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Texterna under temat "Butiker, i städer och på landsbygden" är alla skrivna 

i en tradition där förändringar i hushållens beteenden, samt distributionens 

och konsumtionens roll i industrialiseringsprocessen har fått en central roll. 

Detta ligger i linje med den förskjutning från utbudsfaktorer som skett i 

och med att det historiska begreppet "den industriella revolutionen" har ifrå

gasatts av såväl makroekonomiskt som regionalt inriktade studier. För att 

komma åt de asymmetrier mellan utbud och efterfrågan som dessa studier 

blottlagt lanserade Jan de Vries vid mitten av 1990-talet ett nytt begrepp: "in-

dustrious revolution". I hans tolkning låg dynamiken i smakförskjutningar. 

Önskan att exempelvis bära importerade eller fabrikstillverkade tyger istället 

för de man själv kunde tillverka förändrade hushållens beteenden. Detta på

verkade både arbetskraftsutbud och efterfrågan, för vilket nedprioritering av 

fritid samt kvinnors och barns ökade lönearbete var avgörande.1 

Varuutbud och kvinnors arbete 

Maria Halle försöker i sin studie komma åt just kvinnors arbete inom pro

duktion och distribution i Norge under andra hälften av 1700-talet. Syftet är 

tvådelat och gränsen inte alltid klar mellan de olika delarna. För det första 

använder Halle topografisk litteratur för att studera hur kvinnors arbete och 

varuutbudet i olika regioner beskrevs av samtida skribenter. För det andra 

1 Jan De Vries, "The industrial Revolution and the Industrious Revolution", i Journal ofEco-

nomic History 54 (1994), s. 249-270. Preferensförskjutningar uppmärksammdes dock redan 
av Elisabeth W. Gilboy, "Demand as a factor in the industrial revolution", i Roland Max 

Hartwell (ed.), The Causes of the Industrial Revolution in England (London 1967, originaltext 

1932). 



används den topografiska litteraturen för att ge indikatorer för omfattningen 

av kvinnors deltagande i varuproduktion och försäljning. 

I den pilotstudie som genomförts blir svaret på den första frågan att de 

flitiga och arbetsamma kvinnorna prisades. I likhet med svenska landshöv

dingar och makthavare runt om Europa så gav Gerhard Schoning (1722—1780) 

i sin reseberättelse prov på kameralistiska idéer. Den inhemska produktionen 

av framförallt textilier skulle stimuleras. Myndigheternas omsorger gällde allt 

från linodling och fåravel till hantverket vid spinning, vävning och slutbe

redning av tygerna. Detta levde kvar i Sverige även under 1800-talet då de 

nybildade hushållningssällskapen tog initiativ till ett brett spektrum av ut

vecklingsprojekt.2 

På den andra frågan som berör kvinnors faktiska deltagande i produktion 

och distribution ger Schonings beskrivningar intressanta utsagor om regiona

la skillnader och inom vilka områden kvinnor respektive män återfanns, även 

om de är ideologiskt impregnerade. I kombination med andra källmaterial, 

som sockenstämmoprotokoll, rättsligt material, kommerskollegii berättelser 

och mantalslängder ges här nya möjligheter att kartlägga kvinnors arbete 

och det kvalitativa innehåll som döljs bakom endimensionella yrkes- eller 

civilståndsbeteckningar. Halle antyder också den potential materialet har i 

kombination med det nu digitaliserade folkräkningsmaterialet, där det tidiga 

1800-talets uppgifter åtminstone för svenska förhållanden förefaller vara rela

tivt tillförlitligt vad gäller arbete i fabrik och bregsbruk, vilket skulle kunna 

öppna för regionala jämförelser av genusarbetsdelning för arbete utanför 

"proto-industriell" verksamhet.3 

Bruksbod eller lanthandel? 

En ökad specialisering på landsbygden påverkade utöver genusarbetsdelning-

en även behovet av handel. Städerna bevakade de privilegier de tilldelats av 

2 Gustaf Utterström, Jordbrukets arbetare. Levnadsvillkor och arbetsliv på landsbygden från 

frihetstiden till mitten av 1800-talet (Stockholm 1957), s. 9-26; Inger Jonsson, Linodlare, vä

verskor och köpmän. Linne som handelsvara och försörjningsmöjlighet i det tidiga 1800-talets 

Hälsingland (Uppsala 1994), s. 15-16. 

3 Yngve Fritzell, "Yrkesfördelningen 1825—1935 enligt Tabellverket och andra källor", i Statis

tisk tidskrift (1976); dens., "Yrkesfördelningen 1805-1820 enligt tabellverket och andra källor 

jämte sammandrag intill 1855", i Statistisk tidskrift 1 (1980). 
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staten i utbyte mot at sköta beskattningen av handeln. Vid början av 1800-

talet var dock detta ett privilegium satt under press och handel på landsbyg

den släpptes stegvis fri. I Sverige och Norge kunde dock handelsbodar fritt 

etableras och allmogen bedriva handel utan restriktioner först efter 1864 års 

näringsfrihets förordning.4 Före dess fanns några undantag från regelverket, 

däribland bergsbruken.5 Det är i denna kontext Petter Jansens text "Ble berg-

verkenes provianthus brukt som butikk på 1800-tallet?" ska placeras. 

Jansen undersöker under en brytningstid från slutet av 1700-talet till mit

ten av 1800-talet hur och av vem Reros kopparverks bruksbod kunde använ

das. Alternativen till bruksboden var bondeköpmän och gårdfarihandlare på 

besök i Rjaros, som saknade köpstadsrättigheter eller marknader i angränsan

de orter. Detta gjorde att tillgång till bruksboden var eftertraktansvärd, vilket 

användes av bruket för att få körslor utförda. Jansen visar dock att undantag, 

där icke-anställda använde tog ut varor från boden, förekom under den stu

derade perioden. Hans tolkning är att detta var enstaka företeelser i tider av 

missväxt, snarare än en övergång till regelrätt handelsbod. För att utröna i 

vilken mån bruksboden sågs som ett hot mot förbudet mot landsköp och 

i vilken mån den ansågs tangera en handelsbodsfunktion skulle exempelvis 

domboksmaterial och klagomål från stadshandlare kunna ge ytterligare infor

mation om. Jansen visar dock med önskvärd tydlighet på behovet av vidare 
studier av varuhandeln på landsbygden före näringsfriheten. 

Marknadsföring och identitetsskapande 

Gudrun Anderssons och Paula von Wachenfeldts studier relaterar direkt till 

förskjutningar i preferenser samt professionalisering inom marknadsföring 

och försäljning. Sedan 1980-talet har nya sätt att exponera varor och mark

nadsföra dem som skapade en längtan efter det nya, det "moderna", lyfts 

fram som en tillväxtmotor. Neil McKendrick et al lanserade då sitt provoka-

4 Fredrik Sandgren, Åt var och en efter behov? En studie av lanthandeln i Revsundsregionen i 

östra Jämtland 1870-1890 (Uppsala 1999), s. 29; Anna Brismark, Mellan producent och kon
sument, Köpmän, kommissionärer och krediter i det tidiga 1800-talets Hälsingland (Uppsala 

2008), s. i6f., 84-94. 
5 I Sverige fick bruksägare år 1642 rätt att bedriva handel med vissa konsumtionsvaror för att 

säkra personalens livsmedelsbehov. Henry Lindström, Näringsfrihetens utveckling i Sverige 

1809-36 (Göteborg 1923), s. iof. 



tiva begrepp "konsumtionsrevolutionen" som var det som egentligen banade 

vägen för en industrialisering.6 

I formandet av regionala ekonomier och identiteter var tidningar, framfö

rallt landsortstidningar, ett sammanbindande medium.7 För sin existens var 

de dock i mycket beroende av annonsintäkter.8 Andersson har tagit utgångs

punkt i just tidningsannonser, en länge förbisedd källa i historisk forskning. 

Syftet med hennes studie är att studera hur marknadsföringen såg ut och vilka 

varor handeln valde att exponera. Genom hur de annonserades vill hon också 

undersöka vem man vände sig till. Här har dock Andersson inledningsvis be

stämt sig för att begränsa sig till ett urval av vad hon betraktar som borgerliga 

statusvaror som möbler, husgeråd, kläder, textilier och exklusiva livsmedel. 

Den tidningsläsande Stockholmaren mötte under först hälften av 1800-

talet ett rikt axplock av nya och begagnade varor. Både handlare och pri

vatpersoner annonserade. Varorna marknadsfördes som exotiska, exklusiva 

eller moderna. Men prisargument förefaller ha varit de vanligaste, även om 

argument och olika former av annonsering och förskjutningar i den inte sys

tematiskt har kvantifierats i studien. Studien tangerar frågan om den svenska 

borgerlighetens roll och i vilken mån det respektabla och "gentlemannamäs-

siga" i identitetsskapandet formades i en svensk kontext. Studien ger uppslag 

till jämförelser med utvecklingen i Central- och Västeuropa i fråga om den 

svenska borgerlighetens förmåga att driva en "konsumtions revolution" och 

när en "massmarknad" växer fram. 

Det förföriska varuhuset 

Under 1800-talets lopp förändrades både de imaginära rum som marknads

föringen skapade och det fysiska butiksrummet. I etableringen av en urban 

6 Neil McKendrick, John Brewer & John Harold Plumb, The Birth of a Consumer Society. The 

commercialisation ofEighteenth century England (London 1982), s. 9. 

7 Pat Hudson, The Industrial Revolution (London 1992), s. 102. 

8 C.Y. Ferdinand, "Selling to the Provinces: News and Commerce round Eighteenth-Century 

Salisbury", i John Brewer & Roy Porter (eds), Consumption and the World ofGoods (London 

1993), s. 394-9; Victoria Morgan, "Beyond the Boundary of the Shop", i John Benson & 

Laura Ugolini (eds), Cultures of Selling. Perspectives on Consumption and Society since 1700 

(Aldershot; Burlington, VT 2006), s. 66-74; Terry R. Nevett, Advertising in Britain: a history 

(London 1982). 
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medelklass, där framförallt kvinnors verksamhet skildes från hushållets pro

duktiva arbete, skapades nya meningar genom konsumtion. Butiker och va

ruhus blev platser för vad som i brittisk litteratur benämns "polite sociability", 

något som både kvinnor och män ägnade sig åt.9 von Wachenfeldt tar sin ut

gångspunkt i den roll kvinnor respektive män tilldelats i förhållande till kon

sumtion och marknadsföring i Emile Zolas roman Damernas Paradis (1883). 

I texten presenteras konsumtion och mode som en ny del av det sociala livet, 

som ett slags "kompensation" för en förlorad plats i den offentliga sfären men 

också som ett ökat beroende av mannen gestaltad som varuhusägare eller den 

äkta makens penningpung. Zolas roman anknyter här till den tradition där 

varuhuset skrivits in som en kvinnlig sfär per se, där kvinnan sågs som kapi

talismens offer.10 Detta är en bild intressant att ställa mot det emancipatoriska 

inslaget som lyfts fram inom amerikansk populärkultur och litteratur kring 

sekelskiftet 1900, men också realiserades i suffragetternas kamp." Istället för 

att vara irrationella offer tar kvinnorna i dessa framställningar sin kunskap 

om "the culture of consumption" som vapen i kampen för ökad ekonomisk 

och politisk makt. 

Tillsammans ger texterna förutom ny kunskap en tydlig vision om vad 

nya källmaterials potential i studier av preferensförskjutningar och en profes-

sionalisering av distributionsledet hade under den tidiga industrialiseringen 

och framväxten av det "moderna samhället". Studierna ger vidare indikatio

ner på betydelsen av förändrade klass- och genusidentiteter för dynamiken. 

9 Se t. ex. Woodruff D. Smith, Consumption and the MakingofRespectability, 1600-1800 (New 

York 2002). Om konsumtion i medelklassen identitetsskapande se även Ellen Furlough & 

Victoria De Grazia (ed.), The Sex ofThings. Gender and consumption in historicalperspective 

(Berkeley 1996); Orsi Husz, Drömmars värde varuhus och lotteri i svensk konsumtionskultur 

1897-1939 (Hedemora 2005). Om mäns konsumtion av kläder som "social" aktivitet se 

Laura Ugolini, Men and Menswear. Sartorial consumption in Britain 1880-1939 (Aldershot; 
Burlington 2007). 

10 William R. Leach, Land ofDesire. Merchants, power, and the rise of a new American culture 

(New York 1993). 

11 William R. Leach, "Transformation in a Culture of Consumption: Women and Depart

ment Stores, 1890-1925", i Journal of American History 71 (1984), s. 339-42; Ellen Gruber 
Garvey, The Adman in the Pärlor, Magazines and the gendering of consumer culture, 1880s 

to 191 Os (New York 1996); Margaret Mary Finnegan, Selling Suffrage. Consumer culture and 

votes for women (New York 1999). 
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