetsuppgifter? Det som i första hand är synligt i källmaterialet är 
resultat av arbete som syftat till att producera för att betala ränta, eller för 
avsalu, arbete som man skulle kunna karaktärisera som utåtriktat och som 
produktivt. Kanske blir mönster, förändringar eller variation i könsarbets-
delningen tydligare om arbetsuppgifter som kan karaktäriseras som hushålls-
riktade eller reproducerande, vilka många gånger (men inte alls alltid) var 
kvinnligt kodade, synliggörs?

En annan fråga rör könsarbetsdelningens ideal och praktik. Anthony Flet-
cher argumenterar för att könsarbetsdelningens praktik och den olika ka-
raktäriseringen av arbetsuppgifter ständigt påminde om att kvinnan var det 
svagare könet och mannen det starkare.65 Om det är genom praktiken som 
relationer och positioner manifesteras, reproduceras, förhandlas och föränd-
ras – då behöver praktiken undersökas och inte endast idealen. Kontinuitet 
och förändring är en ständigt närvarande historisk fråga, som givetvis är re-
levant även vad gäller könsarbetsdelningen. Inom forskningsområdet har det 

63  Perlestam (1998), s. 135.
64  Myrdal (1999), s. 309, 311.
65  Fletcher (1985), s. 253 f.
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dock funnits en problematisk tendens att arbeta med analogier mellan olika 
tidsperioder, eller att till den tidigmoderna perioden kronologiskt skriva fram 
eller tillbaka belägg för könsarbetsdelning. Analogier kan, som Eva Österberg 
lyfte fram, användas för att ställa frågor och generera hypoteser, men för att 
vidareutveckla fältet krävs nu detaljerade studier.

Förutom ett behov av mer specifik kunskap om kontinuitet eller föränd-
ring i jordbrukssamhällets könsarbetsdelning, finns också intressanta frågor 
kring regional variation. Hur skilde sig åkerbruksdominerade områden och 
boskapsskötselsområden åt, eller fanns det likheter mellan dem? I vilken ut-
sträckning liknade olika åkerbruksområden varandra, och i vilken utsträck-
ning skiljde de sig åt?

Det finns också mer principiella frågor som rör könsarbetsdelningens 
förhållande till könsordningen; var könsarbetsdelningen en förhållandevis 
förhandlingsbar och föränderlig del av könsordningen, som Flather hävdar,66 
eller var könsarbetsdelning ett av de mest centrala sätt på vilket genussys-
temet reproduceras, som Hirdman menar.67 Till skillnad från Flather, som 
uttryckligen diskuterar tidigmodern tid, så diskuterar Hirdman framför allt 
modernare tidsperioder, men uttrycker sig i generella termer. Skall könsar-
betsdelningens betydelse för könsordningen i ett samhälle förstås som olika 
stor i olika samhällen och förändrad över tid? 

66  Flather (2007), s. 175.
67  Hirdman (1988), s. 52
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Hemma och borta
Mångsyssleri, rörlighet och tidigmodern rural  
arbetsorganisation

rosemarie fiebranz

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

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

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

2  Sörlin (1993), s. 24–26; Runefelt (2011), kap. 4 och 5, särskilt s. 189–201, 227 f.

        



104

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16  Florén & Rydén (1992), s. 67 f.; Ogilvie & Cerman (1996b), s. 229, s. 233 f.
17  Moch (2003), s. 80.
18  Lucassen (1987), s. 96 f.

        



108

på kvinnorna. Arbetscykeln som helhet tolkar Lucassen som att den syftade 
till att upprätthålla status quo, det vill säga hålla jordbruket igång genom att 
från olika inkomstkällor skaffa medel nog att betala jordräntor och skulder.19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

80  Citerat från Fontaine (1998), s. 354.

        



124

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

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

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

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

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

fiska tolkningsmodellerna behandlas i en översikt av Michel Oris (2003).

        



125

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

som dock av utrymmesskäl inte har kunnat behandlas här.
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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.

        



149

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.
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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.
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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.
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Genusarbetsdelning i det  
tidigmoderna skråväsendet
dag lindström

Det skråorganiserade hantverket har under mer än hundra år varit ett viktigt 
studieobjekt för många historiker, men det är ännu förhållandevis få studier 
som behandlat frågor om genus och arbete. Skråsystemets regelverk har ofta 
på ett oproblematiserat sätt förknippats med män och mäns arbete. Hustur, 
döttrar, pigor och andra kvinnor reduceras i ett sådant sammanhang lätt till 
bifigurer.1 De studier som behandlat kvinnors arbete inom skråorganiserat 
hantverk har också i många fall anlagt mer av ett kvinnoperspektiv än ett 
genusperspektiv.

Det faktum att mästare, gesäller och lärlingar i regel varit män har sällan 
föranlett vare sig vidare kommentarer eller djupare analyser. Arbete inom det 
skråorganiserade hantverket har därmed ofta på ett olyckligt sätt kommit att 
framstå såsom en exklusivt manlig sfär. Ändå är det egentligen uppenbart 
att skråna och deras regelverk hade en fundamental betydelse även för kvin-
nor och kvinnors arbete.2 Frågan om genus och arbete framstår därmed som 
grundläggande vid en analys av det skråorganiserade hantverket. Likaså blir 
studiet av det skråorganiserade hantverkets genusarbetsdelning ett väsentligt 
bidrag till kunskapen om äldre tiders genusarbetsdelning i stort.

Fortsättningsvis kommer fyra centrala teman att behandlas. För det första 
presenteras den diskussion som övergripande behandlar kvinnors möjligheter, 
eller brist på möjligheter, inom skråorganiserade näringar. Sedan presenteras 

 1  Som exempel kan anföras Ernst Söderlunds och Karl Heinrich Kaufholds i övrigt mycket 
väldokumenterade och användbara studier av 1700-talets hantverk i Stockholm respektive 
Hildesheim. Söderlund (1943), s. 299; Kaufhold (1980), s. 111, 118. Jämför även D. Lindström 
(1988).

 2  Jämför D. Lindström (1993), s. 14–17.
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vad forskningen i nuvarande läge har att säga om mäns respektive kvinnors 
konkreta arbetsuppgifter inom ramen för mästarhushållen. Därefter diskute-
ras kunskapsöverföring och slutligen behandlas mästaränkorna och deras för-
hållanden. Allra först kommer jag dock att något beröra den forskning som, 
mestadels utan att anlägga ett genusperspektiv, har diskuterat skråväsendets 
uppkomst, utveckling och ekonomiska betydelse.

Diskussioner av skråväsendets utveckling  
och ekonomiska betydelse

Skrån tillhör de mer långlivade institutionerna i Europas ekonomiska histo-
ria. De äldsta beläggen går tillbaka till 1100-talet och mot slutet av medeltiden 
var skråväsendet etablerat i större delen av Europa. Även om det anses att 
skråväsendet på flera håll, framförallt i England och Nederländerna, försva-
gades redan under den tidigmoderna epoken, så var det inte förrän under 
1800-talet som skråväsendet mer allmänt avskaffades. Det tidigaste svenska 
omnämnandet av ett skrå härrör från mitten av 1300-talet och i Stockholm 
var skråväsendet väl etablerat åtminstone från mitten av 1400-talet. Från and-
ra svenska städer är de medeltida spåren mer sparsamma, men från och med 
slutet av 1500-talet finns allt fler exempel på skrån även utanför Stockholm. 
Under 1600-talet blev de allt vanligare åtminstone bland de viktigare hantver-
ken och i de något större städerna. 1669 och 1720 års allmänna skråordningar 
lade grunden för en ordning där alla hantverkare egentligen skulle inord-
nas i skråsystemet. Under 1700-talet fick också skråväsendet sin riktigt stora 
utbredning i Sverige, men i praktiken fanns det ännu många hantverkare, 
framförallt i de mindre städerna, som inte tillhörde något skrå. Kritiken mot 
skråväsendet blev tydlig redan tidigt under 1700-talet, inte minst inom Kom-
merskollegium där det fanns en uppenbar vilja att begränsa skrånas kontroll 
över hantverket. Dock dröjde det ända fram till 1846 innan skråtvånget for-
mellt upphävdes i Sverige.3

 3  För skråväsendets utveckling i Sverige, se F. Lindberg (1947); Söderlund (1949); Gadd (1991), 
s. 201–297; D. Lindström (1991); L. Edgren (1997).
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De europeiska skråorganisationerna utövade en omfattande kontroll över 
framförallt olika hantverksnäringar. En grundprincip var att alla utövare av 
ett visst yrke skulle tillhöra skrået och att skråets medlemmar inte heller skul-
le utöva något annat yrke. Skråna upprätthöll i regel någon form av begräns-
ning eller åtminstone kontroll av tillträdet till de olika hantverken. Formerna 
för kontroll och begränsning var många: krav på visst antal läroår; krav på 
gesällvandring; mer eller mindre omfattande, svåra och dyrbara mästarprov; 
avgifter; krav på äkta börd; etcetera. Vissa skrån genomdrev också en absolut 
tillträdesbegränsning genom att endast tillåta ett visst antal mästare.4

I Sverige gjordes flera försök under 1700-talet, ofta från Kommerskolle-
giums sida, att motverka skråorganisationernas tillträdesbegränsningar, men 
i huvudsak kunde skråna fortsätta att upprätthålla ett begränsat tillträde till 
sina näringar.5 Skrånas strävan till kontroll över hantverket tog sig också ut-
tryck i att illegala utövare, så kallade bönhasar, spårades upp och bestraffades. 
Detta kunde ibland ske under dramatiska former då utsända representanter 
för skrået trängde sig in i privathem i syfte att på bar gärning avslöja dem som 
bedrev otillåtet hantverk. I Sverige genomfördes vissa begränsningar i skrånas 
legala självsvåld genom 1720 års allmänna skråordning där det slogs fast att ett 
skrå inte fick anställa jakt på bönhasar med mindre än att borgmästare och 
råd hade underrättats och gett sitt samtycke.6

Skråna upprätthöll en omfattande näringskontroll, som inte bara gällde 
tillträdet till yrket. Det var också vanligt att de upprätthöll någon form av 
kvalitets- och priskontroll, att de motverkade konkurrens mellan mästare, 
att de fördelade beställningar och råvaror, och att de förmedlade och för-
delade gesäller bland mästarna.7 Skråna har också kommit att förknippas 
med en specifik hantverkarkultur. Föreställningar om ära, grupptillhörighet 
och exklusivitet, liksom kännedomen om yrkesspecifika ceremoniel, brukar 
framhållas som utmärkande drag i hantverkarkulturen. Tiden som lärling och 
senare som gesäll uppfattas inte bara som en period då den blivande mästaren 

 4  Wissell (1974), s. 1–33; Farr (2000); Kluge (2007), s. 228–261.
 5  Söderlund (1949), s. 186–231.
 6  Söderlund (1943), s. 74–77; Kluge (2007), s. 249–252. Bestämmelsen i 1720 års allmänna 

skråordning, artikel 10, § 20. Återgiven i Söderlund (1949), s. 418.
 7  Söderlund (1943), s. 96–116; Farr (1988), s. 19 f.; Kluge (2007), s. 262–305.
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lärde sig själva hantverket. Det var också en tid av inskolning i yrkets norm-
system, självförståelse och sedvanor. 8

Såväl hantverkarkulturen i allmänhet som de mer specifika föreställning-
arna om ära beskrivs ofta i neutrala termer, men den åberopade hantverkar-
kulturen var givetvis inte könsneutral och den ömt vårdade äran var i en 
mycket påtaglig mening också en manlig ära. Detta är något som exempelvis 
Merry Wiesner har understrukit. Skråhantverkets föreställningar om ära bi-
drog, menar hon, till att knyta män tätare samman med varandra samtidigt 
som den bidrog till att exkludera kvinnor.9 Därmed blir det också tydligt att 
lärlingar och gesäller inte bara skolades i ett tekniskt yrkeskunnande utan 
även tillägnade sig en specifik form av maskulinitet, vilket exempelvis Ruth 
Karras har framhållit.10

I skråväsendet framträder på ett väldigt tydligt sätt den kombination av 
kollektiva och hierarkiska drag som utmärker mycket av både medeltidens 
och den tidigmoderna epokens sociala organisering. Mästarna uppfattades 
som likställda. De delade samma rättigheter och skyldigheter, och de omtala-
des ofta såsom bröder. Samtidigt var den formella hierarkin mellan mästare, 
gesäller och lärlingar central. Den återspeglar både ålder, kunnande och social 
ställning, liksom kön. Det är just en manlig hierarki som framträder som 
skråväsendets mest artikulerade hierarkiska ordning, liksom det även är det 
manliga brödraskapet som tydligast framhålls bland de kollektiva dragen.

Såväl ekonomiskt som socialt fanns en stark koppling mellan mästartitel 
och giftermål. Endast mästaren skulle, i den ideala ordning som inte alltid 
upprätthölls, vara gift och ha ett eget hushåll. Samtidigt förväntades det också 
att mästaren verkligen var gift. Gesäller och lärlingar antogs ingå i sin mästa-
res hushåll. Därmed inkluderades de inte bara i mästarens arbetsorganisation 
utan även i en social organisation med mästaren som överhuvud. Inte heller 
detta var något som i praktiken alltid upprätthölls. Under 1700-talet var det 
exempelvis inte alls ovanligt i Sverige att det fanns gifta gesäller som inte hel-

 8  Det äldre (förkapitalistiska) hantverket och skråväsendets sociala och kulturella grunddrag 
har beskrivits av en lång rad historiker. Se exempelvis Walker (1971), s. 73–107; Wissell 1971–
1988; Bergmann (1973), s. 5–34; L. Edgren 1987, särskilt s. 26–31; Farr (2000), s. 20–34; Kluge 
(2007), s. 312–388.

 9  Wiesner (1989).
10  Karras (2003), s. 109–150.
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ler bodde hos sin mästare. Mästarens hushåll framstår ändå som ett centralt 
element i skråväsendet och dess regelverk. Gesäller och lärlingar ingick som 
en självklar del, men också mästarens hustru, hans söner och döttrar, liksom 
även pigor hade givna platser. Hustrun kunde träda i sin makes ställe och till 
och med överta verkstaden vid hans död. Mästarsöner slapp i regel en del av 
kostnaderna och kraven för att själva bli mästare. Samma eller liknande regler 
gällde i många fall även för den gesäll som gifte sig med en mästardotter.11 
Att pigan stod längst ned i den sociala hierarkin accentueras av det faktum 
att hon, såvida hon inte samtidigt var dotter till en mästare, sakande specifika 
rättigheter i skrånas regelverk. Här framgår det med all önskvärd tydlighet 
hur skrået i själva verket var tätt sammanflätat med familjen och hushållet. 
Därmed var också skråets skenbart exklusivt manliga ordning nära förbun-
den med en mer uppenbart genuskodad sociala ordning.

Det är ganska självklart att skråväsendet och dess uppkomst i hög grad 
har kommit att förknippas med bestämda ekonomiska strävanden och ef-
fekter, även om det också är tydligt att skråna hade framträdande sociala 
och religiösa funktioner. I en rad klassiska texter har skråna beskrivits såsom 
monopolistiska organisationer, vilka svartsjukt bevakade sina näringsrevir, 
hindrade nyetableringar och bedrev hård pris- och kvalitetskontroll. De ska 
ha motarbetat ny teknik och i största allmänhet hämmat den ekonomiska 
utvecklingen. De har ofta fått stå som sinnebilden för en konservativ och 
icke-dynamisk merkantilistiskt orienterad regleringsekonomi. Skråväsendets 
existens och uppkomst har överhuvudtaget ofta förklarats utifrån specifika 
ekonomiska funktioner. Under 1800-talet debatterades skråväsendets upp-
komst livligt, framförallt bland tyska historiker. En uppfattning som fick 
starkt genomslag var att skråna uppstod som ett resultat av hantverkarnas 
strävan att trygga sin egen försörjning genom etableringskontroll. De eko-
nomiska förklaringarna till skråväsendets uppkomst har fortsatt att spela en 
viktig roll i diskussionen och skråna har gärna förknippats med sådant som 
kartellfunktioner och artificiella prisstegringar.12

11  Wiesner (1986), s. 152–165; dens. 1989, s. 128 f.; L. Edgren (1987); Roper (1989), s. 27–55; 
D. Lindström (1993), s. 15 f.

12  För en översikt över olika förklaringar till skråväsendets uppkomst i framförallt äldre tyska 
forskning, se Kluge (2007), s. 35–57. Georg von Below och Gunnar Mickwitz tillhör dem 
som betonat strävan att undvika konkurrens. Below (1912); Mickwitz (1936).
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När det gäller skrånas ekonomiska roll har också andra aspekter än mono-
pol- och kartellsträvanden diskuterats. I Sverige har Karl Gunnar Persson och 
Bo Gustafsson i stället velat förklara skråväsendets uppkomst utifrån teorier 
om transaktionskostnader. Skråna ska ha garanterat en viss minimikvalitet, 
någorlunda stabila priser och rimliga inkomster för hantverkarna. Därmed 
bidrog de också till att möjliggöra fungerande marknader.13

Sedan slutet av 1990-talet har den generellt negativa bedömningen av 
skråväsendets ekonomiska betydelse blivit föremål för kraftfull kritik även 
internationellt. S. R. Epstein är den som främst har drivit tesen att de ti-
digmoderna skråorganisationerna i själva verket hade positiva ekonomiska 
effekter. Skråna tillhandahöll ett institutionellt ramverk som underlättade 
förmedlandet av ett yrkeskunnande, inte minst mellan generationer. Genom 
lärlingssystemet fanns en organisation som tillhandahöll yrkeskunniga hant-
verkare. Epstein menade också att de vanliga, och i många fall föreskrivna, 
gesällvandringarna bidrog till att sprida både kunnande och innovationer. 
Detta är också utgångspunkten för Epsteins ståndpunkt att skråna inte alls 
kan beskyllas för att generellt ha utgjort motståndsnästen mot teknisk för-
ändring. I själva verket var de i många fall viktiga förmedlare av ny teknik.14

Även tyska hantverkshistoriker har ifrågasatt skråhantverkets innebo-
ende teknik- och innovationsfientlighet. Förmedling av yrkeskunnande och 
spridning av innovationer har diskuterats. Inte minst har just gesällers och 
lärlingars geografiska rörlighet uppmärksammats som en viktig faktor i sam-
manhanget.15 Frågan om den geografiska rörlighetens betydelse för kunskaps-
spridning och förmedling av innovationer är både intressant och betydelse-
full. Även här finns det anledning att efterlysa ett genusperspektiv. Hur såg 
pigors, döttrars och hustrurs geografiska rörlighet ut och vilken betydelse 
hade detta för kunskapsspridning?

Sheilagh Ogilvie är den som tydligast har kritiserat Epsteins och andras 
nytolkningar av skråväsendet och skrånas ekonomiska betydelse. Hon bestri-
der att skråna hade de positiva ekonomiska effekter som Epstein vill hävda. 

13  Persson (1987); Gustafsson (1987).
14  Epstein (1998); dens. (2008). För en kort introduktion till Epsteins grundtankar, se Prak 

(2008).
15  Se exempelvis Reith (2000); dens. (2008).
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Tvärt om var de till stor skada och det kan tydligt beläggas att de hade en 
negativ inverkan på kvalitet, kunnande och innovationer. Ogilvie ser här 
ett tydligt samband mellan starka skrån och bristande ekonomisk dynamik. 
Dessutom verkade skråna starkt begränsande på kvinnors handlings- och för-
sörjningsmöjligheter, vilket är något som Epstein egentligen inte diskuterar. 
Svaga eller inga skrån innebar större handlingsutrymme för kvinnor.16

Uppfattningarna om det tidigmoderna skråväsendets ekonomiska bety-
delse skiljer sig sålunda väsentligt mellan olika historiker. Å ena sidan har 
det identifierats som en institution som främst hindrade tekniska innovatio-
ner och ekonomisk utveckling samt systematiskt begränsade kvinnors hand-
lingsmöjligheter. Å andra sidan har skråväsendet också uppfattats som en 
institution med påtagligt positiva ekonomiska effekter, bland annat genom 
kunskapsförmedling och innovationsspridning. En möjlig väg att överbrygga 
dessa till synes låsta positioner har presenterats av den nederländske eko-
nomhistorikern Jan Luiten van Zanden. Han menar att ett av de drag som 
skiljer det ekonomiskt expansiva Nordvästeuropa från andra mindre dyna-
miska områden under tidigmodern tid är institutionernas flexibilitet.17 Det 
avgörande skulle i så fall inte vara starka eller svaga skrån, utan skrånas och 
andra institutioners förmåga att anpassa sig till skiftande förutsättningar och 
omständigheter. Detta är ett perspektiv som borde ha stor relevans även när 
skråväsendets betydelse för kvinnors handlingsmöjligheter (och kanske även 
kvinnoarbetets betydelse för skråväsendet) diskuteras.

Skråväsendets betydelse för kvinnors arbete  
och handlingsmöjligheter

Det är uppenbart att skråorganisationerna på olika sätt begränsade kvinnors 
handlingsmöjligheter och att dessa begränsningar var betydligt mer omfat-
tande än de restriktioner som gällde män. Dessa förhållanden är egentligen 

16  Ogilvie (2004a); dens. (2007); dens (2008).
17  Zanden (2009), s. 296 f.
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välkända, men modern forskning visar också att det fanns stora variationer. 
Restriktioner, men också möjligheter, kunde uppenbarligen skilja sig åt, såväl 
mellan yrken som mellan regioner. Tolkningarna av skråorganisationernas 
betydelse i allmänhet och deras inverkan på kvinnors arbete i synnerhet visar 
sig också variera starkt mellan olika forskare.

Historien om kvinnors möjligheter att verka inom skråorganiserade nä-
ringar har ofta skrivits in i en berättelse om en fortskridande marginalisering, 
där medeltiden gärna framställs som en mer likställd epok. Under den tidig-
moderna epoken trängdes kvinnorna alltmer ut i marginalen. Deras hand-
lingsutrymme beskars, deras arbetsuppgifter identifierades som okvalificerade 
och de betalades lägre löner. Denna tolkningsram är i sin tur nära förbunden 
med en mer övergripande föreställning om skråväsendets långsiktiga förfall. 
Redan under 1800-talet etablerades framförallt bland tyska forskare uppfatt-
ningen att skråna under den tidigmoderna epoken blev alltmer monopo-
listiska, exkluderande och innovationsfientliga. Utvecklingen kunde ställas 
i kontrast till medeltiden, en epok då skråna ännu inte hade urartat. Denna 
modell för skråväsendets förändring passade också väl in i en ännu större 
berättelse i äldre tysk historieskrivning där medeltiden, med kejsardömet och 
de fria städerna, representerade en höjdpunkt i kontrast till den tidigmoderna 
epokens allmänna förfalls- och splittringstendenser.18

Uppfattningen att kvinnorna under den tidigmoderna epoken blev allt 
mer marginaliserade inom det skråorganiserade hantverket formulerades re-
dan 1919 av Alice Clark i hennes klassiska studie av kvinnors arbete i 1600-
talets England. Hon målade då upp en förhållandevis positiv och harmonisk 
bild av kvinnors ställning inom det äldre hantverket. Så länge produktionen 
i huvudsak var hushållsbaserad arbetade man och hustru tillsammans och de 
betraktades närmast som kompanjoner. Hustrurna deltog i produktionen, 
men skötte också försäljning och hushållsarbeten. När kapitalistiskt oriente-
rade organisationsformer började utvecklas under 1600-talet och när produk-
tionen som en följd av detta alltmer skildes från hushållet, kom kvinnor att i 
stigande grad också utestängas från de mer kvalificerade arbetsuppgifterna.19

18  Haupt (2002), s. 9; Reith (2002), s. 39–41; Kluge (2007), s. 13–17.
19  Clark (1992), s. 183–197. Jämför även Wissell (1974), s. 439–445. Wissell utgår dock i större 

utsträckning ifrån att kvinnor redan tidigt i första hand ägnade sig åt hantverk som i särskilt 
hög grad passade kvinnor, till exempel att spinna och väva.
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Clark var emellertid inte ensam om att tidigt diskutera kvinnors arbete 
inom skråhantverket. I Tyskland hade Karl Bücher redan dessförinnan upp-
märksammat att kvinnor under medeltiden utförde arbete inom många 
hantverksnäringar, som medlemmar av hushållet och som lönearbetare, men 
också som självständiga mästare. Vanligast var detta inom textilnäringar, men 
kvinnor var verksamma också inom många andra hantverk. Bücher fann 
dock en tendens att kvinnors arbete redan tidigt började trängas ut från de 
skråorganiserade hantverken. Först begränsades änkornas rättigheter, sedan 
infördes restriktioner mot hustrurs, döttrars och pigors arbete, och slutligen 
infördes hinder för kvinnor att verka som självständiga mästare. Som resul-
tatet av denna förändring hade det, enligt Bücher, under 1700-talet blivit 
ovanligt att kvinnor överhuvudtaget utförde något arbete inom skråhantver-
ken. Motsvarande exkludering av kvinnor ska inte ha ägt rum inom de icke 
skråorganiserade näringarna. Bücher tillskriver gesällernas sammanslutningar 
en viktig roll i denna process. Bland annat medverkade de till att allt fler 
gesäller vägrade att arbeta tillsammans med kvinnor.20

Det finns viktiga skillnader mellan Clark och Bücher. Bland annat lägger 
Bücher större vikt vid kvinnor som lönearbetare och som självständiga mäs-
tare inom skråhantverket, medan Clark i högre grad betonar mästarhustruns 
roll. De ger också olika förklaringar till att kvinnors arbete kom att margina-
liseras inom skråhantverken, men de är samstämmiga i så måtto att de båda 
menar att en sådan marginaliseringsprocess verkligen ägde rum. Detta är ett 
vanligt perspektiv även i modernare forskning. Merry E. Wiesner, Martha 
Howell och James R. Farr tillhör dem som tydligt formulerat ett sådant för-
sämringsperspektiv. Åtminstone från 1400-talet kom kvinnor att i stigande 
grad utestängas från arbete inom de skråorganiserade näringarna. Framförallt 
förvägrades de tillträde till mer avancerade arbetsuppgifter och till yrken som 
ansågs kräva särskild skicklighet. De fick en mer underordnad roll samtidigt 
som de också fick sämre betalt för sitt arbete. Dessutom accepterades inte 
längre kvinnor som mästare och de kunde inte längre antas i lära. Även än-
kornas traditionella rättighet att behålla makens verkstad underminerades i 

20  Bücher (1910). Ett likartat resonemang, men baserat på ett mer omfattande empiriskt under-
lag och utan Büchers explicita utpekande av gesällskapen som drivande i marginaliseringen 
av kvinnors arbete, återfinns i Wachendorf (1934).
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och med att alltfler skrån införde en tidsgräns för detta. Änkan fick helt enkelt 
bara behålla verkstaden under ett visst antal år. Vid sidan av en tilltagande 
marknadsorientering brukar ett ökat genomslag för patriarkala hushållsideo-
logier och strävanden mot en tydligare samhällshierarki tillskrivas rollen som 
motor i denna förändring. Wiesner framhåller också i likhet med Bücher att 
gesällerna, i takt med att de själva från och med 1500-talet fick allt svårare att 
bli mästare, började uppvärdera ärans betydelse. I det sammanhanget utveck-
lades föreställningar om att det var vanhedrande att utföra arbetsuppgifter 
som kunde identifieras som kvinnliga och att det till och med var oförenligt 
med bibehållen ära att ens arbeta tillsammans med kvinnor. Wiesner menar 
också att gesällvandringarna var en viktig orsak till att dessa uppfattningar 
fick en så pass snabb och omfattande utbredning.21

En viktig faktor i nedgångsperspektivet är det faktum att det under medel-
tiden på flera håll förekom att kvinnor gick i lära och även accepterades som 
mästare. Från Tyskland finns ett stort antal exempel på medeltida skrån där 
kvinnor uppträdde som mästare. De flesta av dem återfinns inom textil- och 
livsmedelssektorerna. Det finns också flera exempel på skrån med baderskor 
och barbererskor som medlemmar. Även i Paris fanns det under medeltiden 
flera kvinnoskrån och ett mycket stort antal skrån med kvinnliga medlem-
mar.22 Det finns också exempel på kvinnliga hantverkargrupper under medel-
tiden, såsom exempelvis Londons silkwomen, vilka i princip fungerade som 
ett skrå, men inte hade formell status som ett sådant. Silkespinnerskorna 
utövade ett kvalificerat hantverk som tog många år att lära, de behöll ofta sitt 
yrke hela livet även om de gifte sig, de hade egna verkstäder, de antog kvinn-
liga lärlingar och de bevarade ett exklusivt yrkeskunnande.23

Mest uppmärksammade i detta sammanhang är nog ett antal renodlade 
kvinnoskrån i 1300- och 1400-talens Köln. Helt självständiga skrån var det 
dock inte fråga om. I stället var de nära knutna till starka köpmannaintres-

21  Wiesner (1986), s. 151–185; dens. (1989); dens. (2000), s. 104 f., 125–29; Howell (1986b), s. 200 
f.; dens. (2008), s. 523 f.; Farr (2000), s. 37–41. Se även Quataert (1985), s. 1124; Honeyman 
& Goodman (1991); Crossick (1997), s. 13–15; Hanawalt (1999). För en översikt över detta 
perspektiv, se även Crowston (2008), s. 20–25. För en översikt på svenska, se Wottle (2000), 
s. 186–188.

22  Kowaleski & Bennett (1989), s. 481–483; Jacobsen (1995), s. 77–81; Hafter (2007), s. 42 f.; 
Kluge (2007), s. 132 f.

23  Dale (1933); Kowaleski & Bennett (1989), s. 480 f.
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sen. De kvinnliga mästarna kom i de flesta fall från välbeställda familjer och 
var gifta med män ur samma skikt. Männen tillhandhöll de ofta dyrbara 
råvarorna, handlade med de färdiga produkterna och företrädde skrået utåt. 
Det rörde sig helt klart också om män och kvinnor ur en ekonomisk elit i 
medeltidens Köln. Under den tidigmoderna epoken upphörde de exklusiva 
kvinnoskråna, allt färre skrån accepterade överhuvudtaget kvinnliga mästare 
och kvinnliga lärlingar blev allt mer ovanliga i Tyskland.24

Uppfattningen att kvinnor generellt sett mötte försämrade förhållanden 
inom skråorganiserade näringar under den tidigmoderna epoken jämfört 
med medeltiden har dock kommit att ifrågasättas och kritiseras. Dels har 
det riktats kritik mot den relativt ljusa och harmoniska bild som exempelvis 
Alice Clark målade upp av förhållandena under medeltiden.25 Dels framstår 
inte längre kvinnoskrån och kvinnliga mästare som något som uteslutande 
har hört vissa medeltida städer till. Det har presenterats allt fler exempel från 
tidigmodern tid på att kvinnor verkade som mästare och att det även under 
den epoken förekom regelrätta kvinnoskrån. Överhuvudtaget finns ett bety-
dande antal empiriska belägg som talar för att kvinnors handlingsutrymme på 
många håll också kan ha vidgats från och med senare delen av 1600-talet.26

Daryl Hafter delar visserligen uppfattningen att kvinnor inom skråhant-
verken generellt marginaliserades från senmedeltiden, men har ändå upp-
märksammat att kvinnor ännu under 1700-talet kunde bli fullvärdiga mästare 
i Rouen och att det där även fanns regelrätta kvinnoskrån. Det handlade inte 
om änkor eller om särskilda undantag för mästardöttrar utan om kvinnor 
som självständigt etablerade sig som näringsidkare. Hafter framhåller också 
att Frankrike avvek från ett generellt mönster av tilltagande marginalisering 
av kvinnor inom hantverk och skråorganiserade näringar från och med 1500-
talet. En orsak skulle vara hovets stora behov av lyxvaror vilka i stor utsträck-

24  Jacobsen (1995), s. 78 f.; Kluge (2007), s. 133–135. Kölns kvinnoskrån har behandlats utförligt 
av Margret Wensky. Se Wachendorf (1934), s. 34–48; Wensky 1980; dens. (1982); Wunder 
(1992), s. 122.

25  Jämför exempelvis Kowalski & Bennett (1989). Även Grethe Jacobsen, som i och för sig 
ser en tilltagande marginalisering av kvinnor och kvinnors arbete inom skråorganiserat 
hantverk från och med senmedeltiden, menar att föreställningen om man och hustru som 
likställda kompanjoner inom det medeltida hantverket är en idealisering. Jacobsen (1995), s. 
71–81, 97 f.

26  Crowston (2008), s. 25–30.
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ning producerades i Paris och Rouen och att den starka franska centralmak-
ten motverkade skrånas och de lokala institutionernas strävan att exkludera 
kvinnor.27

Elizabeth Musgrave har noterat att flera skrån i Nantes under 1700-talet 
började acceptera kvinnor. Dock kunde dessa inte uppnå full mästarvärdighet 
och deras verksamhet omgärdades av olika begränsningar, såsom förbud att 
anställa gesäller eller att ha egen verkstad. Inte desto mindre ökade kvinnors 
status och delaktighet i Nantes skråorganisationer under 1700-talet. Musgra-
ve förklarar detta med en växande marknad för varuproduktion. Kvinnornas 
medverkan blev särskilt påtaglig i näringar som å ena sidan utmärktes av 
växande massmarknad men å andra sidan ännu bedrevs i hushållsbaserade 
verkstäder. Detta gällde till exempel livsmedels- och textilhantverk. En orsak 
till att självständiga kvinnliga näringsutövare i allt högre grad accepterades 
var att de manliga mästare som producerade kläder för kvinnor helt enkelt 
var för få för att kunna möta efterfrågan från en växande kvinnobefolkning 
i staden. Dessutom saknade skrået möjlighet att övervaka en växande grupp 
av kvinnliga klädesproducenter utanför skrået. I det läget valde mästarna att i 
stället öppna skrået för kvinnor. Dessa inordnades då under skråets regelverk 
samtidigt som de också tvingades erlägga avgifter till skrået.28

1675 inrättades genom kungligt beslut ett sömmerskeskrå i Paris. Skrået 
var uppbyggt och organiserat på samma sätt som manliga skrån, men söm-
merskorna hade inte fullt ut samma rättigheter som manliga mästare. Fram-
förallt åtnjöt de inte samma monopolrättigheter. Sömmerskorna fick endast 
tillverka kläder för kvinnor och barn, vilket även skräddarna fick, men därtill 
hade de manliga skräddarmästarna monopol på tillverkning av vissa klädesslag 
för kvinnor. Män och kvinnor hölls åtskilda även genom att sömmerskorna 
förhindrades att anställa manliga gesäller samtidigt som skräddarna inte till-
läts att anställa kvinnor. Liknande sömmerskeskrån upprättades sedan i yt-
terligare 15 franska städer. Gemensamt för dem alla var att deras rättigheter 
var begränsade i förhållande till skräddarnas privilegier.29

27  Hafter (1997); dens. (2007), s. 36–50.
28  Musgrave (1997), s. 159–163.
29  Crowston (2000); dens. (2008), s. 35–39.
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I England började skräddarskrået i York att från slutet av 1600-talet åter 
acceptera kvinnliga mästare, vilket inte varit fallet sedan 1400-talet. Redan 
under 1710-talet var närmare en tredjedel av de nyantagna mästarna kvinnor. 
Många kvinnor antogs också som lärlingar. Till skillnad från sömmerskorna i 
Paris, vilka sällan var gifta, var åtminstone en tredjedel av de kvinnliga skräd-
darna i York gifta. Endast ett fåtal av dem var dock gifta med skräddare, 
vilket ytterligare indikerar att de verkligen bedrev en självständig närings-
verksamhet. De kvinnliga skräddarna i York betraktades emellertid inte i alla 
avseenden som likvärdiga med de manliga mästarna. Framförallt var kvin-
norna exkluderade från uppgifter som funktionärer och officiella företrädare 
för skrået. Simon D. Smith som studerat skräddarskrået i York, menar att en 
ökande efterfrågan på kvinnokläder var en bidragande orsak till att kvinnor 
också kom att inkluderas i skrået.30

Det faktum att det har funnits skrån som gav kvinnor tillträde på samma 
villkor som män eller som till och med exklusivt organiserade kvinnor har 
naturligtvis väckt ett omfattande intresse. Att så blivit fallet är ju knappast 
märkligt, med tanke på att dessa skrån synes avvika från vad som ofta upp-
fattas tillhöra skråväsendets mest grundläggande och utmärkande drag. Det 
är då viktigt att komma ihåg att detta verkligen handlar om undantag och 
att exemplen på direkta kvinnoskrån är förhållandevis få. I det svenska skrå-
väsendet finns inga kända exempel på vare sig exklusiva kvinnoskrån eller 
att kvinnor kunde bli mästare. Från 1500-talets Malmö finns däremot några 
exempel på att kvinnor som sålde livsmedel, exempelvis fiskblöterskor, bildat 
skrån. Tyvärr innehåller källorna inte stort mer än ett omnämnande av detta. 
I Sverige medgav 1720 års allmänna skråordning att kvinnor som hade lärt 
ett hantverk kunde vända sig till magistraten och där begära tillåtelse att få 
driva sin egen näring. Det finns emellertid inte några tecken på att detta blev 
särskilt vanligt.31

Exemplen från Frankrike och England visar onekligen på en potentiell va-
riationsrikedom i kvinnors handlingsmöjligheter inom skråorganiserat hant-
verk. Samtidigt kommer exemplen i stor utsträckning från en bestämd sek-
tor, textilhantverk, och de utgör fortfarande undantag. Den stora majoriteten 

30  S. D. Smith (2005).
31  Söderlund (1943), s. 299; D. Lindström (1993), s. 16.
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Kvinnors arbete spelade genomgående en viktig roll i det tidigmoderna skråhantverket. 
Forskningen har uppmärksammat att kvinnor ofta tillhandahöll råmaterial medan män-
nen i första hand har förknippats med tillverkningen av färdiga varor. Många forskare 
menar också att kvinnor och kvinnors arbete blev alltmer marginaliserat under den ti-
digmoderna epoken. Detta tyska träsnitt från 1568 avbildar en vävare. I bildens ytterkant 
återfinns också en kvinna som levererar garn. Man får dock inte veta vem hon är och 
hennes arbete omnämns inte heller i den tillhörande vers som beskriver vävarens arbete. 
Träsnitt av Jost Amman (1539 91) i Hans Sachs, Eygentliche Beschreibung aller Stände 
auff Erden, Frankfurt am Mayn, 1568. (foto: Uppsala universitetsbibliotek.)
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av skråsammanslutningar i större delen av Europa accepterade inte kvinnor 
som mästare. Ogilvie har också i sin kritik av Epsteins och andras försök 
till omvärdering av skråväsendet särskilt framhållit hur skråna systematiskt 
begränsade kvinnors handlings- och försörjningsmöjligheter. Kvinnor ute-
stängdes från vissa sektorer och exploaterades inom andra. Deras möjligheter 
begränsades genom att de inte kunde antas som lärlingar eller arbeta som 
gesäller. De utestängdes från möjligheten att själva förvärva en position som 
mästare. De hindrades från att utföra många arbetsuppgifter och de fick dålig 
ersättning för andra. Dessutom upprätthöll skråna omfattande restriktioner 
kring änkors försörjningsmöjligheter. Ogilvie menar att det finns ett tyd-
ligt samband mellan skråväsendet och begränsade möjligheter för kvinnor. 
I regioner där det saknades skrån, eller där de var svaga (som exempelvis i 
England och Nederländerna), fick kvinnors arbete också större omfattning, 
medan begränsningarna vidmakthölls eller till och med förstärktes i regioner 
med starka skrån. Det senare gällde framförallt i sådana fall där stat och skrå-
organisationer samverkade i näringskontrollen.32

Ogilvie tecknar en bild där kvinnors möjligheter och handlingsalternativ 
i ett skrådominerat samhälle framstår som starkt begränsade. Det går knap-
past heller att bestrida det faktum att skråna var organiserade efter patriarkala 
och hierarkiska principer, att de var exkluderande och begränsade tillträdet 
till många näringar, samt att de i särskilt hög grad begränsade kvinnors arbete 
och försörjningsmöjligheter. I stor utsträckning kunde skråna uppenbarligen 
också påräkna såväl lokala som centrala myndigheters stöd i sina strävanden. 
Men detta innebär inte att det saknades regionala och lokala variationer. Det 
är också någonting som exempelvis Clare Crowston har betonat. Skrånas fak-
tiska kontroll motsvarade aldrig deras anspråk och det går, enligt Crowston, 
inte heller att fastställa ett enkelt och entydigt samband mellan exempelvis 
starka skråorganisationer och exkludering av kvinnor.33 Det finns också flera 
studier från andra delar av Europa som pekar i andra riktningar än Ogilvies 
iakttagelser.

32  Ogilvie (2003), s. 329–31; dens. (2004b). För liknande resonemang, se Wiesner (1986), s. 3; 
Kowalski & Bennett (1989), s. 487; Crossick (1997), s. 14.

33  Crowston (2008).
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Christine Werkstetter har, på bas av en ingående studie av skråorganise-
rat hantverk i 1700-talets Augsburg, presenterat en bild som skiljer sig från 
Ogilvies. Det faktum att kvinnor var utestängda från skråväsendets formella 
utbildningsgång utgjorde en betydelsefull begränsning i deras handlings-
möjligheter. Men i praktiken var kvinnor inte alls marginaliserade eller ute-
stängda från arbete inom det skråorganiserade hantverket. I själva verket kan 
det visas att såväl hustrur som änkor, döttrar och pigor utförde en mängd 
olika, ofta kvalificerade, arbetsuppgifter inom det skråorganiserade hantver-
ket. Hon tillbakavisar också en uppfattning, som exempelvis Merry Wiesner 
har framfört, att mästarhustrur och mästardöttrar under 1600- och 1700-talen 
skulle ha anammat nya ideal om borgerlig ärbarhet och därmed också slutat 
delta i arbetet i verkstäderna. Tvärtom identifierar Werkstetter en yrkesiden-
titet även hos kvinnorna. Det rådde också betydande skillnader mellan olika 
yrken. Genusarbetsdelningen kunde skilja sig märkbart mellan olika yrken. 
Tillgången till gesäller framstår som en viktig faktor; ju färre gesäller i yrket, 
desto större handlingsutrymme för kvinnor.34

Elizabeth Musgraves studie av 1700-talets Nantes visar även att det före-
kom att mästardöttrar, även om de inte hade någon formell rätt att inträda i 
skrået, ändå ansåg sig ha rätt att driva egen hantverksnäring. Uppenbarligen 
accepterades detta också av en del skrån även om döttrarna inte formellt till-
erkändes sådana rättigheter.35

Även Ariadne Schmidt har bidragit till att problematisera bilden av skrå-
väsendet och dess roll i förhållande till kvinnors arbete. Nederländerna lyfts 
ofta fram som exempel på en region med svaga skrån och större handlingsut-
rymme för kvinnor, men Schmidt menar att det inte är självklart att generellt 
beteckna de nederländska skråna som svaga. Under den tidigmoderna epo-
ken tillkom exempelvis en rad nya skrån. Det går heller inte att belägga att 
kvinnor i första hand arbetade inom sektorer där det saknades skrån och det 
finns inte heller belägg för att genusarbetsdelningen inom skråorganiserade 
sektorer markant skilde sig från den som rådde inom näringar där det sakna-
des skrån. I tidigmoderna Nederländerna förelåg också stora skillnader i fråga 

34  Werkstetter (2001), s. 495, 499. För Wiesners uppfattning, se exempelvis Wiesner (2000 ), s. 
128 f.

35  Musgrave (1997), s. 155.
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om hur kvinnor tilläts verka, respektive exkluderades, från skråorganiserade 
näringar. Schmidt urskiljer fem typer av skrån utifrån kvinnors tillträdesmöj-
ligheter: rena kvinnoskrån, skrån som tillät kvinnliga medlemmar på samma 
villkor som män, skrån som accepterade kvinnliga släktingar till mästare (i 
första hand änkor), skrån där kvinnor utförde lönearbete och slutligen skrån 
som inte tillät någon form av kvinnligt arbete. Inom det nederländska skråvä-
sendet framträder sålunda en betydande variation. Såväl regelverken i sig som 
tillämpningarna av dem kunde vara flexibla. Den högsta graden av flexibilitet 
återfinner Schmidt i sådana näringar som producerade varor avsedda för en 
vidare marknad än enbart den lokala. Många av de skrån som tillät kvinnliga 
mästare hörde till textilsektorn och det var också i första hand i större städer 
präglade av ekonomisk tillväxt som kvinnors möjlighet att verka självständigt 
ökade från slutet av 1600-talet. Konfronterade med en växande grupp av il-
legala kvinnliga hantverkare valde många skrån att integrera dessa i skrået för 
att därmed uppnå kontroll över deras arbete. Schmidt noterar också att det 
knappast är någon tillfällighet att detta främst ägde rum i större städer och i 
sektorer där kvinnor traditionellt varit aktiva, såsom tillverkning av textilier 
och kläder. Förhållandet mellan skrån och kvinnor präglades sålunda inte 
enbart av exkludering, utan kunde även innebära inkludering.36

Uppenbarligen har skråorganisationer kunnat möta konkurrens från 
kvinnliga hantverkare på olika sätt. En strategi har varit att inskärpa förbud 
och exklusivitet, en annan har varit att söka inkludera kvinnorna och en 
tredje strategi synes ha varit att acceptera en informell sektor av kvinnliga 
hantverkare och att samtidigt befästa en exklusiv kontroll över de områden 
som uppfattades som yrkets kärna. Kirsi Vainio-Korhonen har visat att kvin-
nor i Åbo stod för en betydande del av produktionen av kläder, skor och and-
ra vardagsvaror. Detta utgjorde en informell sektor vid sidan av skrået men 
accepterades i praktiken av mästarna. Exempelvis tycks skräddarna ha slagit 
vakt om sitt monopol på tillverkning av vissa typer av kläder, medan kvinnor 
accepterades som producenter av andra plagg, såsom enklare kvinnokläder. 
Bakom denna förändring ser Vainio-Korhonen en stigande efterfrågan från 

36  Schmidt (2009). Det bör här observeras att när Schmidt refererar till ”guilds”, så inkluderar 
detta även sammanslutningar för vissa grupper av handlande och butiksinnehavare, vilka 
inte skulle betecknas som skrån utan eventuellt som societeter i Sverige.
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den kvinnliga stadsbefolkningen som de manliga skråorganiserade skräd-
darna inte kunde möta.37 På så sätt har inte heller intakta skråprivilegier och 
en fortsatt formell exkludering med nödvändighet inneburit att kvinnor i 
praktiken också var utestängda från att verka i skråorganiserade näringar.

Arbetet i mästarhushållet
Analyser av skråorganiserat hantverk utgår ofta från mästarhushållet som den 
grundläggande produktionsenheten. Produktionen bedrevs i liten skala av 
ett stort antal oberoende producenter. Mästarna förlitade sig på hushållets 
egen arbetskraft. Utöver familjemedlemmar kunde det röra sig om ett fåtal 
gesäller och lärlingar vilka också var väl integrerade i mästarens hushåll.38 Så 
har det säkerligen också i många fall sett ut. Men exempelvis Michael Sonen-
scher och Daniel Roche har i studier av framförallt 1700-talets Frankrike visat 
att förhållandena kunde vara betydligt mer komplicerade. I deras forskning 
framträder i stället en bild av dynamik, rörlighet och vittförgrenade nätverk, 
även i skråhantverket. Gesällerna flyttade ofta, många av dem arbetade bara 
kortare perioder åt en och samma mästare och det var alls inte säkert att de 
bodde i mästarhushållet. Mästarna å sin sida rekryterade ofta arbetskraft för 
kortare uppdrag och arbetsstyrkans storlek kunde variera snabbt. Själva kun-
de de ingå i komplicerade produktionsnätverk som omfattade många olika 
mästare och verkstäder. Den färdiga produkt som till slut nådde sin köpare 
var i själva verket sällan resultaten av arbete enbart utfört inom ramen för ett 
enda enskilt mästarhushåll.39

Vetskapen om att även skråhantverket kunde bedrivas i mer diversifie-
rade och nätverksliknande former väcker naturligtvis frågor om hur genusar-
betsdelningen kunde se ut i sådana sammanhang. Här har dock forskningen 
ännu inte många svar att ge. Den forskning som behandlat mäns och kvin-
nors konkreta arbete inom skråhantverket har i huvudsak hållit sig inom 
mästarhushållets ramar.40

37  Vainio-Korhonen (2000). Jämför även Coffin (1994).
38  Jämför exempelvis L. Edgren (1987); D. Lindström (1993).
39  Sonenscher (1989); Roche (1994).
40  Jämför dock exempelvis Davis (1982) och Coffin (1994), där det tydligt framgår att hushållet 

inte alls behöver ha varit den givna ramen för kvinnors arbete.

        



197

Hantverksmästarna var i regel gifta och hustrun antogs också kunna agera 
i mästarens ställe i verkstaden. Tillsammans med det faktum att mästaränkor 
i regel tilläts behålla verkstaden, har detta ofta lett till slutsatsen att mästa-
rens hustru också deltog aktivt i hantverksproduktionen. Det var ju också så 
som Alice Clark uppfattade relationen mellan mästare och hustru innan mer 
kapitalistiska relationer började ta form. Slutsatsen förefaller på många sätt 
rimlig, men den omfattande hantverkshistoriska forskningen har inte ägnat 
frågan något större empiriskt intresse.

Kunskapen om hustrurs, döttrars och pigors arbete i hantverkarhushållen 
är begränsad, men faktum är att vi vet ännu mindre om vilka arbetsuppgifter 
som faktiskt utfördes av mästare, gesäller, lärlingar och söner. Naturligtvis ar-
betade mästaren i verkstaden (eller motsvarande) och assisterades av eventu-
ella gesäller och lärlingar. Men vad innebar detta mer konkret? Det har också 
påpekats att en del mästare kanske snarare ledde och övervakade gesällernas 
arbete och själva inte alltid deltog i den omedelbara produktionen.41 Trots att 
den hantverkshistoriska forskningen är minst sagt omfattande, så finns det 
inte många studier av själva arbetet och den konkreta arbetsdelningen.

Under 1980-talet publicerades en rad större studier av gesäller och lär-
lingar, men intresset riktades mer mot löner, anställningsförhållanden, kar-
riärvägar, social och geografisk rekrytering, samt kollektiv organisering och 
arbetskonflikter.42 Gesällernas och lärlingarnas arbete vet vi fortfarande mind-
re om. Ibland framkommer dock information på ett mer indirekt sätt, till 
exempel vid konflikter och missnöje kring vissa arbetsuppgifter. Exempelvis 
förekom det klagomål i Malmö under tidigt 1800-tal över att mästare lät sina 
lärlingar utföra hushållsarbete, som att laga mat eller springa ärenden, när de 
i stället borde lära sig yrket.43

Vi vet trots allt något mer om de kvinnliga hushållsmedlemmarnas ar-
bete och detta framstår som i hög grad diversifierat. Hustrun skötte olika 
hushållsgöromål såsom matlagning och tvätt, men deltog ofta även i själva 
hantverksproduktionen. Det handlade då inte bara om att övervaka gesällers 

41  Lanza (2007), s. 116 f.
42  Se exempelvis Kaufhold (1980), s. 63–111; Schultz (1985); Wesoly (1985); L. Edgren (1987). För 

äldre forskning om gesällers och lärlingars förhållanden i Sverige se även Söderlund (1943), 
s. 239–292; dens. (1949), s. 313–401.

43  L. Edgren (1987), s. 154–156.
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arbete; det var även vanligt att hustrun utförde arbetsmoment inom själva 
produktionen. Ibland har det hävdats att hustrurnas liksom andra kvinnors 
arbete i produktionen var av mer kompletterande karaktär, såsom att för-
bereda råvaror eller att finputsa de färdiga produkterna. Ofta var det också 
hustrun som köpte in råvaror, sålde de färdiga produkterna, och även i övrigt 
skötte hushållets ekonomiska transaktioner.44

I regel behandlas dock hustrurs och andra kvinnors arbete i tämligen 
övergripande termer. De mer ingående empiriska studierna av vad en mäs-
tarhustru verkligen arbetade med är få. Ogilvie konstaterar att mer än 90 
procent av mästarna i hennes undersökning var gifta och att hustrun i de 
allra flesta fall var mästarens enda tänkbara arbetspartner. Beläggen för att 
hustrurna verkligen arbetade i verkstaden är också många och det framgår 
även att hustrur kunde instruera yngre hushållsmedlemmar i arbetet. 45 Även 
Hafter har visat på betydelsen av mästarhustrurnas arbete inom Lyons silkes-
tillverkning under 1700-talet.46

Musgrave menar att genusarbetsdelningen inom hantverkarhushållen i 
1700-talets Nantes var strikt. Männen deltog i produktionen och utförde de 
kvalificerade arbetena. De anställde och instruerade arbetskraft och de skötte 
kontrakt och andra rättsliga förehavanden. Kvinnorna införskaffade råvaror, 
skötte ekonomin och sålde de färdiga varorna, men i många fall fungerade 
hustrun även som assistent i verkstaden. Alice Clark beskriver ju hur mästare 
och mästarhustru arbetade tillsammans under medeltiden. Först i och med 
att mer kapitalistiska relationer utvecklades under 1600-talet skildes mannens 
och kvinnans arbetssfärer åt. Jean H. Quataert har också argumenterat för 
att separata sfärer uppstod under den tidigmoderna epoken. Även hon ser 
en koppling till mer marknadsorienterad produktion, en tydligare åtskillnad 
mellan arbete och verkstad å ena sidan och hem och hushåll å andra sidan. 
Musgrave däremot räknar med att skråsystemet redan under medeltiden 
innebar separata sfärer för mäns och kvinnors arbete.47

44  Davis (1982), s. 53–58; Kowalski & Bennett (1989), s. 477; Wunder (1992), s. 124; Crossick 
(1997), s. 14 f.

45  Ogilvie (2003), s. 153–155.
46  Hafter (1995).
47  Clark (1992), s. 183–197 ; Quataert (1985), s. 1134 f., 1147; Musgrave (1997), s. 163 f., 166.
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Den mest ingående empiriska studien av mästarhustrurs arbete är Chris-
tine Werkstetters undersökning av kvinnor i det augsburgska skråhantverket 
under 1700-talet. Werkstetter konstaterar att mästarhustruns arbete nästan 
aldrig omnämns i skråordningar eller andra normativa källor. Däremot är det 
vanligt att det i andra källor mer eller mindre implicit förutsätts att hustrun 
deltog i arbetet. Werkstetter uppfattar också hustrun som en nödvändig part i 
ett ”arbetspar” där man och hustru båda bidrog med nödvändiga arbetsinsat-
ser och kompetenser, ett synsätt som tycks ligga nära Alice Clarks. Hustrun 
arbetade inom flera olika sfärer. Hon deltog i produktionen i verkstaden, men 
utförde också husliga sysslor. Vidare förekom det att mästarhustrur ägnade 
sig åt både lönearbete och annat självständigt arbete även utanför hushållet. 
Det framgår också att mästarhustrurna inte bara fungerade som assistenter 
till sin make, utan i en del fall även behärskade egna specialmoment inom 
produktionsprocessen. Det finns också exempel på att hustrun förestod verk-
staden då maken inte var på plats. Hustrurna kan även förbindas med arbeten 
som ligger utanför den egentliga produktionen och som i stället har mer med 
verkstadens förvaltning att göra, såsom att utföra skrivarbeten och driva in 
fordringar. Vidare bekräftar Werkstetter den vanliga uppfattningen att hant-
verkarhustrurna till stor del stod för försäljningen av verkstadens produkter, 
antingen i anslutning till verkstaden eller på marknader, samt att de ofta köpte 
in råvaror. Det finns inga tecken på att mästarhustrurnas relativt omfattande 
arbetsinsatser skulle ha varit kontroversiella, så länge de höll sig inom ramen 
för mästarhushållets befogenheter.48 Werkstetters resultat talar här emot tesen 
om separata sfärer. I stället framträder bilden av två delvis, men inte helt, 
överlappande sfärer. Även om Werkstetter inte explicit studerar det manliga 
arbetet, så anar man att kvinnor i hög grad kunde utföra samma sysslor som 
män. Däremot gällde inte det omvända i samma utsträckning.

Enligt Werkstetter var inte heller mästardöttrar formellt utestängda från 
något hantverksarbete i Augsburg; det finns flera belägg för att döttrar verk-
ligen arbetade i verkstaden och detta tycks inte heller ha uppfattats som avvi-
kande eller problematiskt. Dock fick detta bara ske i faderns verkstad. Likaså 
förekommer exempel på att döttrar sålde verkstadens produkter.49

48  Werkstetter (2001), s. 54–143.
49  Werkstetter (2001), s. 298–310. Jämför också Clark (1992), s. 184.
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Om hustrurs och döttrars arbete sällan omnämns i källorna, så gäller detta 
enligt Werkstetter i än högre grad för mästarhushållens pigor. Frågan om 
vilken roll pigorna hade i hantverkshushållen är därför inte lätt att besvara. 
En del skråordningar nämner överhuvudtaget inte pigor medan andra ut-
tryckligen förbjuder dem att utföra hantverksarbete. Inte desto mindre före-
kommer det i flera hantverk indikationer på att även pigor utförde arbete i 
husbondens verkstad. Werkstetter menar att gränserna för pigornas arbete i 
hög grad påverkades av konjunkturer och av gesällernas intressen. Det före-
kom att pigors arbete angreps med hänvisning till hantverkets ära, men det 
tycks inte ha varit en given uppfattning att de manliga hantverkarnas ära ska-
dades om pigor arbetade i verkstaden. Gesällerna kunde mycket väl acceptera 
pigors arbete, förutsatt att det fanns gott om arbetstillfällen. För mästarna var 
pigors arbete fördelaktigt eftersom arbetslönen var betydligt lägre än för en 
gesäll. Många mästare saknade också gesäller, men hade pigor i sina hushåll. 
Pigornas tillträde till arbetet i verkstaden styrdes alltså mindre av principer 
och mer av praktiska omständigheter.50 Här skiljer sig Werkstetters iaktta-
gelser från Ogilvies observationer från det tidigmoderna Würtemberg, där 
unga kvinnor i mycket liten utsträckning utförde hantverksarbete inom skrå-
organiserade näringar.51 I Werkstetters studie framträder inte heller genusar-
betsdelningen som riktigt lika strikt jämfört med Musgraves beskrivning av 
1700-talets Nantes. Likaså framstår gesällernas och gesällskapens hållning till 
kvinnor och kvinnors arbete som mer pragmatisk än den framställts av en del 
andra historiker.

Frågan om pigors direkta medverkan i hantverksproduktionen tangerar 
också frågan om kvinnligt lönearbete inom skråhantverket. Detta är en fråga 
som vare sig har diskuterats eller undersökts i någon större omfattning. Dock 
förekom det enligt Bücher i Tyskland under medeltiden och Natalie Zemon 
Davis studie av kvinnor i Lyons hantverk under 1500-talet indikerar att det 
förekom även där. Davis utgår också ifrån att det i första hand var fattigare 
kvinnor som kom ifråga för sådant arbete.52

50  Werkstetter (2001), s. 373–388, 433 f.
51  Ogilvie (2003), s. 115–139.
52  Bücher (1910), s. 15–18; Davis (1982), s. 58–62.

        



201

Kunskapsöverföring och utbildning

En central fråga är naturligtvis hur män och kvinnor förvärvade de kunskaper 
och färdigheter som behövdes i ett hantverkarhushåll. För männen tillhan-
dahöll skråväsendet en given och formaliserad utbildningsgång. Det var åren 
som lärling och gesäll som lade grunden för mästarnas yrkeskunnande och 
det var i mästarprovet som dessa färdigheter demonstrerades. Ovan har också 
poängterats att lärlingar och gesäller även förvärvade nödvändiga kunskaper 
om yrkets sociala regelverk och dess kulturella koder. Det var då man lärde 
sig att tänka och uppträda som en mästare. Att detta var en skolning i ett 
specifikt manligt förhållningssätt har redan uppmärksammats. Kunskapen om 
hur detta rent praktiskt gick till är mer bristfällig. Ännu mer fragmentarisk är 
kunskapen om hur kvinnor, ofta på mer informella vägar, förvärvade det kun-
nande som de sedan praktiserade som medlem av ett hantverkarhushåll.

Till att börja med ska det dock konstateras att kvinnliga lärlingar alls inte 
är något okänt fenomen. Flera forskare räknar med kvinnliga lärlingar under 
medeltiden, även om de var få och främst återfinns inom textilnäringarna. 
Dessa kvinnor tycks inte heller ha uppnått status som gesäller, utan stannade 
i stället kvar hos sin läromästare till dess att de gifte sig.53 Natalie Zemon 
Davis konstaterar att 9 procent av lärlingarna i Lyon vid mitten av 1500-ta-
let var kvinnor. Under 1700-talet förekom det också att kvinnor antogs som 
lärlingar i både Paris och London, och i York var kvinnor tidvis i majoritet 
bland skräddarlärlingarna under samma århundrade. I både Lyon och Paris 
förekom också att kvinnor utbildades, i första hand för textilhantverk, under 
mer organiserade och formaliserade former.54 Det är dock viktigt att komma 
ihåg att det i regel tillhörde undantagen att kvinnor antogs som lärlingar.55

Det brukar ändå förutsättas att döttrar och hustrur på något sätt lärde 
sig yrkets grunder även om de inte gick i formell lära. Det faktum att både 
mästarhustrur och döttrar faktiskt arbetade i verkstaden och att änkor var ka-
pabla att fortsätta makens näring visar i sig att de faktiskt besatt betydelsefulla 
kunskaper i yrket, men frågan är hur kvinnor förvärvade dessa kunskaper. 

53  Bücher (1910), s. 18; Kowalski & Bennett (1989), s. 476 f.; Wunder (1992), s. 123.
54  Davis (1982), s. 49–52; S. D. Smith (2005), s. 115–120; Crowston (2008), s. 30–34; Erickson 

(2011). Se även Clark (1992), s. 160–178.
55  Jämför Ogilvie (2003), s. 96–99.
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Det brukar antas att döttrar och hustrur tillägnade sig nödvändiga kunskaper 
inom ramen för familjen och hushållet. Samtidigt är det svårt att närmare 
belägga och studera denna informella yrkesskolning.56

Werkstetter konstaterar att det finns flera belägg för att mästardöttrar an-
sågs ha lärt sig yrket hos sina fäder och det förekommer till och med att 
just begreppet ”lära” (Lernen) används i dessa sammanhang. Hon betonar 
också att hantverkardöttrar i Augsburg även hade möjlighet att förvärva en 
mer kvalificerad hantverksskicklighet. Dessutom var det vanligt att döttrar 
till hantverkare i minst lika hög grad som söner fick skolutbildning och för-
värvade kunskaper i att läsa, skriva och räkna.57

Werkstetter visar dessutom att det finns tydliga indikationer på att även 
pigor aktivt förvärvade kunskaper i olika hantverk. Detta förekommer flera 
belägg i källmaterialet på att pigor inte bara själva, utan även av andra, ansågs 
besitta kunskaper i yrket. Det framgår också att pigor systematiskt sökte sig till 
husbönder inom vissa yrken och Werkstetter menar att det finns klara indika-
tioner på att även pigor har behandlat sina tjänsteår som en lärotid. En intres-
sant fråga i sammanhanget, som dock inte diskuteras i Werkstetters studie, är 
om även mästarna å sin sida sökte efter pigor med vissa kvalifikationer. Precis 
som lärlingarna och gesällerna förvärvade pigorna inte bara kunskaper i yrket, 
utan tillägnade sig också kunskaper om det sociala förhållningssättet inom 
yrket. Det visar sig också att pigorna i hög grad gifte sig inom hantverket. Pi-
gor som var döttrar till borgare i Augsburg gifte sig företrädesvis med mästare 
medan pigor av annan härkomst företrädesvis gifte sig med gesäller.58

Ogilvie ger här en annorlunda bild av utbildning och äktenskap. Endast 
var fjärde gift kvinna i hennes studie hade en make med samma yrke som 
hennes far. Alltså skulle hantverkarhustrurna i de flesta fall ha lärt sig yrket 
först efter att de gift sig.59 I Ogilvies studie tillmäts också döttrars och i ännu 
högre grad pigors förvärv av yrkeskunskaper en betydligt mer begränsad roll 
jämfört med Werkstetter. Att dessa författare kommer till så olika resultat 

56  Davis (1982), s. 52 f.; Hafter (1995), s. 48; Musgrave (1997), s. 154; Ogilvie (2003), s. 326; Lanza 
(2007), s. 96, 124–127.

57  Werkstetter (2001), s. 281–291, 368.
58  Werkstetter (2001), s. 389–435. Jämför även Davis (1982), s. 52; Kowalski & Bennett (1989), s. 

477; Wunder (1992), s. 124; Ogilvie (2003), s. 326.
59  Ogilvie (2003), s. 155 f.
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kan ha flera orsaker. Det är fullt möjligt att kvinnor i en stad som Augsburg 
faktiskt hade betydligt större möjligheter att förvärva yrkeskunskaper än vad 
fallet var i Ogilvies undersökningsområde, liksom att kvinnors kunskaper 
kanske också värdesattes högre i Augsburg. Men det är också möjligt att skill-
naderna har sin grund i att de delvis arbetat med olika grundfrågor och med 
olika källor.

Frågan om kunskapsöverföring och utbildning är central för att förstå 
både genusarbetsdelning i allmänhet och kvinnors specifika handlingsmöjlig-
heter. Ändå har den problematiserats i relativt ringa grad. I huvudsak har det 
formella lärlingssystemet stått i centrum och frågan om kvinnors förvärv av 
kunskaper har i hög grad kopplats till deras möjlighet att antas som lärlingar. 
Samtidigt har det funnits andra viktiga former för kunskapsöverföring, både 
formella och informella. Detta är ett område som onekligen behöver analyse-
ras mer ingående än som hittills har skett.

Mästaränkor
Ett allmänt förekommande inslag i skråväsendet var att änkan efter en mäs-
tare kunde behålla makens näring. I regel var detta tillåtet så länge hon inte 
gifte om sig. Bedömningen av änkornas rättigheter och möjligheter varie-
rar starkt mellan olika forskare. Ogilvie betonar begränsningarna i änkornas 
möjligheter. Änkorna tilläts i regel inte att anta lärlingar. De nekades därmed 
tillgång till den billigaste arbetskraften och enligt Ogilvie var detta en del i 
mästarnas strategier för att undvika konkurrens från änkor. En annan be-
gränsning var att en änka bara fick driva näring om hon anställde en gesäll. 
Detta var kostsamt och Ogilvie noterar att inte ens var tionde mästare hade 
en anställd gesäll. Vissa skråordningar begränsade också det antal gesäller som 
en änka fick anställa och det förekom även restriktioner kring änkans eget 
arbete. Flera skrån praktiserade ytterligare begränsningar utöver dem som var 
införda i skråordningarna. Änkorna var dessutom utestängda från att delta i 
skråsammankomsterna. Enligt Ogilvie gav många änkor också upp försöken 
att upprätthålla en egen hantverksnäring.60

60  Ogilvie (2003), s. 258–263. Även Musgrave betonar begränsningarna i änkornas rättigheter i 
1700-talets Nantes. Musgrave (1997), s. 157 f. Se även Wiesner (1986), s. 157–163; dens. (1989), 
s. 127; Hafter (2007), s. 68 f.
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Maryanne Kowalski och Judith Bennett framhåller att rätten att ta över 
makens verkstad var det viktigaste privilegiet för kvinnor inom skråväsendet, 
men endast 2–5 procent av de aktiva hantverkarna inom ett skrå var änkor. 
De noterar också att änkorna i regel var utestängda från sammankomster och 
förtroendeposter. Vidare betonar de att änkornas rättigheter inte baserades på 
att de uppfattades som kunniga hantverkare. I stället var detta ett uttryck för 
hushållsekonomin och en följd av deras äktenskapsstatus.61

Janine M. Lanza, som har genomfört en större studie av hantverkaränkor 
i det tidigmoderna Paris, menar att mästarnas hustrur i många avseenden 
faktiskt uppfattades som medlemmar av skrået och hon framhåller det stora 
värdet i änkornas rättigheter. Änkorna hade automatisk rätt att utöva ett yrke 
som många annars var utestängda från eller bara kunde nå efter stora upp-
offringar. Det var ett privilegium som ofta innebar en säkrad försörjning och 
hon framhåller att änkorna hade en stark position, inte bara i förhållande 
till de flesta andra kvinnor, utan även i förhållande till de flesta män i sam-
tiden.62

Många har påpekat att giftermål med en mästaränka var ett sätt för gesäl-
ler att lättare nå den eftertraktade mästartiteln. Lanza framhåller också att 
den som gifte sig med en änka inte bara hade en lättare väg till den formella 
mästartiteln. Han kunde även ta över verkstad, verktyg, varulager och kund-
krets. För mästaränkan innebar omgifte å andra sidan att hon förlorade sin 
relativt privilegierade och självständiga ställning. Detta var den ena viktiga 
begränsningen i deras handlingsfrihet. Lanza noterar också att hantverkarän-
korna faktiskt i mindre utsträckning än andra änkor gifte om sig.63 Den iakt-
tagelsen blir särskilt betydelsefull mot bakgrund av att mästaränkor brukar 
uppfattas som speciellt attraktiva äktenskapspartners.

Den andra viktiga begränsningen i änkornas handlingsmöjligheter var, 
enligt Lanza, att de inte fick anta lärlingar. Detta tydliggör också att änkorna 
trots allt inte sågs som fullt delaktiga i skrået. När det handlade om att över-
föra kunskaper till framtida mästare kunde änkan inte träda i en mästares 
ställe.64 Werkstetter noterar att änkorna även i 1700-talets Augsburg i regel var 

61  Kowalski & Bennett (1989), s. 479 f. Se även Hafter (2007), s. 68 f.
62  Lanza (2007), s. 84 f.
63  Lanza (2007), s. 94 f., 153–182.
64  Lanza (2007), s. 97–101.
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förhindrade att anta lärlingar, samtidigt som det ibland också var föreskrivet 
att de måste anställa en gesäll. Likaså förlorade änkorna även i Augsburg 
sin näringsrätt om de gifte om sig. Dock noterar Werkstetter att det kunde 
vara stor skillnad mellan det formella regelverket och hur det praktiserades. 
I verkligheten fanns betydligt större handlingsutrymme för änkorna. Hon 
finner också exempel på att änkor faktiskt deltog i ämbetets kvartalssamman-
komster och kan därmed tillbakavisa den vanliga uppfattningen att änkor 
generellt var uteslutna från dessa sammankomster. Vidare framgår det att än-
kor i Augsburg även utfärdade betyg för sina gesäller vilket ytterligare betonar 
deras professionella kompetens.65

Lanza betonar att mästarens roll inte alltid var att utföra själva det manu-
ella arbetet, utan att förstå och leda arbetsprocessen; detta var en roll det var 
mer accepterat att även kvinnor tog och troligen bidrog detta till att möjlig-
göra för änkor att fortsätta driva hantverksnäring.66 Även Werkstetter fram-
håller änkans rätt och kompetens att på samma sätt som mästaren leda arbetet 
i verkstaden. Däremot är det svårt att uttala sig om arbetsfördelningen mellan 
änka och gesäll, men det gäller å andra sidan också mellan mästare och gesäll. 
För Augsburgs del är det inte möjligt att systematisk jämföra storleken på 
änkornas och mästarnas verkstäder. De fall där antalet anställda framgår indi-
kerar dock att det inte rådde någon större skillnad mellan mästare och änkor 
ifråga om antalet anställda. Därmed förfogade änkorna i praktiken över nå-
got mindre verkstäder, eftersom de till skillnad från mästarna inte var gifta.67

Lanza kan också visa att änkornas fortsatta tillvaro kunde gestalta sig 
mycket olika. Den gamla och fattiga änkan är en stereotyp som bara delvis 
motsvarar verkligheten. För en del kom makens död verkligen att innebära 
början på en vandring mot fattigdom. Några gifte om sig redan efter kort 
tid. Andra drev sin näring med framgång under många år. En del valde andra 
strategier för att trygga sin försörjning, exempelvis genom att ingå kompan-
jonskap med någon som skötte själva rörelsen eller genom att överlåta verk-
staden mot ett årligt underhåll.68

65  Werkstetter (2001), s. 274–76.
66  Lanza (2007), s. 116 f.
67  Werkstetter (2001), s. 275 f.
68  Lanza (2007), s. 183–219.
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Även Werkstetter visar att många änkor behöll sin näring under lång tid, 
vare sig de anlitade gesäller eller inte. Visserligen förekommer det många 
exempel på fattiga änkor, men Werkstetter ser inte någon väsentlig skillnad 
mellan mästare och änkor i detta avseende; det fanns både fattiga och välbe-
ställda inom hantverken i Augsburg. En viktig olikhet var dock att en mästare 
som hamnade på obestånd i värsta fall själv kunde ta arbete som gesäll och att 
han dessutom eventuellt kunde förlita sig på hustruns arbetsinkomster utan-
för hushållet. Detta var möjligheter som inte stod öppna för en änka.69

Det kan finnas flera orsaker till Lanza och Werkstetter kommer till så 
annorlunda resultat jämfört med Ogilvie. En näraliggande förklaring är att 
Ogilvie i just detta avsnitt i större utsträckning baserar sina slutsatser på nor-
mativa källor. En annan rimlig förklaring är att undersökningsområdena fak-
tiskt skiljer sig åt. Det är inte orimligt att tänka sig att änkornas handlings-
utrymme faktiskt var mindre begränsat och att deras försörjningsmöjligheter 
var avsevärt bättre i de betydligt större städerna Augsburg och Paris.

Någon tydlig bild av hantverkaränkornas möjligheter i Sverige finns inte 
i forskningen. 1720 års allmänna skråordning bekräftade änkors rätt att ta 
över verksamheten. Enligt Ernst Söderlund var det också många änkor som 
utnyttjade denna rätt. En sammanställning över Stockholms verkstäder 1786 
visar att drygt 10 procent av verkstäderna då drevs av änkor.70 I 1840-talets 
Västerås utgjorde änkor, som Iréne Artæus visat, knappt 9 procent av de ak-
tiva hantverkarna. Till skillnad från Söderlund drar hon emellertid slutsatsen 
att det var svårt för en änka att behålla rörelsen. Hon menar att endast ett 
fåtal änkor hade faktisk möjlighet till detta och att änkorna sannolikt motar-
betades av skråsammanslutningarna. Det är minst sagt slående att Söderlund 
och Artæus utifrån ungefär samma andel änkor i Stockholm respektive Väs-
terås har dragit så helt skilda slutsatser.71

Slutord
Kunskaperna om mäns och kvinnors arbete inom de skråorganiserade hant-
verksnäringarna är ännu begränsade och det är få analyser som anlägger ett 

69  Werkstetter (2001), s. 277 f.
70  Söderlund (1943), s. 299, 329.
71  Artæus (1992), s. 152–154.
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konsekvent genusperspektiv. Samtidigt finns ett växande antal studier av kvin-
nors arbete och handlingsmöjligheter inom skråorganiserade näringar. Att 
kvinnors arbete och deras handlingsmöjligheter på olika sätt begränsades är 
uppenbart. Här framträder emellertid många olika tolkningar. En ofta fram-
förd uppfattning är att kvinnors möjligheter var större under medeltiden och 
att skråna under den tidigmoderna epoken i allt högre grad exkluderade kvin-
nor och nedvärderade kvinnors arbete. Samtidigt finns det många iakttagel-
ser i modernare forskning som dels ifrågasätter den relativt positiva bild som 
målats av kvinnors möjligheter att verka inom det medeltida hantverket, dels 
visar att 1600- och 1700-talen långt ifrån kan generaliseras till en epok som i 
jämförelse med medeltiden präglades av entydig exkludering av kvinnor.

Det konkreta arbetet i ett hantverkarhushåll har ännu studerats blott i be-
gränsad omfattning. Det empiriska underlag som finns tyder dock på att kvin-
nor (inte bara hustrur utan även döttrar och pigor) var mer diversifierade i sina 
arbetsuppgifter än män. Det kan beläggas att kvinnor arbetade i verkstäderna, 
ibland med egna specialkunskaper, att de köpte in råvaror och sålde färdiga 
produkter, att de hanterade ekonomiska transaktioner, samt att de utförde 
olika hushållssysslor. Männens arbetsuppgifter har endast i liten utsträckning 
diskuterats, men de iakttagelser som finns indikerar att mästare, gesäller, lär-
lingar och söner i högre grad var begränsade till den omedelbara hantverks-
produktionen. Samtidigt finns det uppfattningar om att mästarna i en del fall 
snarare övervakade och ledde än själva deltog i det manuella arbetet. 

Skråväsendets formella utbildningssystem var i regel stängt för kvinnor, 
även om det onekligen finns exempel på att även kvinnor togs i lära. Samti-
digt finns det exempel på att döttrar fick skolutbildning och att pigor kunde 
uppfatta sin anställning som ett slags lära. Vid sidan av detta pågick en om-
fattande informell kunskapsöverföring inom ramen för hantverkarhushållen. 
Denna kunskapsöverföring framstår som så pass omfattande och så pass väl-
känd att döttrar och pigor i många fall självklart ansågs besitta kunskaper 
som var av stort eller kanske till och med omistligt värde för ett hantverkar-
hushåll.

Änkors rätt att behålla makens verkstad, tillhör skråväsendets grund-
läggande regelverk. Regelverkets orsaker och implikationer kan diskuteras. 
Handlade det enbart om rätten till en viss trygghet som kvinnan förvärvade 
genom giftermål, eller visar det att mästarhustrun i någon mening också be-
traktades som medlem av skrået och som en kapabel hantverkare? Änkornas 
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rättigheter och möjligheter har också betraktats på skilda sätt. Har skråna och 
deras mästare i första hand försökt begränsa änkornas rättigheter och i prak-
tiken lyckats göra det närmast omöjligt för änkor att driva egen rörelse, eller 
har änkornas rättighet varit ett värdefullt privilegium som öppnade för en rad 
olika handlingsalternativ och försörjningsstrategier? Har änkorna i huvudsak 
hindrats att utöva sina formella rättigheter eller har de kunnat verka under 
villkor som i huvudsak har liknat de manliga mästarnas?

I forskningsläget kring genus och arbete inom det skråorganiserade hant-
verket framträder också på ett annat sätt två tydligt åtskilda förhållningssätt. 
Å ena sidan framträder en grupp forskare som söker presentera en mer över-
gripande och generaliserande modell över skråväsendets betydelse för kvin-
nors arbete och hur kvinnors handlingsmöjligheter har utvecklats över tid. 
Å andra sidan finns ett betydande antal forskare som undviker mer generali-
serande uttalanden om skråväsendets effekter på kvinnors arbete och hand-
lingsmöjligheter. Såväl strategier som effekter framstår i det senare fallet som 
väldigt varierade; de enskilda exemplen blir viktigare, samtidigt som olikhet 
och flexibilitet får större uppmärksamhet.

Det är påfallande i vilken utsträckning som olika forskare har dragit skilda 
slutsatser i fråga om kvinnors arbete och handlingsmöjligheter inom skrå-
organiserat hantverk under tidigmodern tid. Till en del kan det handla om 
skilda utgångspunkter och olika tolkningsramar, men dessa olikartade resul-
tat väckor också frågor om regionala skillnader. Mycket tyder på att skråna i 
åtminstone delar av Tyskland har varit betydligt mer rigida och exkluderande 
jämför med England, Nederländerna och Frankrike. Detta väcker givetvis 
också frågor om hur det egentligen förhöll sig med de svenska skråna.

De mer systematiska komparativa ansatserna är ännu få och vi vet ännu 
väldigt lite om regionala skillnader. Samma sak gäller också skillnader mellan 
större och mindre städer, liksom eventuella skillnader mellan olika hantverk. 
Genomgående lyfts textilhantverken fram som ett område där kvinnors arbe-
te varit särskilt framträdande. Detta är i sig en viktig iakttagelse. Men många 
frågor återstår att besvara. Varför förhöll det sig egentligen på det sättet? Hur 
pass enhetlig var textilsektorn? Utmärks den av en specifik och unik genusar-
betsdelning, oavsett tid och rum, eller fanns det väsentliga skillnader?

Komparativa studier som på allvar beaktar genus har goda utsikter att 
kunna generera väsentlig ny kunskap. Det finns anledning att jämföra olika 
regioner och olika tidsperioder, men också olika hantverk och olika städer. 
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Såg det exempelvis annorlunda ut i större städer och i näringar som produce-
rade masskonsumtionsvaror för större marknader, jämfört med mindre städer 
och mer lokala näringar? Idag är det möjligt att göra vissa komparationer 
mellan England, Frankrike, Nederländerna och Tyskland. Det skulle givetvis 
vara värdefullt att kunna infoga även de svenska skråna i sådana jämförelser.

En förutsättning för att sådana komparativa ambitioner ska kunna infrias 
är dock gedigna empiriska djupstudier. Sådana är ännu fåtaliga när det gäl-
ler arbete och genus. Den faktiska genusarbetsdelningen vet vi fortfarande 
väldigt lite om. Änkors förhållanden har i viss mån studerats, men bilden är 
ännu fragmentarisk. Pigorna, som varit nästan helt osynliga i studier av skrå-
hantverk, vet vi ytterst lite om. Ändå finns det tydliga indikationer i nyare 
forskning på att just pigorna är en väsentlig grupp att inkludera i en analys av 
skråväsendets genusarbetsdelning. Frågor om kunskapsöverföring och rörlig-
het (rumsligt och socialt) har nästan bara haft fokus på män och på skråets 
formella utbildningssystem. En grundläggande fråga, som utifrån nuvarande 
forskningsläge bara kan antydas, är om arbete och försörjning inom skråor-
ganiserade näringar också kunde följa andra organisatoriska principer än det 
enskilda hushållets. Vilken roll spelade exempelvis lönearbete, eller produk-
tion där flera hantverkarhushåll integrerades med varandra? Även ur dessa 
synpunkter bör svenska studier kunna lämna viktiga bidrag till den interna-
tionella forskningen, bland annat för att det i Sverige finns källmaterial som 
möjliggör både detaljerade mikrostudier och mer övergripande analyser på 
aggregerad nivå.
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Den tidigmoderna staten och 
könsarbetsdelningen
Exemplet tjänstemän

maria ågren

Under den tidigmoderna perioden växte den statliga förvaltningen kraftigt i 
Sverige och annorstädes. Samtidigt utgjorde de människor, som sysselsattes 
inom denna organisation, en försvinnande liten andel av befolkningen. De 
statliga tjänstemännen utgjorde således en liten grupp som likväl utförde nya 
och för staten viktiga arbetsuppgifter. I Sverige hade dessutom många stat-
liga tjänstemän ett påtagligt stort politiskt inflytande. Med detta i åtanke kan 
forskningsläget om denna yrkeskår inledningsvis spaltas upp i fyra delar.1

Tjänstemännen har för det första diskuterats såsom delaktiga i två social-
historiska skeenden, nämligen adelns förändrade roll i samhället och medel-
klassens framväxt. Medan de högre tjänstemännen var, och enligt adelspri-
vilegierna skulle vara, adelsmän, kom många lägre tjänstemän att uppfattas 
som så kallade ofrälse ståndspersoner, vilka tillsammans med till exempel 
bruksägare har setts som fröet till den svenska medelklassen. Överström-
ningar mellan de båda tjänstemannagrupperna (inte minst genom att lägre 
tjänstemän adlades) har varit ett viktigt tema i svensk forskning.2 Ett annat 
tema har varit (de högre) tjänstemännens delaktighet i en elit, och de speci-
ella beroendeförhållanden som kunde uppstå kring en sådan elit, till exempel 
i form av patron- och klientförhållanden. Hur relationerna mellan högre och 

 1  Förutom de fyra temata som här pekas ut kan ett femte nämnas, nämligen den rent förvalt-
ningshistoriska forskningen. Här diskuteras naturligtvis de statliga tjänstemännen. Goda 
exempel på sådana arbeten är Sörndal (1937) och Asker (2007).

 2  Särskilt viktiga bidrag har givits av Carlsson (1973, orig. 1949); Elmroth (1962); dens. (1981). 
Det låter sig inte göra att här räkna upp alla arbeten som bygger på dessa verk.
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lägre tjänstemän såg ut, och i vad mån dessa grupper försökte att socialt dis-
tansera sig från varandra och den övriga befolkningen är även det ett viktigt 
och ännu inte uttömt tema.

Den svenska tjänstemannagruppen har för det andra studerats utifrån 
Max Webers idéer om framväxten av en rationell byråkrati. Eftersom Weber 
formulerade tydliga kriterier för vad som kännetecknar verksamheten inom 
en sådan byråkrati (i motsats till dess föregångare den traditionella förvalt-
ningen), har det fallit sig naturligt att jämföra de tidigmoderna svenska tjäns-
temännen med dessa kriterier. Frågor om utbildningsgrad, avlöningsformer 
och korruption inom tjänstemannagruppen har ägnats intresse. Mindre upp-
märksamhet har däremot visats dessa yrkesinnehavares hushåll, trots formu-
leringar hos Weber som bland annat öppnar för intressanta frågor om den 
finansiella och rumsliga sammanblandningen mellan hem och arbetsplats.

En tredje inriktning kan sägas vara mer politiskhistorisk och ligga i gräns-
landet mellan de två första inriktningarna. Här är utgångspunkten att tjänste-
männen var delar av den världsliga överheten och som sådana hade stor makt. 
Detta gällde inte minst de högre tjänstemännen, som arbetade nära statsled-
ningen eller rentav utgjorde statsledningen, men även lägre tjänstemän ute i 
den regionala förvaltningen hade goda möjligheter att utöva makt över män-
niskor som var beroende av dem. Att göra karriär som tjänsteman var, enligt 
denna utgångspunkt, inte bara ett uttryck för social mobilitet utan handlade 
även om att skaffa sig större personlig makt och inflytande. Kopplingen till 
Weber är även här given, eftersom Weber såg den rationella byråkratin som 
ett av de mest sofistikerade styrningsinstrument som mänskligheten skapat. 
I svensk forskning har man särskilt uppmärksammat hur den tidigmoderna 
staten på olika sätt försökte kontrollera tjänstemännens eventuella maktmiss-
bruk, i syfte att stärka statens legitimitet.

En fjärde inriktning gäller förhållandet mellan den statliga förvaltningens 
framväxt och könsarbetsdelningen i tjänstemännens hushåll. Skilde den sig 
från vad vi känner till om könsarbetsdelningen i andra delar av samhället 
(till exempel bland bönderna), och i så fall hur och varför? Den forskning 
som finns om detta har företrädesvis belyst hur idealen såg ut och mindre 
hur praktikerna gestaltade sig. En annan fråga gäller orsakerna till att alla 
de många nya yrken, som skapades inom statlig förvaltning från 1500-talet 
och framåt, så vitt vi vet nästan uteslutande kom att innehas av män. När 
kvinnor fick möjlighet att inneha vissa typer av statlig tjänst kring år 1900, 
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uppfattades statlig förvaltning som per definition manligt kodad.3 Förhöll 
det sig på samma sätt i processens ”andra ände”, när förvaltningen växte fram 
och konsoliderades?

Syftet med denna forskningsöversikt är just att problematisera förhållan-
det mellan statlig förvaltning och könsarbetsdelning. Vad betydde framväx-
ten av en stark, konsoliderad stat för hur arbetet fördelades inom samhället, 
mellan kvinnor och män? Detta betyder dock inte att enbart den fjärde grup-
pen av frågor, som explicit behandlar detta förhållande, är relevant. Tvärtom 
så innehåller de tre första inriktningarna många empiriska och teoretiska re-
sultat som har stor betydelse för förståelsen av könsarbetsdelningen. Målsätt-
ningen är därför att föra samman resonemang och resultat från olika forsk-
ningsfält på ett sätt som gör att kunskapsbehovet kan identifieras.

Om begreppet tjänsteman
I denna framställning används ordet tjänsteman för att beteckna en person 
som var anställd inom det offentliga, på central, regional eller lokal nivå. 
Många tjänstemän var direkt anställda av staten (såsom militärer och an-
ställda vid ämbetsverk), medan andra var anställda av lokala kollektiv (som 
städer) vilka likväl utövade offentlig myndighet och var nära sammanflätade 
med centralstaten. I dåtida källor omnämns ofta de högre tjänstemännen 
som ämbetsmän, under det att lägre tjänstemän kunde kallas betjänter.4 Med 
lägre tjänstemän menas här de som hade lägre rang än en landshövding.5 Det 
bör påpekas att även präster var statliga tjänstemän. De utgjorde den första 
och äldsta tjänstemannagruppen, vars uppkomst, till skillnad från många an-
dra tjänstemän, inte kan knytas till den tidigmoderna statens framväxt.6

I forskningen omtalas den statliga tjänstemannagruppen ibland som 
professionell eller som stadd i professionell utveckling. När så sker, betonas 
dess likheter med läkare och advokater, det vill säga, det är tjänstemännens 

 3  Florin (1994).
 4  Lennersand (1999), s. 43.
 5  Givetvis fanns det gränsfall. Jfr diskussionen om kungliga borgmästare i Stadin (2004), s. 

246–248.
 6  Prästerna avlade till exempel en ämbetsed. Stadin (2004), s. 181. För en ingående studie av 

prästerskapet, se Suolahti (1927).

        



214

speciella kunskapsbas som står i fokus.7 I engelskspråkig litteratur förekom-
mer termen ”civil servant”, som står i motsatsställning till ”military servant”. 
Med ”civil servant” kan även en privatanställd avses (såsom en godsinspek-
tor). Det svenska uttrycket statlig tjänsteman har alltså inte exakt samma 
betydelseomfång som det engelska ”civil servant”, då det inbegriper militära 
tjänsteinnehavare men däremot inte privatanställda tjänstemän. Men även i 
Sverige innehades poster inom såväl statlig som privat förvaltning av personer 
ur samma samhällsgrupp; en (av en stad anställd) stadsskrivare kunde söka 
(privat) anställning som bruksinspektor, för att sedan bli (statligt anställd) 
häradsskrivare. I engelskt språkbruk skulle en sådan person hela tiden vara 
en ”civil servant”. I svenskt språkbruk fångas kontinuiteten i stället upp med 
termen ofrälse ståndsperson: personen i fråga var verksam inom olika sam-
hällssektorer men han var i ståndshänseende hela tiden den samme.

Mobilitet: tjänstemän mellan adel och medelklass
Under en stor del av den tidigmoderna perioden var innehav av högre stat-
ligt ämbete förbehållet adeln i Sverige. Regeln fastslogs i adelsprivilegierna 
1612 och avskaffades först 1809.8 Eftersom adelsståndet var alldeles för litet för 
att kunna fylla alla ämbeten, tvingades staten dock rekrytera tjänstemän ur 
vidare kretsar och sedan adla de nyrekryterade (nobiliteringar). I den äldre 
forskningen har intresset, och kanske beundran, för dessa ”begåvade upp-
komlingar” varit tydligt; det gäller till exempel en person som Johan Adler 
Salvius, vars far var stadsskrivare i Strängnäs. Själv blev Adler Salvius svensk 
chefsförhandlare efter Trettioåriga kriget. Andra nyadlade var av utländsk 
härkomst och hade invandrat till Sverige. Inte sällan hade de gjort svenska 
staten tjänster, såsom att låna ut pengar, och de återbetalades genom adelskap, 
ämbete och/eller donationer av jord. Förmåga att låna ut pengar till staten var 
alltså något som inte sällan låg till grund för tjänstemannakarriärer.9 Man bör 
ha detta i åtanke när man betraktar den växande tjänstemannakåren i dess 
helhet. Även om långt ifrån alla tjänstemän förmådde ge försträckningar till 
kronan, verkar de ändå ha förväntats kunna göra det (se vidare nedan).

 7  Så till exempel hos Holmes (1982). Även Lennersand (1999), s. 37.
 8  Inger (1980); dens. (1997), s. 79; Carlsson (1973), s. 51; Elmroth (1981), s. 218–226.
 9  T. Söderberg (1956), s. 97; Norrhem (2007), s. 60 f., 137.
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Sten Carlsson fastställde en rad förhållanden som är grundläggande för 
förståelsen av adelns minskande betydelse i det svenska samhället som helhet. 
Han visade bland annat att byråkratin tillväxte mycket snabbare än adeln 
som befolkningsgrupp. Adeln räckte helt enkelt inte till, trots nobilitering-
arna (som var särskilt många på 1680- och 1690-talet).10 Denna obalans var 
ett problem som man på 1600-talet bland annat försökte lösa genom uppma-
ningar till adelsmännen att inte dra sig undan sina samhälleliga förpliktelser.11 
Ingvar Elmroth har här framhållit att det egentligen bara var de främsta äm-
betena som adeln hade ensamrätt till och var intresserad av. Övriga tjänster 
överlät man gärna på andra, det vill säga, på ofrälse ståndspersoner.12 Sten 
Carlsson visade att de ofrälse tjänstemännen var särskilt många inom vissa 
delar av den offentliga förvaltningen. Det gällde till exempel landsstaten (den 
administration som stödde landshövdingarnas ämbetsutövning) och tullen; 
med tiden kom även gruppen civilmilitärer och lantmätare att domineras av 
ofrälse, liksom (från 1860-talet) järnvägen och telegrafen.13

Vid 1700-talets mitt utgjorde adeln bara 0,5 procent av befolkningen, 
medan präster och ofrälse ståndspersoner tillsammans utgjorde knappt 3 pro-
cent.14 (I Stockholmsområdet var talen dock högre.)15 En stor del av landets 
statliga tjänstemän bör ha rymts inom dessa sammanlagt 3,5 procent, vilket 
belyser gruppens obetydlighet i rent kvantitativ bemärkelse. Samtidigt ingick 
dock de flesta tjänstemän i det befolkningsskikt som skulle komma att ut-
göra medelklassen, och som även inbegrep dem som var verksamma inom de 
kommersiella näringarna (såsom bruksägare). Inte minst många adelskvin-
nor bör med tiden ha blivit medlemmar av den framväxande medelklassen. 
Carlsson visade nämligen att en ökande andel av dessa gifte sig utom ståndet 
under perioden 1680 till 1869; detta var inte så konstigt under perioden 1680 
till 1780, då det rådde kvinnoöverskott inom ståndet, men mer påfallande 
därefter.16 Med tiden blir det alltså alltmer relevant att tänka på den genom-

10  Carlsson (1973), s. 81, 53. Se även T. Söderberg (1956), s. 94: uppskattningsvis 190 nya adelsät-
ter, skapade 1611–1680, hade svensk tjänstemannabakgrund.

11  Stadin (2004), s. 110.
12  Elmroth (1981), s. 218–226.
13 Carlsson (1973), tabell 12.
14 Carlsson (1973), tabell 1. Se även T. Söderberg (1956), s. 175, som bygger på Carlsson.
15  Två respektive tio procent.
16  Carlsson (1973), tabell 40 och 41.
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snittlige tjänstemannen och hans hushåll som medlemmar av en framväx-
ande medelklass.

Längre tillbaka i tiden (medeltid och 1500-tal) rekryterades de fåtaliga 
tjänstemännen bland präster, lågfrälse, bergsmän, borgare, fogdar och lands-
köpmän. Ekonomiska resurser var även då en viktig tillgång hos en tjänste-
man, liksom förmåga att läsa, skriva och räkna. Det finns flera exempel på 
personer som rört sig fram och tillbaka mellan rollerna som lägre tjänsteman 
(exempelvis fogde) och handelsman;17 sannolikt förde dessa personer med sig 
olika former av kapital mellan de olika rollerna. En viktig poäng, som Tom 
Söderberg gjort, är att dessa tidiga tjänstemän inte alltid var kapabla att re-
producera sig själva som klass. De var alltså sällan gifta och de saknade barn.18 
Även för 1600-talets nyadlade uppger Söderberg, på lite oklara grunder, att en 
stor del var ungkarlar eller barnlösa.19 Från 1700-talet är det däremot helt klart 
att man kan tala om en självreproducerande och självmedveten medelklass, 
där (särskilt lägre) tjänstemannahushåll var viktiga.20 Prästerna skilde sig dock 
från detta mönster, då de ända sedan reformationen uppvisat hög äktenskaps-
frekvens.21 Om man följer de statliga tjänstemännen över tid förskjuts alltså 
fokus från präster och adel till medelklass och, i någon mån, från ogifta män 
till fullständiga hushåll.

Med den sociala mobilitetens kvantitativa omfattning klarlagd har nyare 
forskning snarare studerat de mekanismer som gjorde det möjligt att avance-
ra socialt och att sedan bevara den uppnådda positionen. En sådan mekanism 
var patron-klientrelationer, som knöt samman uppåtsträvande men mindre 
resursstarka män med andra män, som förfogade över olika former av kapital 

17  Se t.ex. Hallenberg (2001).
18  T. Söderberg (1956), s. 17, 43. Se även Runeby (1979), s. 302, som talar om hur Europa till att 

börja med fick nöja sig med ”lärda legoknektar” och ”en kringvandrande kår av specialis-
ter”.

19  T. Söderberg (1956), s. 94. Även s. 200.
20 Man kan här lägga märke till Tom Söderbergs formulering ”klasser kan avla och döpa sig 

själva” (1956, s. 240), som påminner om E. P. Thompsons syn på den engelska arbetarklas-
sens formering. En likhet mellan Söderberg och Thompson är att båda betonar den poli-
tiska erfarenhetens betydelse för klassidentiteten. Margaret Hunt betonar snarare de socio-
ekonomiska erfarenheterna och kan därmed lättare integrera ett genusperspektiv i sin studie 
av medelklassens formering. Hunt (1996).

21  Stadin (2004), s. 178: nästan alla kyrkoherdar var gifta.
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och kunde ge hjälp i karriären. För de senare var patronrollen en investering: 
man skapade en tacksamhetsskuld hos klienten och kunde räkna med hans 
stöd i framtiden.22 En annan sådan mekanism var ett ständigt odlande och 
underhållande av kontakter, vilket ofta familjens kvinnor stod för. Hustrur, 
mödrar och svärmödrar tycks ha varit viktiga när det gällde att bevaka män-
nens karriärmöjligheter, åtminstone inom samhällets toppskikt.23 Båda dessa 
mekanismer, och andra,24 är viktiga för att förstå de förändringsprocesser som 
Carlssons siffror mäter.

Om tjänstemännen betraktas som en grupp, som delvis tillhörde adeln 
och delvis en framväxande medelklass, blir det naturligt att fråga sig om 
och hur de skilde sig från varandra. Det ligger även nära till hands att tro, 
att normer och ideal skilde sig mellan adliga, högre tjänstemän och ofrälse, 
lägre tjänstemän. Det var trots allt stor social och ekonomisk skillnad mellan 
en aristokrat som kanslern Axel Oxenstierna och en obemärkt landskans-
list. Även inom gruppen lägre tjänstemän fanns det betydande ekonomiska 
skillnader mellan exempelvis en landskamrer och en tullskrivare. Vilka dessa 
eventuella skillnader var har vi dock ofullständig kunskap om. Vi vet inte 
heller om tjänstemannagruppen kännetecknades av gruppkänsla och kå-
randa, eller om de högre tjänstemännen, vilka som regel var adliga, snarare 
sökte distansera sig från de lägre. Högre tjänstemannafamiljer undvek, enligt 
Svante Norrhem, äktenskapsförbindelser med lägre tjänstemannafamiljer på 
1600-talet, men de kunde, enligt Sten Carlsson, inte helt undvika dem från 
1700-talet och framåt.25

Vad gäller yrkesideal tycks det dock ha funnits en förvånansvärt hög grad 
av samsyn. Kekke Stadin har funnit att både högre och lägre tjänstemän för-
väntades vara flitiga samt kompetenta, rättvisa och trogna mot sina över-
ordnade. Flit var särskilt viktigt (det tycks ha gällt för män inom alla stånd, 
liksom för kvinnor). Alla dessa ideal fungerade legitimerande för tjänsteman-

22  Här finns ett flertal studier. Se t.ex. Norrhem (1993); Hakanen (2009).
23  Stadin (2004), s. 155 f.; Norrhem (2007), s. 98, 69 ff., 147.
24  En annan mekanism av betydelse för mobilitet och stabilitet var nätverk. För en introduk-

tion till forskning om denna mekanism, se Hasselberg, Müller & Stenlås (2002).
25  Jfr Holmes (1982), s. 9–11, om sammanhållning och kåranda bland engelska tjänstemän 

1680–1730. Holmes framhåller det gemensamma livet i staden som viktigt för skapandet av 
en identitet.
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nen, i det att de förklarade för omgivningen varför han hade den lön och 
de privilegier han hade.26 I vad mån idealen motsvarades av praktiker är en 
annan fråga, som Stadin inte behandlar.

Men hur förhöll det sig med könsidealen? Omfattade tjänstemän på olika 
nivåer olika könsideal och var detta i så fall en del i en strävan att markera 
social distans och grupptillhörighet? Var förändrade könsideal en central 
komponent i det som av den äldre socialhistoriska forskningen kallades so-
cial mobilitet? Ett sådant ideal skulle kunna vara att tjänstemän inte tyckte 
sig kunna ingå äktenskap förrän de kunde försörja en hustru, och att tjäns-
temannahustrur således inte förväntades arbeta för lön och heller inte i det 
offentliga rummet. I forskningen har man ibland utgått ifrån att det manliga 
försörjaridealet existerade och påverkade agerandet,27 men det finns få direkta 
belägg. Att många lågadliga kvinnor gifte sig nedåt, till exempel med civila 
tjänstemän (vilket Carlsson visade), skulle dock kunna tala för att det i så-
dana hushåll var särskilt viktigt att manifestera att hustrun inte behövde börja 
arbeta för sin försörjning bara för att hon gift sig under sitt stånd.

Denna typ av ideal finns förvisso belagd för 1800-talets borgerliga familjer, 
framför allt i England, men det är mindre klart i vad mån de även fanns i det 
tidigmoderna Sverige.28 Det är värt att lägga märke till att Stadins mycket väl-
dokumenterade studie av stormaktstidens könsideal faktiskt inte alls nämner 
föreställningen att mannen skulle vara ansvarig för att försörja sin hustru. Till 
och med i engelsk medelklass, där domesticity-idealen var mer prononcerade, 
har man funnit exempel på att hustrur till ”the salaried” arbetade för lön.29 
Huruvida domesticity-ideal fanns i det tidigmoderna Sverige, och vilken roll 
de spelade för hur könsarbetsdelningen gestaltade sig, behöver således under-
sökas mycket mer än vad som hittills skett.

26  Stadin (2004), s. 125–127, 249.
27  Elmroth (1981), s. 95f.
28  Se Inledningen till denna skrift, om Davidoffs & Halls arbete Family fortunes, samt Karin 

Hassan Janssons bidrag till denna skrift.
29  Davidoff & Hall (2002), s. 264, 267 ff.
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Rationalitet: tjänstemän som byråkrater

Med begreppet ”byråkrati” avsåg Max Weber ett förvaltningssystem där tjäns-
temännens arbete utförs på ett särskilt kontor (im Büro). Modern byråkrati 
skiljer sig från ”traditionell förvaltning” just i detta att det finns en tydlig 
skillnad mellan tjänstemannens hem och hans arbetsplats. Byråkratisering 
utgör alltså ett specialfall av den bredare samhällsprocess varigenom arbetet 
flyttade ut ur hemmen, vilken Marx och många andra uppmärksammat.30 
Byråkratiska system förekommer inte bara inom offentlig förvaltning utan 
även inom det privata näringslivet.31

Det framgår tydligt av Webers skrifter att han hade goda insikter i att 
den traditionella förvaltningen inte var åtskild från hemmet utan inflätad 
i tjänstemännens hushåll. Likaså betonade Weber starkt att den moderna 
byråkratin är resultatet av en lång historisk utveckling.32 Man hade därför 
kunnat vänta sig att mycken forskning skulle ha gjorts om denna långvariga 
samexistens mellan hushållsekonomi och traditionell förvaltning, samt om 
den process som ledde till att hem och arbetsplats skildes åt. Så är dock inte 
fallet. Stadin har visserligen framfört tanken att arbete och hem var tydligt 
åtskilda för den tidigmoderne svenske tjänstemannen, men några belägg för 
detta anförs egentligen inte.33 För att problematisera hennes ståndpunkt kan 
man anföra vad Davidoff & Hall skrev om professionella (präster, läkare och 
advokater) och ”salaried” (ungefär lägre tjänstemän). Just dessa grupper hade, 
enligt författarna, mindre anledning att skilja på hem och arbetsplats än till 
exempel de medelklassmän, som ägde verkstäder och fabriker. Tjänsteman-
nens arbetsplats var sannolikt varken smutsig eller farlig, och det saknades 
därför länge skäl, menar Davidoff & Hall, att göra en tydlig åtskillnad mellan 
hem och arbetsplats.34

30  Se Inledningen till denna skrift, om Alice Clarks pionjärarbete Working life of women in the 
seventeenth century (första utgåvan 1919).

31  I denna artikel tar jag dock enbart fasta på det som har bäring på offentlig byråkrati (statlig 
och lokal förvaltning).

32  Weber (1971), s. 107 f.
33  Stadin (2004), s. 155.
34  Davidoff & Hall (2002), s. 366.
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Det är alltså främst den moderna byråkratins kännetecken (fasta sakav-
gränsade kompetensområden; ämbetshierarki; skriftlighet; krav på teoretisk 
utbildning; heltidsengagemang; ämbetsutövning på grundval av generella 
regler), som man tagit fasta på i den forskning som har Weber som inspi-
rationskälla. Med hjälp av dessa sex kriterier har man försökt uppskatta hur 
stort inslaget av ”modern byråkrati” varit i konkreta fall.35 I en studie av den 
lägre skatteförvaltningen i 1700-talets Sverige visar Pär Frohnert att denna 
hade såväl traditionella som moderna drag. Till de förra hörde att fogdarna 
saknade teoretisk utbildning att tala om (kriterium 4), medan erfarenhet 
däremot sannolikt var viktig.36 Förvaltningen byggde, enligt Frohnert, inte 
heller på generella regler (kriterium 6), utan var målrationell.37 Å andra sidan 
uppfylldes de tre första kriterierna på en modern byråkrati tämligen väl.38 
Med hjälp av Webers kriterier lyckas Frohnert dessutom fånga in förändring: 
den svenska statsförvaltningen närmade sig idealtypen för modern byråkrati 
mot slutet av 1700-talet.39 Anders Florén har visat att det redan på 1600-talet 
fanns uttalade ambitioner att göra inte bara statsförvaltningen utan fler sam-
hällssektorer mer effektiva. Dessa strävanden innebar att man tydligare skilde 
på yrkesroll och individ, samt att man verbaliserade de krav som kunde ställas 
på rollinnehavaren. Resultaten avser dock bara den normativa nivån, vilket 
Florén också betonar.40 Svante Norrhems studie av kanslitjänstemännen på 
1600-talet ger å sin sida många belägg för att den statliga förvaltningen då 
ännu var, i Webers mening, traditionell.41

Weber framhöll att det finns en stark koppling mellan utvecklad penning-
ekonomi och byråkrati. För att modern statlig byråkrati ska fungera, måste 
skatterna komma in i form av reda pengar.42 Om den statlige tjänstemannen 
ska kunna engagera sig på heltid (kriterium 5), måste han nämligen få en 

35  Se till exempel Asker (2004) om landshövdingeämbetet.
36  Frohnert (1993), s. 30 f.
37  Frohnert (1993), s. 288.
38  Frohnert (1993), s. 290 f.
39  Frohnert (1993), s. 49, 292.
40  Florén (1987b). Inflytandet från Weber är tydligt i Floréns artikel.
41  Norrhem (1993), till exempel s. 50–68, om betydelsen av fordringar på kronan och av släkt-

skap för att få ämbetsmannatjänster. Själv avfärdar Norrhem (s. 25) ett weberskt perpektiv.
42  Weber (1971), s. 115–20.
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tillräckligt stor lön som dessutom betalas ut på ett förutsägbart sätt. Eljest är 
risken att han skaffar sig olika bisysslor, eller att han blir mottaglig för be-
stickning. Det finns flera empiriska belägg för att lönefrågan sågs som central 
även i Sverige. I Maria Cavallins analys av kritiken mot 1700-talets tjänstemän 
framgår att lönerna var osäkra, särskilt vid de centrala ämbetsverken, och bi-
sysslor vanliga.43 De svenska riksdagsbönderna krävde bättre avlöningsförhål-
landen för tjänstemännen just för att dessa inte skulle bli korrumperade.44 
Även Marie Lennersand belyser de problem, i form av ämbetsmissbruk och 
undergrävd legitimitet, som oregelbundna löneutbetalningar till tjänstemän-
nen förde med sig.45 Pär Frohnert har visat att 1700-talets fogdar fick sin lön 
in natura, vilket var en uppenbar fördel i inflationstider.46

Det är värt att stanna upp vid detta att Weber betraktade andra manliga 
födkrokar, som bisysslor och mutor, som den enda lösningen på problemet 
med för låga eller otillförlitliga tjänstemannalöner. Man skulle ju även kunna 
tänka sig att diskutera det övriga hushållets ekonomiska bidrag som alterna-
tiv till dessa inkomstkällor. Insikten om hur nära sammanvävda hushåll och 
förvaltning var i äldre tider skulle göra en sådan frågeställning rimlig. Det är 
möjligt att det sociala anseende, som Weber starkt betonade i sin diskussion 
av den moderne tjänstemannen,47 har påverkat hans bild av vad som var ett 
socialt möjligt beteende för ett tjänstemannahushåll och, framför allt, för en 
tjänstemannahustru. Den senare forskningen tenderar också att betrakta det 
som osannolikt att tjänstemannahustrur utförde avlönat arbete (se nedan). 
Men om detta är en riktig premiss, när man studerar den traditionella för-
valtningens tjänstemannahushåll, behöver undersökas bättre.

Weber pekade vidare på att det inom ”traditionell förvaltning” var vanligt 
att tjänstemännen började uppfatta sina ämbeten som privategendom. Detta 
kunde yttra sig så, att ämbetet gick i arv (ofta till en son) eller att det såldes, 
när innehavaren blev äldre och behövde en pension. Att sådana tjänsteför-

43  Cavallin (2003), s. 56, 58 f., 62, 92 f., 96.
44  Cavallin (2003), s. 109 ff.
45  Lennersand (1999), s. 139.
46  Frohnert (1993), s. 74 f. För uppgifter om hur officerarnas löner utvecklades under 1700-

talet, se Artéus (1982), kapitel 5, samt Thisner (2007), kapitel 3.
47  Weber (1971), s. 110, 114, 154.
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säljningar (så kallade ackord, som betyder överenskommelse) förekom inom 
den svenska officerskåren på 1700-talet har visats av Fredrik Thisner.48 Det 
finns även många exempel på att ämbeten gick i arv.49 Synen på ämbetet som 
privategendom strider mot den moderna byråkratins meritokratiska karaktär; 
om tjänstemannen kan sälja sin tjänst till den som betalar bäst, finns det ju 
ingen möjlighet för arbetsgivaren att kontrollera att efterträdaren verkligen 
besitter de kunskaper som krävs för uppgifterna (kriterium 3 och 4).

Varför tenderade då äldre tiders tjänstemän att betrakta sina ämbeten 
som privategendom? Det verkar hänga samman med två förhållanden. Dels 
handlar det om det starka anställningsskydd som en statlig tjänsteman med 
fullmakt hade. Han var nästintill oavsättlig.50 Dels fick den statlige tjänste-
mannen ofta ta av egna eller hushållets likvida medel för att kunna utföra sitt 
arbete på ett tillfredsställande sätt.51 En tjänsteman förväntades alltså göra ut-
lägg för sin arbetsgivare, och även om han i princip hade rätt att få ersättning 
i efterhand, är det inte säkert att det alltid blev så i praktiken. Den privata 
investeringen resulterade därför i en känsla av äganderätt. Särskilt tydliga 
uttryck för detta har Mats Hallenberg funnit bland skatteförpaktare under 
tidigt 1600-tal,52 men det finns anledning att tro att det samma gällde för av 
staten anställda tjänstemän. Här bör man påminna sig tjänstemannakårens 
framväxt ur en grupp välbeställda personer som just klarade av att låna ut 
pengar till kronan (se ovan).

Sammanblandningen av tjänstemannens egen ekonomi och hans arbets-
givares är något som ofta påpekats i forskningen om tjänstemän inom tradi-
tionell förvaltning. När Weber talade om den moderna byråkratins tydliga 
åtskillnad mellan hem och kontor tänkte han inte bara (eller främst) på den 
rumsliga aspekten, utan väl så mycket på den ekonomiska sammanbland-

48  Thisner (2007).
49  T. Söderberg (1956), s. 108; Frohnert (1993), s. 58, 63, 71 f., 214, 263, 266.
50  Cavallin (2003), s. 74 f.
51  Se till exempel Lundgren (1987), s. 26; Frohnert (1993), s. 76 f., 105, 108, 174, 197, 239; Norr-

hem (1993), s. 58, 63, 188; dens. (2007), s. 60 f., 137; Ågren (2010).
52  Hallenberg (2008), s. 119: ”arrendet betraktades som en privat investering i kronans verk-

samhet, och denna måste som annan egendom kunna skyddas för de efterkommandes räk-
ning.”
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ningen.53 De risker som detta medförde för staten, nämligen att dess inkom-
ster försvann till följd av att förvaltningsmedlen inte hölls åtskilda från löne-
medlen, brukar framhållas.54 Det kan dock finnas lika goda skäl att betona 
de risker som en sammanblandning kunde få för tjänstemannahushållen, 
nämligen att inte kunna få tillbaka det man lagt ut.

Frågan om sammanblandade ekonomier kan dessutom föras ett steg läng-
re. Den i lag givna förvaltnings- och myndighetsstrukturen (som innebar att 
ogifta och gifta kvinnor inte förvaltade sin egen egendom) får inte fördunkla 
det faktum att det i Sverige, liksom i andra länder, fanns klara begrepp om 
vem som ägde vad inom hushållet. Den svenska lagen fastslog tydligt kvin-
nans arvsrätt och den skyddade särskilt den gifta kvinnans enskilda egen-
dom.55 Även om det odifferentierade hushållet var den organisatoriska en-
het inom vilken tjänstemannaarbete utfördes (ämbetet tillhörde i en mening 
hushållet),56 är det likväl motiverat att ställa frågan vem som bidrog med de 
resurser som via tjänstemannahushållet kanaliserades till staten.57 Frågan är 
en direkt parallell till Davidoff & Halls påvisande av hustrurnas ”hidden 
investments” inom 1800-talets engelska medelklass.58 Att tjänstemän behövde 
gifta sig rikt är en uppfattning som kommer fram i 1700-talets litteratur och 
debatt,59 och den understryker ytterligare att den ekonomiska sammanbland-
ningen mellan stat och tjänsteman hade en tydlig könsdimension.

Var förmågan att göra utlägg något som tillmättes vikt redan när någon 
utvaldes till tjänsteman inom det traditionella förvaltningssystemet? Kan det 
rentav förklara varför så få kvinnor var tjänstemän? Margaret Hunt har för 

53  Märk den centrala passagen (här i tysk originalversion): ”Die moderne Behördenorganisa-
tion trennt grundsätzlich das Büro von der Privatbehausung. Denn sie scheidet überhaupt 
die Amtstätigkeit als gesonderten Bezirk von der privaten Lebenssphäre, die amtlichen Gel-
der und Mittel von dem Privatbesitz des Beamten. Dies ist ein Zustand, der überall erst Pro-
dukt einer langen Entwicklung ist.” Weber 1972, s. 552 (min kursivering).

54  Frohnert (1993), s. 105, 108; Cavallin (2003), s. 98, 206.
55  Ågren (2009) samt där anförd litteratur.
56  Se t.ex. Lahtinen (2009) s. 88.
57  För konkreta exempel se Lahtinen (2009), s. 108: ämbetsutövarna och deras familjer ansva-

rade med sin personliga egendom för överträdelser i tjänsten; Norrhem (1993), s. 58: faderns 
och moderns stora försträckningar till kronan framhölls och hölls isär.

58  Davidoff & Hall (2002), kapitel 6.
59  Frohnert (1993), s. 155.
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England betonat att kvinnor som grupp inte lyckades slå sig in på de nya 
områden av arbetsmarknaden som skapades inom privata företag och offent-
lig förvaltning under tidigmodern tid, och hon anför som skäl dels kvinnors 
lägre utbildningsnivå, dels deras sämre tillgång till kapital.60 Att större grup-
per av kvinnor hade tillgång till myndighet i England än i Sverige, vilket Amy 
L. Erickson påpekat,61 kan förklara varför Hunt ser kapitaltillgång snarare 
än myndighet som den avgörande faktorn. I England var i princip två tred-
jedelar av alla kvinnor myndiga, medan det i Sverige bara rörde sig om en 
tredjedel.62 Begränsad myndighet och begränsad resurstillgång ter sig som en 
plausibel, mångkausal förklaring till situationen i Sverige.

Auktoritet: tjänstemännen i offentligheten
Med auktoritet avsåg Max Weber en speciell form av makt: den som innebär 
att man kan ge order och bli åtlydd.63 Det är denna specifika form av makt 
som Weber förknippar med bland annat tjänstemän, och de tidigmoderna 
tjänstemännen utövade mycket riktigt auktoritet i kraft av sin statliga makt-
ställning. Särskilt de lägre tjänstemännen gjorde detta i ett lokalt samman-
hang och över människor som de kände; det kunde gälla fogden, som bodde 
bland bönderna i sitt fögderi, eller stadsfiskalen, som bevakade det som hände 
på stadens gator och torg.64 Hur denna konkreta och nära maktutövning gick 
till och i vad mån makthavarnas auktoritet och legitimitet var ifrågasatt har 
därför varit en viktig fråga i forskningen.

Flera forskare har påpekat att den tidigmoderna svenska staten kontrol-
lerade och disciplinerade sina tjänstemän på ett ganska hårdhänt vis. Det 
har särskilt uppmärksammats hur statsledningen aktivt uppmanade under-
såtarna att påtala övergrepp och felsteg som fogdar och andra tjänstemän 
gjorde sig skyldiga till.65 Anders Florén har visat att det (åtminstone i norma-
tivt material) betonades att den individuelle tjänsteinnehavaren var utbytbar; 

60  Hunt (1996), s. 131 f., 145.
61  Erickson (2005a).
62  Erickson (2005a).
63  Weber (1971), s. 73 ff.
64  L.-O. Larsson (1987).
65  Lennersand (1999).
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en person som inte levde upp till statens förväntningar på honom kunde 
berövas ämbetet/rollen. Auktoriteten var således knuten till rollen, inte till 
individen.66 Denna observation ligger i linje med Börje Harnesks kommen-
tar om det remarkabla i att den svenska statsmakten offentligt chikanerade 
sina tjänare inför övriga undersåtar.67 Genom att undergräva tjänstemannens 
auktoritet hoppades man uppenbarligen öka centralmaktens och monarkens 
legitimitet.

Denna typ av publika tillrättavisningar visar att de traditionella tjänste-
männens ställning kunde vara mycket osäker, inte bara på grund av de otrygga 
ekonomiska villkoren (se ovan) utan även på grund av att den ifrågasättande 
attityden uppifrån underminerade deras auktoritet. Marie Lennersand har 
dock visat att sådana publika tillrättavisningar hade begränsad användbarhet. 
Dels var det svårt att rikta dem mot de högre skikten inom tjänstemanna-
hierarkin, dels kunde man i praktiken inte göra sig av med alla tjänstemän 
(även om det hade varit motiverat) eftersom det inte skulle gå att rekrytera 
nya. Tjänstemannens utbytbarhet fungerade alltså inte i praktiken, då grup-
pen läs- och skrivkunniga i samhället var så liten.68 Förhållandet kan jämföras 
med Kekke Stadins påpekande, att husbonden/mannen visserligen menades 
ha rätt och skyldighet att vid behov tillrättavisa matmodern/hustrun, men att 
det samtidigt ansågs viktigt att tillrättavisningen skedde bakom lykta dörrar 
så att hustrun inte förlorade ansiktet. För att hushållet skulle fungera måste 
matmoderns auktoritet vara intakt.69 På ett liknande sätt begränsades stats-
maktens möjlighet att offentligt tillrättavisa sina tjänstemän. Straffåtgärderna 
motverkade sina syften då de undergrävde inte bara tjänstemännens auktori-
tet utan även statens.70

Auktoritet var alltså viktig såväl i hushållet som i samhället i stort. Fastän 
gifta kvinnor innehade den förra formen av auktoritet, är det tydligt att det är 

66  Florén (1987b), s. 514, 528.
67  Harnesk (2009).
68  Lennersand (1999), s. 129 (kommissionerna gick hårdare åt lägre tjänstemän än landshöv-

dingar); 151, 202f (under kriget skulle landshövdingarna skrämmas till lydnad och vissa straf-
fades); 197 (de som dömdes i lägre instans fick alltid strafflindring i högre instans); 209 f., 256 
(efter kriget höll man åter tjänstemännen, och särskilt landshövdingarna, om ryggen).

69  Stadin (2004), s. 71 f.
70  Lennersand (1999), s. 256 f.
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den senare formen – att offentligt uttala en order och göra anspråk på att bli 
åtlydd – som man i samtiden och i forskningen har haft svårt att tro att kvin-
nor kunde inneha under tidigmodern tid, eller under 1800-talet.71 Insikten 
om att statsledningen inte alltid höll sina tjänare om ryggen kan ha bidragit 
till denna tveksamhet, liksom berättelser om fogdar som utsattes för fysiskt 
våld av uppretade folkmassor.72 Mats Hallenberg har just betonat tjänste-
männens ambivalenta ställning i det att de brutalt måste hävda sin auktoritet 
gentemot undersåtarna och samtidigt ödmjukt underordna sig i förhållande 
till sina överordnade.73 Kunde kvinnor verkligen vara tjänstemän under dessa 
omständigheter? Samtidigt finns det flera exempel på kvinnor ur eliten som 
till synes utan problem utövade offentlig om än inte statlig makt.74 Att det 
kunde vara svårt att vara fogde behöver inte betyda att det var lika svårt att 
inneha alla andra ämbeten.

Det vore därför angeläget att ägna mer forskning åt just tjänstemannaauk-
toriteten och hur denna konstituerades. Vilken roll spelade instrument som 
den statliga fullmakten, ämbetsmannaeden, samt stöd ovanifrån för skapandet 
av denna auktoritet? Vilken roll spelade tjänstemannens ekonomiska resurser 
och hans kroppsliga styrka? Under vilka omständigheter kunde kvinnor utöva 
offentlig auktoritet i statens namn, och när tycktes det vara omöjligt?

Men även om de konkreta tjänstemännen var utsatta för kontroll och 
disciplinering av ovan beskrivet slag, var de samtidigt som grupp betraktade 
anmärkningsvärt mäktiga på det politiska planet i Sverige. Det berodde på 
att tre av de fyra stånden faktiskt dominerades av tjänstemän, och det fjärde 
ståndet, bönderna, visade tydligt att det var personer i statlig tjänst som man 
uppfattade som sina politiska motståndare.75 Bilden av tjänstemannen som 
innehavare av auktoritet och politisk makt är alltså mångfacetterad och bitvis 
svårtolkad.

71  Davidoff & Hall (2002), s. 138 f.; Lahtinen (2009), s. 69.
72  Se Lennersand (1999), s. 146 f., om fogdemord.
73  Hallenberg (2009).
74  Stadin (2004), s. 152 f., om vikten av att kvinnliga godsägare besatt makt och myndighet. Se 

även Norrhem (2007), bl.a. s. 108, om kvinnor som utövade domsmakt.
75  Peterson (1985); Christensen (1997), s. 104, 136 ff., 321 f.; Lennersand (1999), s. 137 f., 148. 

Adelsståndet bestod av högre civila och militära tjänstemän, prästerna var alla statliga tjäns-
temän, och borgarståndet dominerades av magistratspersoner.
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Kvinnliga tjänstemän och tjänstemännen i hushållet

Inom den statliga förvaltningen uppstod en rad ämbeten, som känneteckna-
des av att innehavaren hade lön på stat, och/eller hade svurit en ämbetsed, 
och/eller innehade en statlig fullmakt. Det brukar antas att alla som var tjäns-
temän i denna mening var män. Detta är ett rimligt antagande om man 
har högre tjänstemän i åtanke, men framstår som mindre väl underbyggt vad 
gäller lägre tjänstemän. Med tanke på Carlssons resultat (se ovan) skulle man 
förvänta sig att i den mån det fanns kvinnliga tjänstemän så borde de främst 
återfinnas inom landsstaten, tullen och liknande områden. I forskningen fin-
ner man också några exempel på kvinnor som arbetade som postmästare; i 
många fall berodde det på att de övertagit tjänsten efter sin avlidne make, 
men de kunde också arbeta med egen fullmakt.76 Det finns även exempel 
på kvinnliga tullskrivare.77 Barnmorskor är en grupp som kan betraktas som 
statliga tjänstemän.78

Det är uppenbart att det redan på 1600-talet var omöjligt att fylla alla 
civila ämbeten med adelsmän. Även om vissa tjänstemän adlades, fanns det 
hela tiden för få adelsmän i förhållandet till behovet inom förvaltningen. 
Detta berodde dels på att många adelsmän dog i 1600-talets alla krig, dels på 
att långt ifrån alla tjänster tedde sig attraktiva för en adelsman.79 Man fyllde 
då på med icke-adliga män, men frågan är om det ibland kunde uppstå situa-
tioner då man till och med måste fylla på med icke-adliga kvinnor. Att for-
mell utbildning och examina var något som infördes och betonades först på 
1700-talet är viktigt i sammanhanget.80 Exemplen på kvinnliga ämbetsutövare 
kommer för Sveriges del mycket riktigt främst från 1600-talet. Mer ingående 
studier av vilka den lokala förvaltningens aktörer var behövs för att tydliggöra 
förutsättningarna för att tjänster skulle upprätthållas av kvinnor.81

76  Lenander Fällström (1987); Lundgren (1987); Bull (2004), s. 199–202.
77  Karonen (1995).
78  Se pågående forskningsprojekt av Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet.
79  Elmroth (1981), s. 206 f., 208, 210–212.
80  Runeby (1979), s. 309.
81  Lennersand (1999), s. 38, betonar kunskapsluckorna när det gäller 1600-talets lokala förvalt-

ning.
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En tanke som framförts av bl.a. Britta Lundgren är att det blev svårare 
för kvinnor att verka som självständiga statliga tjänstemän under 1700-talet. 
Hennes förklaring är dels att det ”socialvårdande motivet” för att låta änkor 
behålla mannens uppdrag föll bort när pensionsförhållandena ordnades bätt-
re, dels att man började uppfatta det som alltmer problematiskt att kvinnor 
skulle utöva tillsyn (i detta specifika fall över postbönderna).82 Det tycks ha 
varit så, att kvinnor inte gärna sågs i offentliga auktoritetspositioner, vilket 
även Hallenberg synes mena i sin studie av skatteförpaktare.83 Att pensions-
förhållandena i allmänhet skulle ha blivit mycket bättre är dock tveksamt; det 
fanns en fastställd mängd statliga pensionsrum som inte stod i någon relation 
till behovet. En mer sannolik orsak till att det blev svårare för kvinnor att vara 
tjänstemän (både de jure och de facto) är de förändrade demografiska förhål-
landena efter år 1720, som innebar att det fanns fler män att tillgå, den ökade 
betoningen vid formell utbildning, samt möjligen en förändrad förståelse av 
hur auktoritet konstitueras.84

Även om det kan ha funnits fler kvinnliga tjänstemän än man haft klart för 
sig, var huvuddelen av dem likväl män. Medan mycket forskning har ägnats 
åt dessa män som individer, har det på senare år framkommit ny forskning 
som tydligare placerar in dem i ett hushållssammanhang. I och med detta 
har hushållets roll blivit tydligare, samtidigt som man kunnat problematisera 
dess rationalitet, med andra ord, vilka mål och möjligheter som ett hushåll 
kunde ha. Särskilt tydligt blir denna nyorientering i Ylva Hasselbergs arbete 
om brukspatronhushåll (som i och för sig inte var ett tjänstemannahushåll), 
där ekonomi och socialt liv visas vara nära sammanflätade.85

I samma anda har Svante Norrhems analys av riksrådens86 hushåll visat 
hur politik, ekonomi och socialt liv var sammanvävda. Riksrådens hustrur 
skötte gods, förmedlade böneskrifter till sina makar, tog ibland emot mu-
tor, och verkade rent allmänt för att mannens, sonens eller mågens karriärer 

82  Lundgren (1987), s. 32. Även Lenander Fällström (1987), s. 119.
83  Hallenberg (2008), s. 119: ”I praktiken torde kombinationen av egen affärsverksamhet och 

offentlig myndighet varit omöjlig för de flesta kvinnor att utöva.”
84  Ida Bull noterar inte samma nedgång i Norge under 1700-talet. Bull (2004), s. 200.
85  Hasselberg (1998).
86  Ett riksråd var ungefär detsamma som en nutida minister, alltså en regeringsmedlem.
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skulle utveckla sig lyckosamt. Däremot kunde de sällan utöva ”egen makt” 
och de hade inte alltid formell auktoritet att agera, även om de ibland age-
rade ändå.87 Uttryckt i termer av tidsanvändning kan man säga att riksråds-
hustrurnas tid dels användes för regelrätt försörjningsarbete (leda skötseln 
av gods), dels för annat som också bidrog till hushållets överlevnad (som 
att främja makens karriär), och dels för sådant som snarare handlade om 
familjens och ståndets sociala reproduktion i vidare bemärkelse och ett längre 
perspektiv (att upprätthålla ståndets legitimitet genom att lyssna på böner 
och visa givmildhet). I en hushållsbaserad verksamhet är det svårt att skilja på 
ekonomi, politik och socialt liv.

Betoningen av hushållet, snarare än den manlige individen, har varit ett 
framsteg i forskningen om den tidigmoderna förvaltningen. Samtidigt finns 
det viktiga frågor som förutsätter en tydligare bild av vad de enskilda indivi-
derna faktiskt gjorde och hur deras dagliga praktiker såg ut. Tjänarnas roll för 
skötseln av ämbetet utgör ett exempel på detta, hustruns roll utgör ett annat. 
Just hustruns roll är särskilt viktig för att kunna ta ställning till de idéer som 
finns i forskningen om en förändring i hushållens könsarbetsdelning under 
tidigmodern tid.

Ovan framfördes tanken att tjänstemän eventuellt eftersträvade en köns-
arbetsdelning som innebar att hustrun inte utförde betalt arbete och/eller 
arbete i det offentliga rummet. Ett skäl till detta skulle kunna vara att det 
var en viktig klassmarkör för de uppåtsträvande att inte synas vara beroende 
av hustruns ekonomiska bidrag. En annan tänkbar orsak till att en sådan 
könsarbetsdelning skulle uppstå just bland tjänstemän är byråkratiseringens 
förmodade skiljande på arbetsplats och hem och, framför allt, ett ökat bero-
ende av mannens löneinkomst. Kekke Stadin menar således att tjänsteman-
nafamiljernas ökade löneberoende uppstod redan under tidigmodern tid,88 
och att ett nytt könsideal (som inte var förenligt med kvinnligt försörjnings-

87  Norrhem (2007), s. 61 f., 69 ff., 98, 147, 158. Märk t.ex. (s. 161): ”Man ska nog snarare se kvin-
nornas politiska roll som kuggar i ett maskineri där de är betydelsefulla för sina hushålls och 
sitt stånds strävan att bevara eller uppnå politisk och ekonomisk makt, likväl [sic] som social 
och kulturell prestige.” 

88  Tidfästningen är här lite oklar; Stadin (2004) talar om både 1600-tal (s. 157, 299) och 1700-tal 
(s. 260 ff ) som den period då denna förändring ska ha inletts.
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arbete) var en direkt följd av att det växte fram fasta, byråkratiska organisatio-
ner (och/eller storskaliga handelsorganisationer). Även Ida Bull menar att det 
under 1700-talet blev allt svårare för ”respektabla” kvinnor att utföra arbete på 
ett sätt som syntes utanför hushållet.89 Konsekvensen av denna utveckling var 
dels att familjerna blev mer ekonomiskt sårbara, dels att kvinnornas position 
försvagades.90 Detta intressanta resonemang, som inte bygger på Weber men 
väl stämmer överens med hans allmänna idéer, vilar i nuläget främst på en 
förmodan om vilken arbetsorganisation som löneintäkter för med sig. Stadin 
framhåller därför med rätta behovet av mer forskning när det gäller om och 
hur praktikerna förändrades.91

Den ovan påtalade otryggheten i tjänstemännens ekonomiska situation 
gör det klokt att vara lite försiktig med slutsatser om hur deras löneberoende 
påverkade hushållets ekonomi. Det är ännu inte klarlagt varifrån högre och, 
särskilt, lägre tjänstemannahushåll faktiskt fick sina inkomster och om de 
var tillräckliga för att täcka hushållets upplevda behov. Att intäkter från hus-
truns arbete skulle vara fullständigt otänkbart återstår att visa. Förmodligen 
fanns det en ganska tydlig skiljelinje, som skar genom tjänstemannagruppen; 
i hushåll som befann sig under denna linje var det nödvändigt för hustrurna 
att bidra ekonomiskt.92 Att utreda hur dessa ekonomiska bidrag såg ut är en 
angelägen forskningsuppgift.

Dessa bidrag behöver sedan konfronteras med studier av medelklassens 
livsstil och livsideal. I vad mån skapade medelklassmännens sociala ambitio-
ner och äktenskapsallianser med adelskvinnor en önskan att skilja sig från 
folkets breda skara? Ingick det i denna livsstil att familjens kvinnor inte skulle 
synas utföra arbete för den egna försörjningen? Kekke Stadin antar att det 
var så i Sverige: medelklassen sökte efterlikna adeln.93 Margaret Hunt har 
å sin sida med eftertryck framhållit att 1700-talets engelska ”middling sort” 
inte styrdes av ”emulation”, vilja att efterlikna dem, som stod högre upp på 

89  Bull (2004), s. 205.
90  Stadin (2004), s. 143, 155–157, 256–263.
91  Stadin (2004), s. 257.
92  Stadin (2004), s. 256, som i sin tur hänvisar till Davidoff & Hall, Family fortunes (London 

1994; orig. 1987), s. 24.
93  Stadin (2004), s. 245 f.
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den sociala rangskalan. De markerade snarare att de inte var som adeln.94 
Davidoff & Hall gör samma markering för tiden 1780 till 1850: medelklassen 
distanserade sig från både adeln och arbetarklassen.

Möjligen kan benägenheten att efterlikna alternativt ta avstånd från en 
annan socialgrupp hänga samman med hur stor den egna gruppen är. Den 
engelska medelklassen var till en början inte märkbart större än den svenska, 
procentuellt sett, men givetvis var den större i absoluta tal.95 För tiden 1780 
till 1850 kan dess storlek dock uppskattas till så mycket som 17–20 procent.96 
I Sverige utgjorde de tre ”tjänstemannastånden” (adel, präster, borgare) ännu 
år 1800 en ytterst liten andel av befolkningen, som till allra största delen be-
stod av jordbrukande hushåll. Kanske kom de därför att sluta sig samman 
och distansera sig från folkets breda lager. Stadins antagande om att medel-
klassen försökte efterlikna adeln skulle i så fall ha fog för sig.97

En faktor som engelsk och fransk forskning lyft fram är att kvinnor som 
verkade i det offentliga rummet på 1700-talet verkar ha börjat uppfattas som 
sexuellt lössläppta och som föga annorlunda än prostituerade. Om det fanns 
sådana föreställningar även i Sverige under tidigmodern tid bör detta ha be-
gränsat medelklasskvinnors försörjningsutrymme. Norrhem tar upp detta i 
sin diskussion,98 men de exempel som anförs är få. Man behöver dock inte 
gå så långt som att förutsätta att arbete i offentligheten hade sexuella kon-
notationer. Bara det faktum att det fanns få ”bra” försörjningsmöjligheter för 
kvinnor och att de inte kunde göra yrkeskarriär, på samma sätt som män fak-
tiskt kunde,99 skulle kunna förklara varför hustrur, döttrar och änkor inom 

94  Hunt (1996), kapitel 1.
95  Margaret Hunt anför argument och belägg för att ”the middling sort” utgjorde cirka 20 pro-

cent av stadsbefolkningen i England under perioden 1680–1780. Stadsbefolkningen utgjorde 
i sin tur mellan 20 och 30 procent av hela befolkningen. Det innebär att medelklassen skulle 
ha utgjort mellan 4 och 6 procent av hela befolkningen. Hunt (1996), s. 17.

96  Davidoff & Hall (2002), s. 24, 231.
97  Jämfört med bönderna verkar såväl högre som lägre tjänstemän, och civila i samma ut-

sträckning som militära, ha uppfattat sig som ”bättre folk”, vilket inte förvånar med tanke 
på ståndssamhällets välkända fixering vid rangfrågor. Se till exempel T. Söderberg (1956), s. 
187; Frohnert (1993), s. 284–287; Villstrand (2009). Ett konkret exempel finns i Ojala (2009) 
s. 216. Allmänt om herrskapskulturen hos Wirilander (1982).

98  Norrhem (2007), s. 87.
99  Lenander Fällström (1987), s. 113; Bull (2004), s. 208.

        



232

tjänstemannagruppen, vilken uppfattade sig själv som ”bättre folk”, tende-
rade att främst verka inom hushållet och att få problem när de måste söka sin 
försörjning utanför hushållet.100 Samtidigt finns det mycket som talar för att 
hustrur till lägre tjänstemän trots allt arbetade – genom lönearbete, genom 
egen verksamhet eller tillsammans med maken – nämligen mannens osäkra 
löneinkomster och stora arbetsbelastning.101 Debattinlägg under tidigt 1800-
tal vittnar också om att kvinnors arbete togs för givet.102

Slutsatser, hypoteser och luckor

Den tidigmoderna statliga förvaltningens expansion skapade en växande kår 
av människor som för sin försörjning var beroende av lön och som för sin 
yrkesutövning var beroende av den auktoritet som staten förlänade dem. 
Lönen, eden, fullmakten och titeln bidrog alla till att frammana bilden av 
individuellt arbete och individuellt ansvar. Betydelsen av kunskaper (att läsa, 
skriva, räkna och känna till lagen) som företrädesvis fanns i manliga krop-
par bidrog ytterligare till att skapa föreställningen om tjänstemannen som en 
individ som genom sitt arbete tjänade staten och försörjde sin familj – långt 
före den individualisering och individualism som vi vanligtvis förknippar 
med senare tider.

Forskningen präglas av föreställningen om denna individ som en man 
och som någon, som var ensam om sina arbetsuppgifter. Att åtminstone vissa 
tjänstemän kunde vara kvinnor och att tjänstemannasysslor kunde skötas av 
ett par eller ett helt hushåll är därför något som behöver prövas på ett mer 
konsekvent sätt. Det fanns förvisso ensamma och ogifta tjänstemän, och det 
fanns gifta tjänstemän som ensamma försörjde sina familjer och för vilka 
hemmen utgjorde från kontoren tydligt avgränsade platser. Men det fanns 
också tjänstemän som var gifta och som för sin försörjning åtminstone delvis 
var ekonomiskt beroende av sina hushållsmedlemmar. Härmed avser jag inte 
främst att hustrurna medverkade till hushållets och släktens sociala reproduk-

100  Jansson (2009).
101  Ågren (2010).
102  Jansson (2009), s. 194.
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tion (vilket många av dem gjorde) utan jag menar att de bidrog med ekono-
miskt värde. Ett starkt argument för att göra detta antagande är de talrika 
indikationerna (inte bara i berättande källor) på att tjänstemän ofta hade 
otillräckliga löneinkomster. I stället för att anta att man löste detta genom 
tagande av mutor, bör forskningen ta hushållsmedlemmarnas gemensamma 
bidrag på stort allvar.

Men fokus på gemensamma bidrag får inte leda till en okritisk bild av 
hushållet som en komplementär arbetsorganisation. Att det i regel var just 
mannen som utrustats med statlig auktoritet och maktmedel är av stor vikt. 
Prästhushållen belyser detta förhållande. Prästen och hans hustru delade, en-
ligt Kekke Stadin, på många av hushållets sysslor och tillämpade ungefär 
samma könsarbetsdelning som bönderna. Hustrun förväntades till exempel 
trösta, undervisa, vara givmild och gästfri – allt delar av prästens själavår-
dande funktioner. Men det drogs ändå en gräns mellan vad hustrun skulle 
göra och det rena ämbetsarbetet, som att skriva predikan, vilket ålåg mannen. 
Biskop Svedberg uttryckte oro för att denna gräns inte alltid upprätthölls.103 
Ämbetet sågs alltså både som ett hushållsansvar och som ett mycket indivi-
duellt ansvar. Utmaningen för forskningen ligger i att kunna se dessa båda 
dimensioner samtidigt.

Människor som försörjde sig inom den statliga byråkratin levde med an-
dra typer av risk än vad som var fallet i bondehushåll. Medan missväxt, ohälsa 
och ogynnsamma konjunkturer hotade bondehushållens överlevnad, tillkom 
andra komponenter för tjänstemannahushållen. Det handlade om risker för-
knippade med bristande likviditet (särskilt för de ämbeten där penninghante-
ring ingick i arbetsuppgifterna) och om risken att förlora arbetsgivarens eller 
”kundernas” tilltro. Det handlade om svårigheten att sörja för efterlevande 
och för kommande generations försörjning. Hur dessa nya hot skapade sår-
barhet men också nya strategier för att hantera riskerna har betonats mer i 
utländsk forskning än i svensk; resultaten har inte minst belyst hur föreställ-
ningar om skillnader mellan könen skapats och upprätthållits.104

103  Stadin (2004), s. 189, 200–203.
104  Se särskilt Hunt (1996) samt, för en lite senare tid, Davidoff & Hall (2002).
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Hur stat och hushåll utövade en ömsesidig påverkan på varandra är ett 
tema som utvecklats särskilt starkt i historisk forskning om det tidigmoderna 
Frankrike. Redan på 1980-talet formulerade Sarah Hanley begreppet ”the sta-
te-family compact”, och senare studier av Susan Desan och Julie Hardwick 
har utvecklat och förfinat tanken. Det man vill fånga in är insikten om att 
samtidigt som staten påverkade hushållen, bland annat genom familjelagstift-
ning, så påverkade hushållen staten och bilden av vilket ansvar staten borde ta 
för sina undersåtar. Desan har belyst dessa processer centralt och lokalt under 
revolutionstidevarvet och Hardwick har påvisat dem i de lägre domstolarnas 
hantering av civilrättsliga ärenden på 1600-talet. Hanley lyfte själv särskilt 
fram statliga tjänstemän (såsom jurister), vilkas möjligheter att påverka sta-
tens ”innehåll” var särskilt goda.105 För England har Margaret Hunt framfört 
ett likartat argument utifrån en studie av hur det brittiska amiralitetet påver-
kades av massprotester från hustrur till statligt anställda sjömän.106

I både det franska och det brittiska fallet framstår de starka staterna som 
betydligt mer ”porösa” och formbara än vad som ofta antagits. Det som är 
intressant i detta sammanhang är att det är just hushållens inre relationer 
och deras förhållande till lokalsamhälle och stat som ses som de formerande 
krafterna. Föreställningar och praktiker som berör arbetsdelningen mellan 
könen, arbetets värde och äganderätten var centrala delar i utmejslandet av 
den tidigmoderna staten. Här var inte minst tjänstemannahushållen viktiga. 
Även om de var få, i jämförelse med bondehushållen, så bidrog de till att 
skapa för framtiden centrala samhällsstrukturer (såsom pensionssystemen).107 
De var dessutom bland de första miljöerna där en enförsörjarmodell kom att 
artikuleras, i kontrast till den äldre och mer spridda tvåförsörjarmodellen. 
Den nya modellen kunde artikuleras här på grund av statens utpekande av 
(den manlige) individen som sin tjänare. Särskilt i de lägre tjänstemanna-
hushållen var spänningen mellan de två modellerna hela tiden närvarande, 
som en dragkamp mellan behovet av båda makarnas ekonomiska bidrag och 
behovet av att socialt markera sig som medlemmar av ett nytt samhällsskikt.

105  Hanley (1989); Desan (2004); Hardwick (2009).
106  Hunt (2004).
107  Se pågående avhandlingsarbete av Cristina Prytz, Historiska institutionen, Uppsala univer-

sitet.
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Föreställningar om kön  
och arbete 
– några forskningsteman

karin hassan jansson

I centrum för den här texten står forskning om kulturella föreställningar om 
kön och arbete i det tidigmoderna Sverige och Europa.1 Jag behandlar – till 
skillnad från de flesta andra i denna bok – inte forskning om arbetes praktik, 
utan den kunskap vi har om tidigmoderna föreställningar om könsarbetsdel-
ning. Hur olika forskare ser på relationen mellan kulturella föreställningar 
och praktik är emellertid en fråga jag återkommer till. Med könsarbetsdel-
ning menar jag den konkreta uppdelningen av sysslor och ansvarsområden 
mellan män och kvinnor. Den kompliceras av att den är sammanflätad med 
ståndsarbetsdelning, åldersarbetsdelning, civilståndsarbetsdelning och upp-
delningar av sysslor och ansvarsområden utifrån sådant som människors 
sociala ställning och områdens näringsstruktur. Hur den här komplexiteten 
hanteras är också något som kommer upp i texten.

Det som sagts om föreställningar om mäns och kvinnors arbete i olika 
klasser, åldrar etcetera, under tidigmodern tid är omfattande och kan omöj-
ligen sammanfattas i den här framställningen. Jag har därför valt att koncen-
trera den till några av de centrala teman som finns i tidigare forskning, och 
som jag också ser som spännande framtida forskningsfält. De är a) idealet om 
den hemmavarande hustrun, b) arbetets formella och informella regelverk, 
samt c) arbete, sedlighet och äktenskap.

 1  Genom att använda begreppet kulturella föreställningar har jag valt bort alternativa termer 
som diskurs och ideologi, eller uttryck som ”synen på”. Som jag ser det är kulturella före-
ställningar det bredaste begreppet, och i det inbegriper jag mer och mindre institutionalise-
rade normer, ideal och uppfattningar. Se t.ex. Sewell (1999).
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Idealet om den hemmavarande hustrun

Ett genomgående tema i framställningar om kön och arbete under tidigmo-
dern tid är framväxten av ett ideal om en hemmavarande hustru som enbart 
arbetade med hushållssysslor i snäv bemärkelse, alltså sysslor som rörde sköt-
seln av hemmet, barnen och maken. Även om detta ideal ofta anses sprunget 
ur en religiös föreställningsvärld, förknippas det främst med de växande och 
alltmer inflytelserika sociala mellanskikten, bestående av bland annat äm-
betsmän, präster, handlande, hantverkare, läkare, jurister och deras familjer.2 
När det gäller England och Tyskland talar man om detta ideal redan under 
sent 1500- och 1600-tal medan 1700-talet är den period när många menar att 
det växte fram i Norden. Idealets breda genomslag anses dock ha kommit 
först under 1800-talet. I det följande ger jag några exempel på hur historiker 
behandlat detta tema.

Heide Wunder beskriver framväxten av idealet om en hemmavarande 
hustru genom att redogöra för förändringar i gifta kvinnors hushållssysslor. 
Hon skildrar en professionalisering av hustruns arbete. Enligt Wunder be-
hövde inte hustrur inom 1500-talets tyska stadsnäringar ägna särskilt mycket 
tid åt arbete i det egna hushållet, utan arbetade i makens näring eller med 
att sälja varor eller tjänster. Hantverkshushållen var inte självförsörjande och 
inkomster från både mannens och kvinnans arbete (i eller utanför den egna 
näringen) krävdes för deras försörjning. På 1600-talet begränsades emeller-
tid stadshustrurnas möjligheter att arbeta utanför hushållen, enligt Wunder, 
samtidigt som de fick mer att göra i hemmen. Hantverkshushållen ordnade 
i högre grad husrum och mat åt gesäller och lärlingar och var tvungna att 
utnyttja den lilla jord de hade utanför staden för eget bruk, samt tilldelades 
efter reformationen mer ansvar för barnens kristna skolning – uppgifter som 
hustrurna fick ansvaret för.3

I de övre sociala skikten hade kvinnors verksamhet börjat riktas inåt mot 
hemmen redan på 1400-talet, enligt Wunder, men där handlade det mer om 
att skapa ett representativt hem och att ägna sig åt (ickeproduktiv) verksam-
het med hög status, som broderi och musik. Även om levnadsvillkoren skilde 

 2  I relation till ämbetsmannahushåll, se Maria Ågrens bidrag i denna antologi.
 3  Wunder (1998) s. 68–80.
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sig åt mellan de mest förmögna borgarnas hustrur och enkla hantverkshus-
trur, menar Wunder att det fanns en gemensam nämnare: ”their spheres of 
activity shifted increasingly into the home, and domestic tasks began to de-
termine their work roles”.4 Wunder framhåller att de hushållsrelaterade syss-
lornas ökade betydelse för definitionen av det kvinnliga ackompanjerades av 
en förändring i den kvinnliga dygdekatalogen, men att den användes på olika 
sätt i skilda klasser. Den växande bildade medelklassen hävdade dygderna för 
att etablera sin position, gentemot både lägre och högre sociala skikt, medan 
hantverkare som hotades av social degradering använde dem för att markera 
skillnad nedåt. Att idealen ändå aktualiserades i alla samhällsskikt förklarar 
Wunder dels med att alla sociala grupper hörde samma predikningar, dels 
med att idealen låg till grund för senare tiders lagstiftning.5 I Wunders histo-
rieskrivning, som bygger på socialhistorisk forskning och material som dag-
böcker och rådgivningslitteratur, är de nya kvinnoidealen och normerna för 
kvinnors arbete en följd av sociala och ekonomiska förändringar. Intressant i 
hennes beskrivning är att hon, till skillnad från många andra, diskuterar vad 
kvinnor faktiskt gjorde i hushållet och lyfter fram att professionaliseringen 
av hustrupositionen påverkade könsarbetsdelningen i stort under 1600- och 
1700-talet.

Den bild som Kekke Stadin ger av stånds- och könsidealen i stormakts-
tidens Sverige liknar Wunders. Stadin bygger sin beskrivning på olika typer 
av normerande och beskrivande texter som förordningar, hushållsböcker, re-
seberättelser, predikningar, brev och tillfällesdikter.6 Adelns tydligare inrikt-
ning mot ämbeten under 1600-talet ledde enligt Stadin inledningsvis till att 
adelskvinnor var mer verksamma i godsdriften. En traditionell äktenskaplig 
arbetsgemenskap, enligt vilken hustrun förväntades vara mannen behjälplig, 
levde emellertid kvar, menar Stadin, och ämbetsmannahustrun involverades 
i mannens karriär, till exempel genom nätverkande för befordran.7 Men i ett 
längre perspektiv försvagades kvinnornas position av den adliga manlighetens 
starka koppling till statlig tjänst. Männen hamnade allt mer i offentlighetens 
centrum och kvinnorna marginaliserades. Beroendet av mannens lön urhol-

 4  Wunder (1998), s. 75–82, citat s. 81.
 5  Wunder (1998), s. 83–84.
 6  Stadin (2004), s. 12–13.
 7  För konkreta exempel på detta, se Norrhem 2007.
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kade matmodersauktoriteten och kvinnligheten kom att associeras mer med 
det privata, uttryckt i beroende och skörhet.8

Även borgarhustrun skulle traditionellt sett, enligt Stadin, vara sin man 
behjälplig vilket kunde innebära arbete både i hushållet, verkstaden eller han-
delsverksamheten. Hon framhåller att kvinnornas sysslor sällan gällde kärnan 
i verksamheten, utan kringsysslor som inköp av råvaror, bokföring eller för-
säljning. I det lägre borgerskapet skötte kvinnor ofta bisysslor som gästgive-
riverksamhet eller bakning för att få ekonomin att gå ihop, men i vissa delar 
av borgerskapet marginaliserades kvinnor när handel och ekonomi fördes ut 
ur hemmen och hushållsekonomin. I köpmannafamiljer skulle hustrun vid 
1700-talets början inte längre vara makens hjälpreda och arbetskamrat, enligt 
Stadin, utan hennes främsta bidrag till hushållet var ekonomiska tillgångar 
och sociala kontaktnät.9 I prästfamiljerna, som efter reformationen förvän-
tades utgöra mönsterfamiljer på landsbygden, skulle prästfrun vara ett före-
döme för allmogens kvinnor, en omhändertagande och flitig husmor men 
också en from och bildad lyssnerska.10

I likhet med Wunder ger Stadin de institutionella, ekonomiska och soci-
ala förhållandena stor betydelse för könsidealens förändring. Hon framhåller 
sammanfattningsvis att stormaktstidens övergripande förändringar – stats-
bildningen, statens byråkratisering och professionalisering, reformationen, 
en expanderande internationell ekonomi och framväxten av en manufaktur-
industri – innebar att två avskilda kvinnlighetsideal utkristalliserades: den 
husliga kvinnan och den representativa.11 De påverkade enligt Stadin i första 
hand de övre sociala skikten: adeln och det högre borgerskapet. I bondestån-
det var arbetsamhet tillsammans med gudsfruktan fortfarande de mest cen-
trala kvinnodygderna under stormaktstiden och bondkvinnan förväntades 
ännu arbeta såväl i hemmet som i hushållets agrara produktion.12

Något senare, i slutet av 1700- och början av 1800-talet, kan man se ett 
mer husligt och omsorgsinriktat kvinnoideal även bland bönderna, enligt 

 8  Stadin (2004), s. 155–157.
 9  Stadin (2004), s. 249–263.
10  Stadin (2004), s. 199–210.
11  Stadin (2004), s. 297, 303.
12  Stadin (2004), s. 286–291, 302.
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bland andra Andreas Marklund och Rosemarie Fiebranz.13 I samband med 
äktenskapskonflikter i Uppland menar Marklund att idealet formulerades 
uppifrån, av det bildade prästerskapet, i början av 1800-talet.14 Både Fie-
branz och Marklund betonar att det fanns en stark norm i det sena 1700- 
och tidiga 1800-talets Sverige som sade att mannen hade huvudansvaret för 
att försörja familjen.15 Något särskilt ord för detta ansvar, motsvarande det 
engelska breadwinner, fanns emellertid inte i Sverige men Marklund talar 
om husbonden som ”den förste hushållaren”.16 Såväl Fiebranz som Marklund 
framhåller också att både mannens och kvinnans arbete var nödvändigt för 
bondehushållens överlevnad samt visar att makarnas respektive bidrag till 
och ansvarstagande för hushållets försörjning var centrala frågor i många äk-
tenskapskonflikter.17

Den huslighet som Marklund och Fiebranz skildrar liknar, som Stadins 
husliga kvinna, den hantverkarhustru som Wunder beskriver, medan Stadins 
representativa kvinnoideal passar in på Wunders högborgerliga musicerande 
och broderande kvinna. Idealen liknar varandra trots att olika stånd och so-
ciala skikt beskrivs, i skilda geografiska områden under olika tidsperioder. I 
Wunders tyska sammanhang växer idealen fram från och med 1400-talet. I de 
svenska agrara miljöerna tidfäster Marklund och Fiebranz det husliga idealets 
intåg till början av 1800-talet. Enligt Stadin var synen på borgarståndets kvin-
nor vid stormaktstidens slut ”en sammansatt och ännu mycket oklar bild, 
stadd i förändring”. Först under 1700-talets gång skulle den högborgerliga 
kvinnligheten enligt Stadin börja formuleras i Rousseauska termer.18

Rousseaus idealbilder av könen var en del av upplysningens diskussioner 
om kvinnans och mannens ansvar och uppgifter i samtidens och framtidens 
samhälle.19 Under 1700-talet fördes i Europa en intensiv debatt om vad som 
utmärkte ett gott moderskap där frågor om amning och barnavård var cen-
trala.20 En av de styrande teserna i Elisabeth Badinters klassiska verk Den 

13  Fiebranz (2002), s. 358; Marklund (2004), s. 64–81, 157, 287.
14  Marklund (2004), s. 157.
15  Fiebranz (2002), s. 357–358; Marklund (2004), s. 128, 287.
16  Marklund (2004), s. 128.
17  Fiebranz (2002), s. 286–307, 336–358; Marklund (2004), s. 99–161.
18  Stadin (2004), s. 249–263, citat s. 257.
19  Se t.ex. Outram (1995), kap. 6; Steinbrügge (1995); Goodman (2001).
20  Se t.ex. Badinter (1981); Perry (1991); Opitz (2001).
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Sentensen på kopparsticket ”Skyldigheten” av Elias Martin från 1770-talet lyder: ”Kära 
barn lär dig vishet ifrån ungdomen så varder en vis Man af dig.” På bilden ser vi en 
kvinna med ett par böcker och ett litet barn. Kanske läser hon för barnet, visar bilder eller 
undervisar (skrifterna på bilden är Jesus Syraks vishet och något författat av John Milton, 
kanske Paradise lost). Att undervisa de små barnen i kristendom och läsning ansågs vara en 
uppgift för mödrarna i de sociala mellanskikten. Det är intressant att Elias låter en kvinna 
vara den som gör barn till visa män. (foto: Uppsala universitetsbibliotek.)
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kärleksfulla modern är att det nya känslomässiga och romantiserade moders-
ideal som växte fram under 1700-talet skapades som en del av den patriar-
kala ideologin för att förhindra kvinnors krav på jämlikhet.21 Debattens och 
populärkulturens bilder av den dåliga modern kan, enligt Claudia Opitz, 
definitivt ses som redskap i disciplineringen och begränsningen av kvinnors 
handlingsutrymme. Samtidigt pekar hon på en dubbelhet i moderskapsdis-
kursen. Kvinnor tog själva aktivt del i debatten om barnavård, och moder-
skapet utgjorde en grund för krav på delaktighet och inflytande i familj och 
samhälle. Opitz menar att upplysningens moderskapsdiskurs inte bara ska ses 
som repressiv utan också som emanciperande.22

I flera av de studier som finns om hur kön konstruerades i upplysnings-
tidens svenska samhällsdebatt, figurerar idealet om den hemmavarande hus-
trun utan att det problematiseras av forskarna. Det gäller bland annat Agneta 
Helmius beskrivning av de kvinnoideal som förespråkades i en pamflettde-
batt år 1758. Ostadiga och odygdiga kvinnor ägnade sig, enligt pamfletterna, 
åt mode, att dricka kaffe, skvallra, läsa romaner, gå på visiter och spela kort. 
Dygdiga kvinnor, däremot, höll sig hemma, bakade, bryggde, spann och 
gjorde sådant som passade kvinnokönet. Idealet var, enligt Helmius, en till-
bakadragen kvinna som ägnade sig åt hushållssysslor.23 Liknande ideal finner 
Christine Bladh i en studie av svenska tidningsartiklar 1770–1830. Såväl män 
som kvinnor skulle vara ansvarsfulla, måttliga och kultiverade, men mannens 
ansvar riktades utåt, mot världen, medan kvinnans omsorger riktades inåt, 
mot familjen.24

Både Bladh och Helmius kopplar dessa könsideal till den framväxande 
medelklassen. Bladh ser innehållet i tidningarna under sent 1700-tal främst 
som ett uttryck för kampen mellan den framväxande medelklassen och 
adeln. I tidningarna kom den nya medelklassens idéer om kön till uttryck, 
och Bladh tolkar bland annat kritik av ekonomisk motiverade äktenskap och 
lyxkonsumtion som adelskritik.25 Enligt Helmius började den framväxande 
övre medelklassen leva på ett nytt sätt under 1700-talet, och hon tolkar inne-

21  Badinter (1981), passim.
22  Opitz (2001), s. 80.
23  Helmius (1993a).
24  Bladh (2000).
25  Bladh (2000).
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hållet i pamflettdebatten 1758 som en reaktion mot detta. Deras budskap 
var främst att upphöja det gamla och fördöma det nya.26 Så tolkar Helmius 
även innehållet i de kokböcker och andra skrifter som publicerades av Anna 
Maria Rückerschiöld i slutet av 1700-talet. Enligt Helmius var Rückerschi-
ölds försök att uppvärdera och professionalisera kvinnors arbete i hemmen en 
reaktion mot de Rousseauinspirerade ideal som Rückerschiöld tyckte sig se 
sprida sig i samhället. Kvinnor förknippades med intimitet, innerlighet och 
skönhet, och en sysslolös hustru blev en viktig statussymbol i de borgerliga 
grupperna. Helmius ser spridningen av dessa ideal som en del av ståndssam-
hällets uppluckring. Hon menar att idealen och praktikerna spreds uppifrån 
och ned, och från städerna ut på landet, samt att Rückerschiöld hade fått upp 
ögonen för vad som höll på att hända. Av de två alternativ hon såg framför 
sig – det traditionella ståndssamhället och det nya borgerliga samhället – plä-
derade Rückerschiöld för det förstnämnda.27

På ett likartat sätt resonerar Marion Gray om den särskilda handboks-
genre riktad till adliga godskvinnor som blomstrade i Tyskland under de-
cennierna kring sekelskiftet 1800 (Hausmütterliteratur). Han ser genren som 
ett försvar av en religiöst legitimerad samhällsideologi, där hushåll var själv-
försörjande enheter och matmodern spelade en specifik och väsentlig roll. 
Idealet var enligt Gray en produktiv kvinnlig huslighet (productive female 
domesticity). Denna ideologi matchade emellertid inte det framväxande kom-
mersiella samhälle där kvinnans roll blev konsumentens istället för produ-
centens. Genren dog ut och det agrart förankrade adliga matmodersidealet 
(Hausmütter) ersattes av ett borgerligt präglat hemmafruideal (Hausfrau). 
Den springande punkten var kopplingen till produktionen. Förändringen 
bottnade, enligt Gray, inte främst i en omformulering av kvinnors arbete och 
ansvar i hushållet utan i hushållets förändrade ställning i samhällsekonomin 
(såväl praktiskt och teoretiskt). Så länge hushållen var självförsörjande fanns 
det plats för en produktiv kvinnlighet, men då hushållen – genom professio-
naliseringen av mäns arbeten i både urbana och agrara sektorer – blev enheter 
för konsumtion och reproduktion försvagades denna aspekt av den husliga 
kvinnligheten.28

26  Helmius (1993a).
27  Helmius (1993b), särskilt s. 53–59.
28  Gray (1987).

        



243

Min framställning har koncentrerats kring idealet om den hemmavarande 
hustrun som tematik i tidigare forskning om föreställningar om kön och 
arbete. Detta ideal kan sägas ha varit en del i det som kallats för (könens) 
separata sfärer.29 Kortfattat kan de beskrivas som en könsordning där kvin-
nor förväntades befinna sig i hemmet och sköta omvårdnaden av familjen, 
medan män befann sig i den offentliga sfären, styrde familjen och ansvarade 
för dess försörjning. Arbets- och ansvarsfördelningen mellan könen ansågs 
given av naturen. Många historiker har använt begreppet separata sfärer för 
att beskriva den könsordning som växte fram under tidigmodern tid och som 
kom att dominera i 1800-talets Europa. Ofta betraktas Leonore Davidoffs 
och Catherine Halls bok Family fortunes från 1987 som det mest inflytelse-
rika verket på området. I deras historieskrivning är föreställningarna om se-
parata sfärer – en uppdelning mellan privat och offentligt – en viktig del 
av medelklassens formering och framväxten av ett modernt klassamhälle i 
England kring sekelskiftet 1800.30 Kring begreppet separata sfärer och hela 
det föreställningskomplex som det hänvisar till finns en omfattande kritisk 
diskussion som jag bara snuddat vid här, men som jag lutar mig mot i några 
avslutande reflektioner.31

En av huvudpunkterna i kritiken rör relationerna mellan social praktik 
och kulturella föreställningar. Enligt Amanda Vickery bör de separata sfärer-
na betraktas som ideologi, inte praktik och hon menar att historiker använt 
begreppet felaktigt för att beskriva sociala relationer.32 Den sociala praktiken 
var, som Vickery visar i sina egna studier av besuttna engelska kvinnors dag-
böcker och brev kring sekelskiftet 1800, mycket mer komplexa än vad de 
separata sfärernas ideologi föreskrev.33 En central fråga här är hur vi ser på 

29  De separata sfärerna som metafor, ideal och praktik diskuteras i flera andra delar av den 
här boken, bland annat i inledningen samt i Elisabeth Gräslund Bergs och Maria Ågrens 
bidrag.

30  Davidoff & Hall (2002). Detta verk behandlas mer utförligt av Maria Ågren i inledningen 
till den här boken.

31  Se t.ex. Kerber (1988); Vickery (1993); dens. (1998); Shoemaker (1998); Gleadle (2007). På 
senare tid har de separata sfärerna som ideal och praktik också diskuterats och kritiserats 
i forskning om män och manlighet under 1800-talet. Se t.ex. Tosh (1999); T. Berglund 
(2007).

32  Vickery (1993).
33  Vickery (1998).
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förhållandet mellan social praktik och källor som rådgivningsmaterial, pre-
dikningar och riksdagsdiskussioner. Betraktar vi källornas innehåll som en 
”spegling” av sociala förhållanden, som ett uttryck för en viss persons eller 
grupps intressen och åsikter, eller som ett, av många möjliga, inslag i en kom-
plex diskurs som innefattade flera konkurrerande verklighetsbeskrivningar? 
Vårt synsätt präglar oundvikligen vårt sätt att tolka källorna och skriva hi-
storia.

I relation till frågor om källor finns det också anledning att fundera över 
vad idealet om en hemmavarande hustru kunde få för konsekvenser för de 
dokument vi idag använder som källor. Om normen om en hemmavarande 
hustru var stark är det tänkbart att de grupper som försökte leva upp till 
normen inte skyltade med hustrurnas arbete. Tvärtom fanns det för både 
män och kvinnor anledning att beskriva och definiera det hustrurna i den 
egna gruppen gjorde som icke-arbete. Om män betonade det egna arbetets 
betydelse och definierade det hustrurna gjorde som icke-arbete levde de upp 
till normen. Kvinnor kunde åberopa (och åberopade) sina specifika kvaliteter 
som mödrar och makar som grund för krav på ökade rättigheter, vilket gjorde 
att det även för dem fanns anledning att uppvärdera det specifikt kvinnliga 
och dölja sitt arbete när det liknade männens. Här kan vi alltså tala om en 
viktig kulturell förändring som kunde vara avgörande, inte bara för hur sam-
tidens människor agerade, utan också för hur de beskrev och definierade det 
de gjorde – vilket i så fall påverkat det material vi nu bygger vår historiska 
kunskap på.34 Därför är det särskilt viktigt att forskning om tidigmodern 
könsarbetsdelning bygger på många olika sorters källor och sker både nog-
grant och källkritiskt medvetet.

En annan central kritik mot användningen av begreppet separata sfärer 
är svårigheten att tidsbestämma dem. Olika forskare har, som jag redan be-
rört, förlagt deras framväxt till allt från 1400-tal till sent 1800-tal. Om de 
separata sfärerna ska kopplas till det kapitalistiska samhällets framväxt (vilket 
ofta skett) måste det vara kronologiskt trovärdigt och det finns minst sagt 
olika meningar om kronologin i båda dessa processer. En ytterligare aspekt 
av kronologin är frågan om de separata sfärerna ska ses som ett utslag av 

34  Se även Davidoff & Hall (2002), s. 307.
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förändring eller ett drag av kontinuitet. Robert Shoemaker menar att begrep-
pet separata sfärer bör förstås som en vag, ofta överlappande, uppdelning av 
ansvar mellan könen både i offentligheten och i det privata och att man bör 
tala om en accentuering, snarare än en framväxt, av separata sfärer i England 
under sent 1700- och tidigt 1800-tal.35 Man kan också fråga sig ifall idealet 
om den hemmavarande hustrun, och åtskillnaden mellan mäns och kvinnors 
arbets- och ansvarsområden, kan ha aktualiserats olika starkt i skilda perioder 
och sammanhang, så att vi bör tala om någon sorts vågrörelser istället för en 
enkelriktad förändring. Då blir det inte bara intressant att studera och för-
söka förklara när och hur dessa ideal har accentuerats, utan också under vilka 
perioder och i vilka sammanhang de försvagats.

Den kronologiska osäkerheten leder också till problem med att koppla 
praktiken och idealen till någon särskild social och/eller religiös grupp, vil-
ket i sin tur ifrågasätter förklaringar av de separata sfärerna som en del av 
medelklassens formering.36 Hur man ser på sambanden mellan olika sociala 
grupper och de separata sfärernas som ideal och praktik är också avgörande 
för hur olika historiker tolkar sina källor. En del, till exempel Wunder, Stadin 
och Helmius, ser de separata sfärerna i första hand som en ny praktik som 
möjliggjordes under 1700-talet av den övre medelklassens ändrade arbetsvill-
kor och ökade levnadsstandard. Praktiken ackompanjerades av nya idéer och 
diskussioner, som upplysningens tankar om kvinnlighet, moderskap och bar-
navård, och ledde fram till nya mer eller mindre klassövergripande ideal. An-
dra (bland dem Badinter) ser idealet om den hemmavarande icke-arbetande 
hustrun mer som en disciplinerande norm, skapad för att hindra kvinnor 
från att kräva bättre arbete, utbildning och mer jämlika villkor mellan könen. 
Denna norm kunde existera i motsättning till en praktik där hustrur fortsatte 
att arbeta och bidra till hushållets försörjning.

Oavsett om man ser de separata sfärerna främst som ideal eller praktik 
kopplas de flesta beskrivningar och förklaringar av de separata sfärernas fram-
växt till separationen mellan (mannens) arbete och hemmet, mellan produk-
tion och reproduktion. Även detta kan ifrågasättas. Det fanns industrier där 
arbetet skedde separat från hemmet, långt innan man började tala om se-

35  Shoemaker (1998), s. 318.
36  Se t.ex. Wahrman (1993), s. 431–432; Vickery (1993), s. 412–414; Gleadle (2007), s. 777.
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parata sfärer, och arbetsmoment som snarare flyttade in än ut ur hemmen 
kring sekelskiftet 1800. De processer där föreställningar om mäns och kvin-
nors arbete och ansvar formades var således mycket mer komplexa än vad 
en del tidigare forskning låtit antyda.37 Frågan om var produktionen skedde 
tangerar även ett område som ägnats förvånansvärt lite intresse i forskning-
en om tidigmodern könsarbetsdelning, nämligen föreställningar om män, 
manlighet och arbete. Vad innebar föreställningen om den äkta maken som 
breadwinner/”första hushållare” för mäns arbete, status och sociala relationer? 
På vilket sätt formades överordnade och underordnade maskuliniteter i rela-
tion till ideologin om de separata sfärerna?

Även om jag här bara rört vid en bråkdel av den forskning som behandlat 
föreställningar om kön och arbete under tidigmodern tid är det uppenbart 
att idealet om den hemmavarande hustrun beskrivits, tolkats och förklarats 
på olika sätt och att det fortfarande är ett fält fyllt med spännande frågor som 
kräver fortsatt och fördjupad empirisk forskning.

Arbetets formella och informella regelverk

I det tidigmoderna Europa fanns ett omfattande regelverk på olika nivåer för 
arbete och andra ekonomiska verksamheter: statliga lagar, regleringar som 
gällde för en viss region, stad, yrkesgrupp eller bransch. Det svenska samhäl-
let byggdes fram till mitten av 1800-talet kring privilegier – bestämda rättig-
heter och skyldigheter, vilka gavs av en överordnad part till en underordnad 
– i staten, staden eller skrået. Regleringarna var ofta könsspecifika.

Man kan tänka sig en rad olika samband mellan regler, arbetets praktik 
och kulturella föreställningar. Regelverken kan ha styrt människors agerande 
och därmed gett upphov till ekonomiska, sociala och kulturella mönster. 
Men regelverken kan lika gärna ha kodifierat en existerande praktik och (med 
viss eftersläpning) förändrats då praktiken förändrades, eller ha varit ett ut-
tryck för dominerade kulturella föreställningar och (med viss eftersläpning) 
förändrats då kulturen förändrades. Man kan också förstå reglerna som ett 
medel skapade av en viss grupp för att gynna dess intressen och disciplinera 
och underordna andra grupper. Samtidigt kan kulturella förställningar, ar-

37  Se t.ex. Wahrman (1993); Vickery (1993); Gleadle (2007).
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betets praktik och regelverk ses som olika uttryck för samma normer och 
maktförhållanden.

De uppräknade sambanden utesluter absolut inte varandra. Man kan 
tänka sig ett otal kombinationer, till exempel att en regel skapades av den 
härskande gruppen för att disciplinera underordnade grupper, och att det 
styrde människors agerande så att nya dominerande ekonomiska, sociala och 
kulturella mönster uppstod. Min poäng med uppräkningen är dels att visa på 
mångfalden av möjliga samband, dels att peka på regelverken som intressanta 
studieobjekt. I det följande tar jag upp några trådar i tidigare forskning om 
kön och arbete som berör regelverk.

Många beskriver lagar och regler som givna ramar för kvinnors arbete och 
ekonomiska handlingsutrymme. En rad författare har till exempel redogjort 
för hur kvinnors arbete i svenska städer under 1600- och 1700-talet begrän-
sades av näringslagstiftning och skråordningar.38 När kvinnor gavs tillstånd 
att driva näring var behov den huvudsakliga grunden, och kvinnor klumpa-
des samman med andra nödlidande grupper med försörjningsproblem, som 
orkeslösa män, avsigkomna borgare och krigsskadade soldater.39 Förutom 
skråordningar och specifika förordningar om näringsverksamhet begränsa-
des gifta och ogifta kvinnors möjligheter att agera ekonomiskt av att de var 
omyndiga. Även här fanns en del undantagsbestämmelser.40

Martin Wottle har uppmärksammat hur yrkens svårighetsgrad och status 
i 1700-talets Stockholm kunde kopplas samman med vilka som fick tillåtelse 
att utöva dem. Tobakshandeln ansågs till exempel inte behöva ha societet, 
regelverk eller lärotid, utan kunde skötas av gamla och kvinnor. När kom-
merskollegium i en utredning 1778 tyckte att all handel med textilvaror borde 
skötas av kvinnor, och föreslog att användningen av manliga bodbetjänter 
skulle beläggas med böter, tolkar Wottle det som en bredsida riktad mot 
minuthandelssocieteterna. Kommerskollegium nedvärderade utbildningens 
betydelse och drog i princip undan grunden för societeternas existens. För-
slaget gick inte igenom.41 Det intressanta här är att de inblandade så tydligt 

38  Se t.ex. Qvist (1960), s. 44–47; Stadin (1980); Österberg (1980); Bladh (1991), kap. 4; Wottle 
(2000), kap. 8.

39  Wottle (2000), s. 88.
40  Se t.ex. Sandvik (1992), kap. 1; G. Andersson Lennström (1994).
41  Wottle (2000), s. 121–126.
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kopplade samman kvinnor med outbildad arbetskraft och låg status. Wottles 
framställning är ett exempel på att vi som historiker kan komma åt föreställ-
ningar om kön och arbete genom studier av regelverk.

Regelverken handlade inte bara om rättigheter och begränsningar, utan 
tvingade också vissa människor att arbeta. På många håll i Europa gjordes för-
sök att förmå ensamstående kvinnor att arbeta som pigor, vilket har setts som 
försök att ställa dem under en husbondes kontroll. Tjänstetvånget har också 
tolkats som ett sätt att dölja en strukturell undersysselsättning av kvinnor.42 I 
Sverige gällde tjänstetvånget både kvinnor och män, så om det handlade om 
att dölja undersysselsättning gällde det båda könen. Om tjänstetvånget syf-
tade till att inlemma alla i hushållsordningen handlade det snarare om ålder 
och sociala skillnader än om kön. I relation till den här typen av regelverk är 
det uppenbart att analysen behöver fördjupas och inte bara handla om kön, 
utan vara mer intersektionell.

I en studie av arbetskrafts- och befolkningspolitiken i 1700-talets Sverige 
lyfter Monika Edgren fram att legostadgan från 1723 gav kvinnor möjlig-
het att undkomma tjänstetvånget genom omsorgsarbete. Egendomslösa män 
var ovillkorligen skyldiga att ta tjänst, annars dömdes de till krigstjänst el-
ler tvångsarbete, men änkor efter ryttare och båtsmän undkom legostadgans 
tjänstetvång om de vårdade späda barn, och lösdrivande kvinnor kunde befri-
as från tjänstetvång om de skötte gamla och vanföra föräldrar.43 Edgren beto-
nar att statens stöd till kvinnligt omsorgsarbete var något nytt och använder 
termen ”mödrar i staten”.44 I den dynamik som fanns i konkurrensen mellan 
kvinnornas plikter mot hushållet och deras plikter mot staten skapades vad 
Edgren kallar en ”vårdmedborgare”. Att plikterna mot staten blev så viktiga 
tillskriver hon merkantilismen, särskilt befolkningsfrågan.45 Edgren betonar 
här regelverkens makt att forma såväl praktik som kulturella föreställningar, 
samtidigt som det bakom statsmaktens agerande fanns en kulturell föreställ-

42  Hunt (2009), s. 175.
43  M. Edgren (2001), s. 85–86. Det återstår emellertid att undersöka om några utnyttjade denna 

möjlighet och vilka de var.
44  Eva Österberg uppmärksammar emellertid, i borgmästar- och kämnärsräkenskaper från 

Stockholm på 1460- och 1470-talen, att en kvinna fått lön av staden för att ha skött ett hitte-
barn. Österberg (1980), s. 286.

45  M. Edgren (2001), s. 88–89.
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ning om att det var lämpligt att barn och gamla omhändertogs av kvinnor. 
Genom regelverket institutionaliserades denna föreställning och statens eko-
nomiska styrning påverkade sannolikt människors agerande. Edgrens analys 
belyser sammanflätningen mellan kulturella föreställningar, regelverk och 
praktik.

Inte bara regleringen av arbetet är intressant att studera utan också – och 
kanske särskilt – motsättningarna mellan olika intressenter och institutioner 
när det gällde regleringen av arbete. Skråna, stånden, städerna, staten och 
hushållen verkar ha varit några av de mest centrala aktörerna i de här konflik-
terna och deras intressen kunde gå isär.46 I de konflikter som förekom – om 
regelverken i sig eller den praktiska tillämpningen av dem – uttrycktes skilda 
föreställningar om kön och arbete, vilket gör dem intressanta att studera. 
Nya undersökningar kan ge en fördjupad bild av vilka kategoriseringar och 
gränser som användes i argumentationen om arbete, och utifrån vilka intres-
sen och i vilka situationer olika argument användes. Konflikter kan ha fung-
erat både som dynamiska öppningar för artikulerandet av (såväl gamla som 
nya) föreställningar om kön och arbete och som bastioner för den patriarkala 
ordningen. Det senare har betonats av bland andra Katrina Honeyman och 
Jordan Goodman. De ser patriarkatet – definierat som ett samhällsgenom-
syrande system av institutionella arrangemang som underbygger och struk-
turerar manlig hegemoni – som en grundläggande förklaring till könsarbets-
delningen.47 När den patriarkala ordningen hotades, till exempel genom att 
kvinnor flyttade fram sina positioner på arbetsmarknaden eller i samband 
med förändringar i regelverk, blev den synlig – och därmed möjlig för oss 
historiker att studera.48

Den i vanliga fall relativt osynliga patriarkala ordningen synliggjordes 
alltså när den utmanades. Samtidigt kan vi inte utgå ifrån att det fanns en 
given patriarkal ordning, utan att den var omtvistad, instabil och förändra-

46  Se t.ex. Quataert (1985); Honeyman & Goodman (1991).
47  Det finns många definitioner av patriarkat och diskussioner om patriarkal samhällsordning, 

mer eller mindre kopplade till det tidigmoderna Europas formellt reglerade fadersvälden, 
men här finns inte plats för en fördjupning i den diskussionen.

48  Honeyman & Goodman (1991), s. 106–109.
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des under den tidigmoderna perioden. Under 1700-talet stod till exempel 
förespråkare för en mindre reglerad ekonomi, fri handel och näringsfrihet 
mot dem som försvarade privilegiesamhället och en traditionell skråordning. 
Båda dessa ordningar var patriarkala i meningen att de generellt tillerkände 
män större rättigheter än kvinnor, men inte desto mindre skilde de sig vä-
sentligt åt. Vissa av de lagstadgade begränsningarna av kvinnors handlingsut-
rymme försvann med privilegiesamhället samtidigt som andra begränsningar 
tillkom eller förstärktes, till exempel biologiskt och medicinskt motiverade 
föreställningar om att vissa yrken och sysslor inte var lämpliga för kvinnor.49 
I konflikterna mellan olika intressenter i regleringen av arbete finns inte bara 
möjlighet att komma åt den patriarkala ordningen, utan också att studera hur 
regleringen av arbete kunde vara en del av en kamp mellan konkurrerande 
patriarkala ordningar. I studier av regelverk finns också en än så länge rela-
tivt outnyttjad möjlighet att studera konstruktionen av och konflikter mellan 
olika maskuliniteter.

Det förindustriella jordbrukets könsarbetsdelning har ofta karaktäriserats 
som trögrörlig. Samtidigt framhålls att det fanns en stor flexibilitet i vad 
kvinnor gjorde i det tidigmoderna Sverige, medan mäns arbete var begränsat 
av fler och strängare tabun.50 När det gäller informella normer kring arbets-
delning framhåller Rosemarie Fiebranz – som ett resultat av sina studier av 
könsarbetsdelning i Hälsingland 1750–1850 – att skillnaden mellan norm och 
praktik inte var så stor som en del hävdat.51 Även om kvinnor ibland utförde 
manligt kodade sysslor innebar det inte att normerna var otydliga, enligt 
Fiebranz. Så länge hustrun – oavsett vilken konkret syssla hon utförde – inte 
inkräktade på mannens husbonderätt och maktinnehav förutsattes hushållet 
fungera smidigt.52 I relation till den här diskussionen är det viktigt att kunna 
tala om (köns)arbetsdelning på flera nivåer. En nivå handlar om att specifika 

49  Se t.ex. Caine & Sluga (2003), s. 69–86.
50  Se t.ex. Stadin (2004), s. 269–276.
51  Fiebranz (2002).
52  Fiebranz (2002), s. 159. Fiebranz och den forskning hon refererar till behandlar framför 

allt agrara förhållanden. Men tankegångarna känns igen från bland andra Honeyman & 
Goodmans (1991) resonemang om att kvinnors arbete i städer var acceptabelt så länge det 
inte inkräktade på den patriarkala maktordningen. Om patriarkatet hotades mobiliserades 
däremot dess krafter och kvinnor förpassades tillbaka till icke-hotfulla positioner på arbets-
marknaden.
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sysslor ansågs mer eller mindre lämpliga att utföra för skilda grupper. Påstå-
endena om flexibilitet ges ofta i relation till ett sofistikerat, lokalt förankrat, 
normsystem enligt vilket sysslors lämplighet sorterades efter sådant som kön, 
ålder, civilstånd och status. Mönstren i detta normsystem och hur man såg på 
brotten mot normerna hjälper oss att se en annan nivå: principerna bakom 
arbetsdelningen. Flexibilitet och rörlighet på den första nivån behöver inte 
innebära flexibilitet på den andra nivån, utan kan tvärtom fungera som ett 
sätt att upprätthålla den.

I tidigare forskning har regelverken oftast tagits upp för att peka ut vad 
som var tillåtet eller förbjudet för olika grupper på det ekonomiska områ-
det. Men regelverken kan alltså även studeras för att komma åt värderingar 
och föreställningar bakom reglerna. Det finns bra studier på svenskt material, 
ofta kopplade till en särskild yrkesgrupp eller regelsystem (som månglerskor, 
minuthandel eller arvslagar)53, men det skulle vara värdefullt att göra bre-
dare undersökningar som inbegriper flera branscher och regelverk. Om man 
detaljstuderar regelverk över tid kan förändringar, förskjutningar och luckor 
ge oss viktig information om föreställningar om arbete och kön. Hur olika 
parter argumenterade i samband med att regelverk utarbetades eller föränd-
rades och i relation till deras praktiska användning är också viktigt att studera 
för att komma åt ideal och föreställningar om kön och arbete. Det handlar 
alltså inte bara om att undersöka vad reglerna sade eller hur parterna argu-
menterade i sak, utan också vilka kategoriseringar regelverken utgick ifrån 
och (om)skapade. Kön var viktigt, men vilken roll spelade sådant som ålder, 
civilstånd, etnicitet och sexualitet?

Arbete, sedlighet och äktenskap
Skärningspunkter mellan arbete, äktenskap och sexualitet dyker ofta upp i 
tidigare forskning om könsarbetsdelning, även om de sällan studeras speci-
fikt. Framväxten av den hemmavarande hustrun är ett tema där frågor om 
könsarbetsdelning och äktenskap självklart skär in i varandra. I det samman-
hanget är begreppet könsarbetsdelning egentligen för trubbigt. Det handlade 
inte om en generell uppdelning av sysslor mellan män och kvinnor, utan om 

53  Se Wottle (2000), Bladh (1991), Ågren (2009).
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en uppdelning av sysslor och ansvar mellan parterna i ett äktenskap. Vi skulle 
behöva kvalificera vårt begrepp och i dessa sammanhang snarare tala om en 
makearbetsdelning eller en äktenskaplig könsarbetsdelning.54

Stadin ger några intressanta exempel på hur hushållsstrategier i kombi-
nation med ståndspecifika föreställningar om arbete fick betydelse för den 
äktenskapliga könsarbetsdelningen i Sverige under stormaktstiden. Enligt 
1600-talets traditionella adelsideologi räknades företagsamhet och handel 
som borgerliga sysslor, ovärdiga en adelsman. Samtidigt lockades adeln av de 
vinster som fanns att hämta i dessa verksamheter. En strategi som användes 
för att lösa detta dilemma var, enligt Stadin, att låta kvinnorna stå för företa-
gandet. Ett liknande resonemang för hon i förhållande till att ämbetsmanna-
hustrur förväntades utöva påtryckningar för att få ut makens lön eller för hans 
befordran. Eftersom sådant kunde ses som uttryck för ett illa sett egenintresse 
var det praktiskt att det inte sköttes av ämbetsmannens själv utan av hans 
hustru.55 Mer eller mindre ståndsspecifika kulturella föreställningar, kopp-
lade till bestämda verksamhetsområden och intressen, anges alltså av Stadin 
som den direkta orsaken till framväxten av en viss – socialt och tidsmässigt 
begränsad – äktenskaplig könsarbetsdelning. I Stadins exempel handlade det 
om äkta makar, men man kan tänka sig att strategierna också formade en mer 
generell könsarbetsdelning om sysslorna som ansågs olämpliga för män inte 
bara kunde skötas av deras hustrur utan också av mödrar, döttrar eller andra 
kvinnliga släktingar.56

Kvinnors sexuella rykte har ofta använts i argumentation om arbete. Att 
sälja saker på gatan var en vanlig sysselsättning för kvinnor i hela Europa 
under 1700-talet. Margaret Hunt lyfter fram att en utbredd motivering för 
att begränsa kvinnors handel i 1700-talets Europa var att kvinnor som sålde 
saker på gatan också tenderade att sälja sexuella tjänster. Argument som gick 
i motsatt riktning förekom också. Ett standardargument i Frankrike för att 
ge kvinnor tillåtelse att bedriva näring i särskilda branscher var att det räd-
dade dem från prostitution.57 Såväl risken för tilltagande osedlighet som för-

54  Detta har diskuterats och problematiserats av Amy Louise Erickson (2005a).
55  Stadin (2004), s. 153–156.
56  Så skulle man till exempel kunna tolka flera av de exempel på kvinnors agerande som har 

lyfts fram av Svante Norrhem (2007) och Kirsi Vainio Korhonen (2011). 
57  Hunt (2009), s. 176–178, 189.
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hoppningar om ett mer sedligt leverne förekom i diskussionerna om kvinnors 
näringsfrihet i Sverige kring sekelskiftet 1800.58 Månglerskorna var överhu-
vudtaget kända som en bråkig och högljudd grupp. De förekom ofta i popu-
lärkulturen och intresset och konflikterna kring månglerskorna visar, enligt 
Hunt, på en motsättning i inställningen till kvinnors arbete.59 Föreställningar 
om (hetero)sexuell attraktion och normer kring sexuella relationer spelade 
uppenbarligen roll för arbetsdelningen mellan könen, även om det hittills 
inte uppmärksammats särskilt mycket i historieforskningen.

Värnandet om äktenskapet som institution var i sig en central utgångs-
punkt i tidigmodern lagstiftning och samhällsdebatt, men det fanns skill-
nader i hur man såg på äktenskapet och hur det bäst skulle värnas.60 Enligt 
Stadin sågs äktenskapet i början av 1600-talet som en relation där mannens 
plikt var att älska och kvinnans att lyda. Bilden av äktenskapet som präglat 
av ömsesidig kärlek blev vanligare under seklets gång och i 1700-talets början 
var ett äktenskapligt ideal där ömsesidig respekt, vänskap och tillgivenhet 
betonades fast etablerat i Sverige.61 Ida Bull menar att detta nya sätt att se på 
äktenskapets grund innebar att det under 1700-talet blev mindre accepterat 
att ingå äktenskap av ekonomiska skäl.62

Det är emellertid inte givet att de olika sätten att se på äktenskap ska tol-
kas som förändring över tid. Maria Ågren har nyligen visat att olika definitio-
ner av äktenskap användes i argumentationen om kvinnors rätt till egendom 
kring sekelskiftet 1700. Ett kärleksfullt äktenskap som byggde på tillit och en 
sammansmältning av makarnas egendom betonades av dem som ville minska 
skyddet för kvinnors separata egendom, medan den andra sidan framhöll att 
tanken om det äkta paret som ”ett kött” endast gällde den kroppsliga kär-

58  Se t.ex. Qvist (1960), t.ex. s. 72, 85, 133, 157; Wottle (2000), s. 125; Jansson (2009), s. 173.
59  Hunt (2009), s. 182. Även i Sverige framträder månglerskorna som en grupp kring vilken 

det förekom mycket uppmärksamhet, såväl rättsligt som ekonomiskt. Se t.ex. Bladh (1991); 
Sandström (1996), s. 106–109; Wottle (2000), s. 88–89. Såvitt jag vet finns emellertid ännu 
ingen studie av hur månglerskan beskrevs i Sverige i populärkulturella genrer som visor, 
skådespel och reseberättelser.

60  Jansson (2011).
61  Stadin (2004), s. 49–50.
62  Bull (2004) s. 206–208. Ekonomiska motiv för äktenskap diskuterades och fördömdes också 

i den svenska samhällsdebatten under senare delen av 1700-talet och det tidiga 1800-talet. Se 
t.ex. Bladh (2000); Jansson (under utgivning 2012).
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leken, att egendomarna borde hållas isär och att kvinnans rättigheter borde 
skyddas mot en potentiellt egoistisk make.63 Det som Stadin ser som en för-
ändring över tid, framstår i Ågrens analys som ett av flera samtida sätt att se 
på äktenskap. Skillnaden i hur Stadin och Ågren använder sig av samtidens 
olika föreställningar om äktenskap illustrerar, enligt min mening, behovet av 
fler kontextuellt specifika djuplodande fallstudier. Möjligheterna att komma 
åt vanligtvis outtalade försanthållanden ökar när de ifrågasätts och det sker 
ofta i samband med konflikter och förändringar. Genom systematiska stu-
dier av sådana konflikter och diskussioner kan vi i bästa fall komma åt både 
bredden och variationen av möjliga föreställningar och vilka som – i en spe-
cifik situation – var tillräckligt starka för att motivera och legitimera en viss 
(ny)ordning.

Föreställningar om kön och arbete var uppenbarligen mycket tätt sam-
manflätade med föreställningar om sexualitet, sedlighet och äktenskap och 
det är, som jag ser det, ett spännande område där det finns mycket forskning 
kvar att göra. Det är viktigt att studera föreställningar om arbete utanför och 
i hemmet i relation till varandra, inte enbart det ena eller det andra, samt att 
inbegripa föreställningar om äktenskap och sexualitet i sådana studier. Om 
vi separerar marknad från moral, tillväxt från sexualitet och produktion från 
reproduktion riskerar vi att missa den helhet som framstår som en självklar 
utgångspunkt för den tidigmoderna människan.

63  Ågren (2009), s. 74–82.
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