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CHRISTER AHLBERGER 

Att litteraturen om handelns historiska former är lika omfattande som svår

överskådlig skapar svårigheter med att ge en samlad bild av forskningen. Att 

denna dessutom sönderfaller i åtminstone två huvudtraditioner, en ekono

misk och en historisk, gör det än svårare att etablera en enhetlig bild av vårt 

vetande inom området. Lite förenklat kan man hävda att den historiska forsk

ningen sysslar med perioden före 1900 och analyserar handeln i förhållande 

till dess samhälleliga betydelse. Den ekonomiska, däremot, söker vanligen 

efter handelns generella lagar och till skillnad från den historiska forskningen 

ligger fokus på perioden efter 1900. 

En konsekvens av att forskningen är omfångsrik och brokig är att det 

uppstår en vaghet vid definitioner av olika historiska handels- och distribu

tionsformers egenart och kännetecken. De bestämningar av olika handels

former, som utvecklats, har därmed en tendens att överlappa och gripa in i 

varandra. En snabb överblick över de otaliga distributionsformer man möter 

i litteraturen kan exemplifiera det ovanstående. Hur förhåller sig till exempel 

följande axplock till varandra? Fjärrhandel, lokalhandel, lanthandel, stads

handel, marknader, gårdfarihandel, orienthandel, varuhus, snabbköp, basar, 

galleria, postorder, stormarknad, minuthandel, grosshandel, detaljhandel, 

butikskedjor, mässor och it-handel. Vad skiljer till exempel en orientalisk 

basar från en modern galleria. Även om det finns ytliga skillnader som lukt, 

språk och annat är det i grunden samma grundidé bakom de båda försälj

ningsformerna. Ett annat exempel är frågan om vad som kännetecknar ett 

varuhus i förhållande till en stor lanthandel, en grupp detaljister eller en gal

leria? Svaret på frågan är inte enkel utan, som visas nedan, finns det tydliga 

överlappningar när man skall definiera varuhuset som handelsform.1 

1 Frågan behandlas utförligt av Orsi Husz, Drömmars värde. Varuhus och lotteri i svensk kon

sumtionskultur 1897-1939 (Stockholm 2004). 
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Vad ligger bakom denna otydlighet av vad som kännetecknar historiska 

handelsformer? Frågan är inte lätt att ge ett enkelt svar på, emellertid finns 

två genomgående drag i forskningen som, jag menar, kan öppna för ett svar. 

Det ena kan härledas från branschens egna definitioner, där det är viktigt ur 

konkurrenssynpunkt att avgränsa sig från rivaliserande näringsidkare. Det 

andra är att handelsformerna på ett ibland närmast mekaniskt sätt definieras 

utifrån samhällsutvecklingen och därmed sammanhängande idéer om han

delns hierarkier. 

Handel och branschdefinitioner 

Stockholmshistorikern Orsi Husz har i avhandlingen Drömmars värde aktua

liserat problemet med branschens egna definitioner av olika handelsformer.2 

I sin studie tar hon särskilt upp frågan om hur varuhus definierats. Husz slår 

fast att det är "svårt att peka ut när och var det 'riktiga' varuhuset tillkom.3 

Dessutom visar hon på hur de kriterier som ställts upp för definitionen av 

ett varuhus; låga och fasta priser utan köptvång på intet sätt var unika för 

varuhusen. Att vissa dessutom definierar varuhusen utifrån de för ändamålet 

"specialdesignade byggnaderna" gör att Husz kan konstatera att det är svårt 

att bestämma när "de passerat stadiet från butik till stormagasin".4 Det, i detta 

sammanhang, kanske mest intressanta i Husz avhandling är hur betydelse

full branschens egna företrädare var för definitionen av varuhuset. Ett exem

pel finns i Nordisk Familjebok där det under rubriken varuhus står att läsa, 

"ett i stora former drivet detaljhandelsföretag där den köpande publiken kan 

tillfredsställa sina flesta eller alla behov av varor för konsumtionsändamål".5 

Texten som bland annat definierar bort stora lanthandelsföretag är författad 

av Gunnar Ernmark, en av NK:s egna direktörer. I själva verket hade NK själv 

"tolkningsföreträde över den officiella definitionen av varuhus i det tidiga 

1900-talets Sverige".6 Allteftersom NK fick konkurrens av enhetspriskedjorna 

EPA och Tempo tonades varuhusbegreppet ned. Efter andra världskriget börja-

2 Husz (2004). 

3 Husz (2004), s. 46. 

4 Husz (2004), s. 47. 

5 Husz (2004), s. 47. 

6 Husz (2004),s- 48-
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de därför NK att beskriva sig som en stor samling specialaffärer under gemen

samt tak och gemensam ledning. NK:s nya självdefinition, visar Husz, började 

alltmer likna Orientens basarer, snarare än det moderna varuhuset.7 

Husz undersökning pekar tydligt på hur branschens egna syften varit av

görande för hur varuhuset definierats. NK:s väg från modernt varuhus till 

orientalisk basar visar om något problemen med att använda sig av bran

schens egna avgränsningar. 

Handel och samhälle 

Den ekonomiska och historiska forskningen utgår vanligen från handeln 

som av samhället beroende av eller/och pådrivande på samhällsutvecklingen. 

Oavsett om handeln ses som avhängig eller dynamisk i förhållande till sam

hällsutvecklingen är det ändå påtagligt att handeln i båda fallen analyseras i 

förhållande till samhällsutvecklingen. 

Ett exempel på forskning där handeln ges både en dynamisk och en bero

ende roll kan vi finna hos den kanske mest namnkunnige inom historisk han

delsforskning, Fernand Braudel. Hans utgångspunkt är att handeln förvisso 

existerar i, och är en förutsättning för alla samhällen, men att den samtidigt 

är en viktig faktor för utvecklingen. Enligt Braudel är "Städer och pengar 

... såväl pådrivare som indikatorer." och "de skapar förändring vars följder 

de samtidigt är".8 Braudel förutsätter "för det första att handeln genom sin 

volym och kapitalstyrka blev en självständig faktor i utvecklingen och för 

det andra att detta medverkat till kapitalismens framväxt i norra Europa".9 

Särskild betydelse ger Braudel fjärrhandeln som genom sin omfattning och 

som kapitalismens viktiga drivkraft ges en större betydelse i handelns hierarki 

jämfört med den lokala handeln.10 Mot Braudels med fleras betoning av han

delns dynamiska roll har betydande invändningar rests, vilka jag inte närmare 

skall gå in på här eftersom det ligger utanför syftet med studien." 

7 Husz (2004), s. 54. 
8 Fernand Braudel, Kapitalismens dynamik (Värnamo 1988), s. 14. 

9 György Novaky, Handelskompanier och kompanihandel. Svenska Afrikakompaniet 1649-1663. 

En studie i feodal handel (Uppsala 1990), s. 28. 

10 Se även Novaky (1990), s. 24. 

11 Se en kortfattad redogörelse av debatterna hos Novaky (1990), s. 24 ff. 
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Även om ekonomer i ringa utsträckning intresserar sig för historiska han

delsformer förekommer det. Ett sådant finner vi en handbok skriven av fö

retagsekonomen Ingmar Tufvesson.12 I introduktionen till boken hävdas att 

dagens varuhandel har sina rötter i 1800-talets senare hälft. Då "inträffade 

en rad med varandra sammanhängande förändringar som revolutionerade 

varuhandelns villkor. Grundläggande var ... den process som kallas indu

strialisering".13 Författaren tar alltså sin utgångspunkt i den industriella om

daningen och menar att handeln genomgick en revolution på motsvarande 

sätt. Han menar att den "utvecklingsprocess som på detta sätt startade under 

1800-talets senare hälft har sedan fortsatt fram till nu och kommer med all 

sannolikhet att fortsätta".14 Utvecklingen av handelsformerna under 1900-

talet ställs i detta perspektiv systematiskt i relation till samhällets utveckling. 

Samtliga "innovationer" inom handelns område förklaras och definieras uti

från förändrade konjunkturer, urbanisering och demografisk utveckling. Så 

utvecklades till exempel varuhandeln under mellankrigstiden då ekonomin 

"återhämtat sig".15 Självbetjäningen, som var en "revolution inom daglig

varuhandeln och senare även inom annan handel", utvecklades efter andra 

världskriget eftersom ekonomin återhämtade sig och befolkningen ökade.16 

Samhällsutvecklingen får här utgöra en diffus bakgrund, ett kulissbyte, som 

får förklara handelns förändrade former. 

Att handeln analyseras med utgångspunkt från samhället, där frågor kring 

makt, politik och produktionsformer självfallet har stor betydelse, ter sig rim

ligt. Samtidigt är det, enligt min mening, just denna koppling som skapar 

problemen med bestämningar av historiska handelsformer. Avsikten med 

denna artikel är att systematiskt hålla isär handeln från samhället och studera 

förändringarna utifrån rumsliga, tidsmässiga och logistiska begränsningar 

och möjligheter. Denna avgränsning som vid första påseendet kan te sig allt

för skarp kan dock försvaras med att liknande renodlingar görs till exempel 

inom forskning kring industrins framsteg. Här är det fullt legitimt att studera 

den industriella utvecklingen från tekniska, tidsliga och rumsliga faktorer. 

Syftet med denna uppsats är alltså att presentera en modell där handelns 

12 Ingmar Tufvesson, Varuhandeln. Igår, Idag och Imorgon (Malmö 1991). 

13 Tufvesson (1991), s. 7. 

14 Tufvesson (1991), s. 9. 

15 Tufvesson (1991), s. 134. 

16 Tufvesson (1991), s. 135. 
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historiska former analyseras utifrån de möjligheter och begränsningar rum

met, tiden och logistiken skapat. Förfarandet motiveras med att dessa fakto

rer har en avgörande betydelse för kontakten mellan säljare och köpare samt 

för förflyttning av varor. Därmed framträder också, som visas nedan, en mer 

överskådlig bild av handelns historiska former. 

Handelns historiska grundformer 

I ett perspektiv där den styrande omständigheten utgörs av rummets och 

tidens begränsningar framträder en bild där små kvalitativa förändringar skett 

inom handeln under historisk tid. Utan att förneka volymernas och köpkraf

tens roll hävdar jag att betoningen på samhällsförändringar döljer det faktum 

att små förändringar i själva verket skett inom ramen för hur köpare och 

säljare får kontakt. Under 1900-talet skedde inga grundläggande förändringar 

i kvalitativ mening då rummet fortfarande utgjorde den avgörande begräns

ningen för varuförmedlingen. Även om järnvägen till exempel innebar en 

avsevärd ökning av varuvolymer utgjorde rummet fortfarande den avgörande 

begränsningen. Om man ställer frågan på detta sätt upplöses i själva ver

ket skillnaden mellan exempelvis lokal- och fjärrhandel. Man kan alltså från 

detta perspektiv hävda att det är samma logistiska lagar och begränsningar 

som styr de handlare som verkar på såväl en lokal som på en extern marknad. 

En handlare på Ostindien, vid 1700-talets mitt, hade i grunden hade samma 

problem och begränsningar som en stadshandlare i Åmål. För båda gällde att 

tillhandahålla rätt vara till rätt pris vid rätt tillfälle. 

Det finns forskare som mot föreställningen om handelns utveckling till 

alltmer avancerade former hävdat att det i köpmannens perspektiv inte ägt 

rum några avgörande kvalitativa förändringar. En av dessa är ekonom-histo

rikern Fredrik Sandgren som menar att handelns uppgift är då som nu att 

"skaffa fram rätt vara, i rätt mängd, i rätt tid, till rätt plats och rätt pris".17 

Även andra forskare har påpekat att det i grunden är tämligen små skillnader 

mellan äldre tiders handel och dagens.18 

17 Se bland annat Fredrik Sandgren, "Vad är egentligen nytt inom handeln? — krediter, små-

snack och turism", i Edward Blom, Den svenska handelns historia. CD-rom-skiva utgiven av 

Centrum för näringslivshistoria (Stockholm 2006). 

18 Se t.ex. Edwin S Hunt & James M. Murray, Företagande och handel i det medeltida Europa 

1200-1550 (Stockholm 2001). 

232 



Vid 1800-talets början kan man, från en rumslig utgångspunkt, avtäcka tre 

grundformer för handeln.19 Dessa är: 

1. Köpare söker upp säljare, traditionell stadshandel, hantverksgårdar etc 

2. Säljare söker upp köpare, gårdfarihandel 

3. Köpare och säljare möts på neutral plats, marknader.20 

Den första grundformen kan för Sveriges del exemplifieras med traditionell 

stadshandel. Denna hade en svagare position i vårt land vid 1800-talets ingång 

än i övriga delar av Europa. Istället hade marknader och gårdfarihandel ett 

övertag över de små och svaga svenska städernas stadshandel. 

När statsmakterna vid 1800-talets mitt släppte lanthandeln fri skedde en 

kantring till den stationära handelns förmån, och lanthandeln fick en domi

nerande roll för varuförmedlingen. Även den traditionella stadshandeln fick 

ett uppsving eftersom städerna blev större och konkurrensen från gårdfari

handel och marknader minskade. 

Lanthandeln var den dominerande handelsformen under perioden 1850-

1930. Det var först med avfolkningen på landsbygden och förändrade kom

munikationer som varuhusen och efterhand snabbköpen konkurrerade ut 

lanthandeln. Efter andra världskriget hade lanthandeln spelat ut sin roll. Den 

handelsform som dominerade under decennierna efter krigsslutet var varu

huskedjor, som Domus och Tempo. Efter 1970-talskrisen kom varuhusked

jorna i sin tur att konkurreras ut av de stora köpcentra som växte upp utanför 

städerna. Det ovanstående kan utifrån de tre grundformerna gestaltas enligt 

tablån nedan: 

TABELL I. Handelns grundformer 1600—2000 (dominerande i kursiv) 

Köpare söker säljare Säljare söker köpare Köpare och säljare möts 

1600 Marknader 

1700 Stadshandel 

1800 Gårdfarihandel 

1900 Lanthandel Snabbköp 

1950 Varuhus Postorder 

2000 Köpcentra, gallerior Mässor 

Tabellen ger en överblick över olika handelsformer inom ramen för varje 
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grundform. Det går utan tvivel att göra en mer finfördelad uppräkning inom 

varje grundform. Tabellen visar också hur formerna inom varje kolumn är 

svåra att exakt avgränsa i förhållande till varandra samt att de överlappar. 

Däremot är det relativt enkelt att definiera de olika handelsformerna mellan 

de olika grundformerna. Skillnaden mellan en lanthandel och ett varuhus är, 

som visats ovan, inte glasklar. Däremot är skillnaden mellan gårdfarihandel 

och varuhus påtaglig och lätt definierad. 

Tabellen visar att tyngdpunkten från tidigmodern till modern tid för

skjutits från mobila säljare till mobila köpare, från gårdfari- till lanthandel 

och köpcentra. I detta perspektiv blir frågan om förändringar mellan grund

formerna den mest intressanta eftersom skillnaderna inom varje grundform 

är små även över tid.21 Det kanske mest iögonfallande exemplet på de små 

förändringarna inom varje grundform är det som tangerats ovan, nämligen 

kopplingen mellan å ena sidan den orientaliska basaren och å andra den mo

derna gallerian där det är samma grundidé som varit framgångsrik. Detsam

ma gäller inom grundformen "säljare söker köpare" där gårdfarihandlarens 

besök i hemmen ersatts av postorderkatalogens lockelser. Likheterna mellan 

de båda distributionsformerna förstärks dessutom av det starka geografiska 

samband vi finner i det att dagens centrum för post-order och logistik ligger 

i den gamla knallebygden kring Borås. 

Inom formen "köpare och säljare möts" finns det påtagliga likheter mellan 

dagens mässor som bok- och biblioteksmässan och de traditionella svenska 

marknaderna och de medeltida mässorna i Champagne under medeltiden. 

V) Ekonomen George Fisk har i boken Distributionsekonomi presenterat en modell för varu

flöden. Han hävdar att varje transaktion "består av fem ej reducerbara beteendeelement: 

kommunikation, ägarskap, finansiering, fysisk distribution och risk". Se George Fisk, 

Distributionsekonomi. En grundläggande analys (Stockholm 1971), s. 205. 

20 Fisk visar att kommunikationen, d.v.s. att köpare och säljare får kontakt, samt fysisk distri
bution och logistik är nödvändiga och "ej reducerbara" för alla ekonomiska transaktioner. 

Inom faktorn "fysisk distribution" presenterar Fisk "två slag av rörelser: Förflyttning av 
människor till varor och förflyttning av varor till människor". Exempel på den första formen 

finner vi hos stadsköpmännen vid 1800-talets början, d.v.s. att "köpare söker säljare". Ex

empel på den andra formen finner vi vid samma tid hos den mobila gårdfarihandeln, d.v.s. 

"säljare söker köpare". Vid 1800-talets ingång finns det ytterligare en rörelse som Fisk inte 

kommenterar, det är "köpare och säljare möts på neutral plats". Exempel på denna finner vi 

i 1800-talets marknadsplatser. Se Fisk (1971), s. 344. 

21 Denna i och för sig intressanta fråga inte ligger inom ramen för denna studie och skall 
därför inte närmare undersökas i denna artikel. 
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Upplösningen av handelns grundformer 

Under senare år finns det flera tecken som tyder på att rummets begräns

ningar och den "logistiska järnburen" håller på att lösas upp och att handeln 

för första gången befrias från "tids-, avstånds- och platsbundenheten".22 En 

tablå där man prognostiserar utvecklingen inom en femtioårsperiod skulle 

därför kunna se ut på följande sätt: 

TABELL 2. Handelns dominerande grundform -2050 

Köpare söker säljare Säljare söker köpare Köpare och säljare möts 

1600 Marknader 

1700 Stadshandel 

1800 Gårdfarihandel 

1900 Lanthandel Snabbköp 

1950 Varuhus Postorder 

2000 Köpcentra, gallerior Mässor 

2050 ; /T ;V  IT 

Den nya it-tekniken löser upp skillnaderna mellan de olika grundformerna 

samtidigt som säljare och köpare kan röra sig fritt och på lika villkor i ett nytt 

"nätkosmos". 

Den omdaning som skedde inom produktionens område under 1800-

talet, den industriella revolutionen, innebar att varuproduktionen frigjorde 

sig från sina tidigare rumsliga begränsningar. För handeln är det först på 

2000-talet som vi kan se motsvarande revolution och frihet från tvingande 

rumsbegränsningar. Med handelns frigörelse från rummets begränsningar 

har förutsättningar skapats för den handelsevolution vi idag kan skönja kon

turerna av. 

22 Susann Wikner, "E-handel-ett nytt sätt att bedriva handel på?", i Edward Blom, Den svens

ka handelns historia. CD-rom-skiva utgiven av Centrum för näringslivshistoria (Stockholm 

2006). 
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På periodiska marknader och torgdagar möts gammalt och nytt sedan årtusenden. Marknad i södra Öster
götland 2007. Foto Klas Nyberg. 




