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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.



37

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.
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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.
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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.




