


Blott som brickor i ett spel... 

Om kvinnor, kapital och nätverksbyggande 

inom textilbranschen i Borås 1890-1920 

Tomas Nilson 

Inledning 
Ekonomhistorikern Anita Göransson har i en spännande uppsats 
beskrivit de giftermålsallianser som existerade mellan ägare till textil
fabriker i Norrköping under 1830- och 40-talen.1 Göransson menar att 
giftermålsförbindelserna var en medveten strategi hos företagsägarna, 
där avsikten antingen var att konsolidera eller att söka expandera sina 
företag. Ett gott äktenskap var det bästa sättet för att uppnå dessa mål. 
Frågan är om en liknande praxis också existerade bland företagare i en 
annan stad dominerad av textilfabrikation - Borås - men under peri
oden 1890-1920? 

Mitt övergripande syfte med uppsatsen är att utifrån begreppet soci
alt nätverk, undersöka förekomsten av förbindelser baserade på äkten
skap och andra typer av släktskap bland företagare inom Borås textil
industri. Av Göranssons ovannämnda artikel framgår att döttrar och 
systrar till norrköpingsföretagarna till stor del utgjorde länkarna mel
lan de olika företagen och företagarfamiljerna. Jag kommer därför att 
speciellt uppmärksamma kvinnornas roll för företagandet, företagar
nas karriärer och de sociala nätverken. Genom att beskriva, illustrera 
och analysera de befintliga nätverken vill jag visa att det är möjligt att 

1 Anita Göransson, "Kön, släkt och ägande. Borgerliga maktstrategier 1800-1850", 
Historisk Tidskrift 1990:4. 
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få en större förståelse för kvinnornas roll för företagandet och före
tagarnas karriärer än som annars vore möjligt. Därmed betraktas och 
förklaras mäns framgång inom affärsvärlden genom deras hustrurs 
resursinnehav. 

Analys av "nätverkandet" sker vid två tillfällen - åren 1896 och 1919 
- vilket ger möjlighet till jämförelse över tid med avseende på even
tuell förändring av nätverkens utseende och funktion. Men, innan 
sökandet efter nätverksförbindelser inom textilbranschen börjar, 
måste den position i samhället som kvinnor hade under perioden 
undersökas. 

Manligt och kvinnligt - två skilda sfärer 

Under andra hälften av 1800-talet befann sig borgerlighetens män 
och kvinnor i två skilda samhälleliga sfärer - i den offentliga respek
tive den privata sfären. Männen agerade inom den offentliga sfären. 
Den representerade arbetslivet och det samhälleliga, och sågs som en 
exklusivt manlig domän. Den rådande kvinnliga normen hänvisade 
kvinnan till den privata sfären. Denna var helt skild från männens 
verksamhetsfält.2 Inom hemmets väggar skulle kvinnan vara kärleks
full maka och moder samt ansvarig för hemmets skötsel. Kvinnans 
uppgift var att som moder via barnafödande och barnuppfostran 
reproducera borgerlighetens ekonomiska, sociala och kulturella 
särdrag; hon skulle som maka stödja sin man och hans karriär, och 
hon skulle se till att de dagliga rutinerna i hemmet blev utförda. Att 
ta hand om andra, vare sig omsorgerna riktade sig mot man och 
barn, familj och släkt, var ett stort inslag i denna kvinnlighet. Lik
som att sätta andras behov före sina egna. Kvinnan skulle stanna i 
sin sfär och inte konkurrera med män, allra helst om detta skulle för
siggå på männens egna områden, exempelvis i företagsledningen 
eller -styrelsen. Kvinnans underordning i familjen och i samhället 
som stort möjliggjordes strukturellt av att hon inte hade samma 

2 För en intressant diskussion av de två sfärerna och komplementaritetsideologin, se 
Birgitta Jordansson. Den goda människan från Göteborg. Genus ochfattigvårdspolitik i det 
borgerliga samhållets framväxt, Lund 1998, s. 62 £ 
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legala, utbildningsmässiga och ekonomiska möjligheter som män.3 

Den lagstiftning som gällde för kvinnor under perioden 1890-1920 
hade genomgått successiva förändringar: år 1863 blev kvinnor automa
tiskt myndiga vid 25 års ålder; år 1872 upphörde giftomannainstitutio-
nen och det blev fritt fram för den myndiga kvinnan att själv välja man 
att ingå äktenskap med; år 1884 sänktes kvinnans myndighetsålder till 
21 år. Dessa reformer siktade alla på att möjliggöra för den ogifta kvin
nan att försörja sig själv. Kvinnan var dock fortfarande underordnad. 
Från 1863 fram till 1921 var det möjligt för kvinnan att frivilligt avsäga 
sig sin myndighet och få sig tilldelad en förmyndare. Detta var ett för
farande som öppnade för påtryckningar på ogifta kvinnor från släk
tingar, och något som kunde föra med sig att dessa kvinnor på nytt 
hamnade under förmyndarskap. 

De gifta kvinnornas situation förändrades inte nämnvärt under 
perioden 1890-1920. Den vilade i stort på giftermålsbalken från år 
1734. Mannen var däri den som förvaltade den gemensamma egen
domen, men han var också ensam ansvarig för hustruns enskilda egen
dom. Mannen behövde inte redovisa för hustrun det sätt han för
valtade hennes egendom på, bara få godkännande när det gällde 
försäljning, byte eller bortskänkande av jord och skog som tillhörde 
henne. Gällde det lös egendom, som aktier och obligationer, fanns 
ingen som helst redovisningsplikt. Kvinnans legala ställning var så
ledes helt underordnad mannens.4 Under andra hälften av 1800-talet, 
när den lösa egendomen blev viktigare i förhållande till fast egendom, 
infördes vissa restriktioner i mannens förvaltningsrätt. Mitten av 
1800-talet var en period som stod på tröskeln till det moderna - arv i 
form av förmögenhet eller stora aktieposter hade blivit allt mer vanligt 
i förhållande till fast egendom. Den lösa egendomen började vid 
denna tidpunkt att värderas högre än de traditionella välståndsmar
körerna jord och fastigheter, framför allt på grund av framväxten av en 

3 Kerstin Norlander. Människor kring ett företag. Kön, klass och ekonomiska resurser. 
Liljeholmens Stearinfabriks AB 1872—1939, Göteborg 2000, s. 91. 

4 För en beskrivning ur ett amerikanskt perspektiv av äkta mäns, ofta katastrofala, 
inblandning i sina hustrurs företag, se Wendy Gamber, The Female Economy. The Milli-
nery and Dressmaking Trades, 1860-1930, Urbana (111.) 1997. 
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alltmer utvecklad marknadsekonomi.5 Själva lagstiftningen släpade 
dock efter. Det är först år 1874 som gift kvinna fick större möjligheter 
att själv ta hand om sin egendom, förutsatt att det bestämts så i äkten
skapsförord eller ställts som villkor i gåvobrev och testamenten. Detta 
förfarande, med rötter i agrarsamhällets, fortsatte att i stort gälla även i 
industrisamhället, och formade därmed de fortsatta relationerna 
mellan män och kvinnor. Mannen var fortsatt den som hade kontroll 
över familjens samlade egendomar. 

Ankan Maria Wilhelmina Sundbeck är ett bra exempel på sätt att 
kringgå lagstiftningen. Sundbeck hade år 1867 ärvt ett färgeriföretag 
i Borås av sin ogifte bror. Tillsammans med sin man drev hon 
färgeriet vidare. Blott två år senare avled mannen och driften fort
sattes av Maria Wilhelmina själv. Till sin hjälp hade hon färgaren 
E. A. Eriksson som fabriksmästare. Dessa bägge samarbetade och 
sammanbodde under mer än 25 år tills Sundbeck sålde företaget år 
1896. Först då gifte de sig och flyttade till egendomen Kristiansfält 
utanför Borås.7 

Periodens lagstiftning gjorde det svårt, näst intill omöjligt, för en 
kvinna att själv driva företag. För att kunna göra så var hon tvingad att 
försaka äktenskap och istället leva ensam. Det sistnämnda för att slip
pa undan det så kallade husbondeväldet. De enda som helt utan 
restriktioner kunde sköta företag var änkor. Kvinnans handlingsfrihet 
var starkt beskuren eftersom den nästan helt bestämdes av männen i 
hennes närhet. 

De rådande förhållandena gav att det var ett vågspel att utbilda en 
dotter för arbete inom familjefirman - dels var det inte säkert att 
utbildningen kunde användas eftersom hon för det var beroende av 
mannens samtycke, dels var de utbildningsvägar som blivande före
tagsledare sökte sig till i stort stängda för kvinnor fram till mellan
krigstiden. Det fanns små möjligheter att via studiemeriter få en posi-

5 För en generell framställning av denna utveckling, se Leonore Davidoff och Cathe
rine Hall. Family Fortunes. Men and Women of the English Middle Class 1780-1850, Lon
don 1987. 

6 Norlander, s. 23 ff. 
7 Folke Millqvist. "Färgerier och tryckerier i Borås, Ulricehamn och Sjuhärads-

bygden", Från Borås och de sju häradena, årgång 36 (1983), s. 72 f. 
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tion om man var kvinna. Kvinnors utbildning var istället inriktad på 
äktenskap, inte på att själv kunna försörja sig. 

Kvinnors resurser 

Även om kvinnor i enlighet med tidens dominerande ideologi var för
visade till hemmets fält, och på så sätt exkluderades från de arenor där 
män rörde sig, innehade kvinnor vissa av män eftertraktade resurser. 
Vilka då? Jag menar att de är tre till antalet: 

(1) ekonomiska resurser 
(2) kulturellt kapital 
(3) socialt kapital 

De ekonomiska resurserna avser främst kvinnors arv och framtida 
arvsrättigheter. Enligt lagtexten övertog mannen vid giftermålet för
valtningsrätten över sin hustrus tillgångar om detta inte specifikt hade 
reglerats. Kvinnans ekonomiska resurser var därför eftertraktade men 
min uppfattning är dock att de tappade i betydelse efter aktiebolags
lagens tillkomst 1848. Lagen gjorde det betydligt lättare att från andra 
källor få tillgång till riskkapital. Den öppnade samtidigt paradoxalt 
nog en aning på dörren till kärleken - de arrangerade äktenskapen, där 
omsorgen om familjens tillgångar hade givits högsta prioritet, 
minskade till förmån för giftermål baserade på känslor och kärlek.9 

Det kulturella kapitalet är en underskattad resurs. Att hålla salong 

8 Norlander, s. 49 f. 
9 Detta betyder inte att kärleken fick helt fritt spelrum. Den amerikanska historikern 

Marion Kaplan har utifrån studier av den judiska minoritetens giftermålspraxis i Tysk
land åren kring sekelskiftet 1900 kommit fram till att val av äktenskapspartner mer och 
mer skedde genom så kallade "planlagda sammanträffanden", det vill säga det framtida 
parets föräldrar hade gjort undersökningar och fört förhandlingar innan de blivande tu 
"oavsiktligt" sammanfördes. Dessa visste inget, eller agerade åtminstone som om de inte 
visste om sina föräldrars planer. Föräldrarnas förhandlingar slutfördes först om tycke 
uppstått. Kärlek spelade en roll i denna strategi först efter att paret bestämt sig för var
andra. En annan form av strategi var snarlik. Via mera "informella planlagda samman
träffanden" sammanfördes potentiella äktenskapspartners. Detta skedde i umgängesfor
mer bestämda av föräldrarna, och bestod företrädesvis av semesterresor, speciellt till 
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och ge en viss kulturell polityr till mannens affärsverksamhet var oftast 
en kvinnlig syssla. Den utgick från hemmet och avsåg ytterst till att 
reproducera de sociala nätverken. 

Det sociala kapitalet som kvinnan förfogade över är enligt min 
mening av mycket stor vikt för mannens företagande. Det bestod först 
och främst av kvinnans släktrelationer - dessa blev mannen en del av 
via äktenskapet - samt kvinnans personliga vänskapsnätverk. Det 
senare kan exempelvis bestå av barndomsvänner, skolkamrater och 
personer från samma föreningar mm. Men, som historikern Mikael 
Svanberg övertygande har visat, också svärfaderns nätverkskontakter 
blev åtkomliga för mannen via hans hustru.10 

När jag nedan kommer att diskutera det (kvinnliga) sociala kapita
let och dess funktion för de manliga textilföretagarna, använder jag 
mig av den amerikanske sociologen Nan Lins definition och bruk av 
begreppet. 

Lin menar att individer medvetet investerar i sociala relationer för 
att på så vis tillägna sig resurser inbäddade i sådana relationer. Han ser 
således socialt kapital som "resurser inbäddade i sociala relationer och 
sociala strukturer, vilka kan mobiliseras när en aktör vill öka chansen 
till framgång (min kursivering) i ett bestämt agerande". I detta liknar 
det humankapital (investering i utbildning och träning för att tillägna 
sig färdigheter, kunskap och betyg/diplom) men socialt kapital är 
främst en investering i sociala relationer genom vilka andra aktörers 
sociala resurser kan nås, lånas och utnyttjas. 

Lin menar att socialt kapital bäst operationaliseras tillsammans 
med begreppet socialt nätverk. Definitionen av socialt kapital kan då 
ytterligare skärpas och ges betydelsen: "resurser inbäddade i sociala 
nätverk som kan nås och användas av aktörer". En sådan definition 
innehåller enligt Lin två viktiga komponenter: för det första ses resur-

olika kurorter, bröllop samt sammanträffanden hos vänner och bekanta till föräldrarna. 
Strategierna ovan pekar på föräldrarnas stora inblandning i sina barns val av äktenskap. 
Kaplan menar att rena "kärleksäktenskap" var mycket ovanliga före första världskriget. 
Marion Kaplan. The Making ofthe Jeiuish Middle Class. Women, Family, andIdentity in 
Imperial Germany, Oxford 1991, s. 147 f. 

10 Mikael Svanberg. Företagsamhet föderframgång. Yrkeskarriärer och sociala nätverk 
bland företagarna i Sundsvall 1850-1900, Umeå 1999, s. 158 ff. 
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ser som inbäddade i sociala relationer snarare än inbäddade i indivi
den, för det andra ligger tillgång och användning av dessa resurser hos 
individen.11 

Lin gör därför en uppdelning mellan personliga resurser och sociala 
resurser. De personliga resurserna innehas av individen, men utgör en 
mindre del av en aktörs samlade resurser. De sociala resurserna är de 
som nås via individens sociala kontakter, och är betydligt viktigare än 
de personliga resurserna när det gäller användbarhet och utfall.12 Soci
alt kapital består av sådana resurser (förmögenhet, makt/inflytande, 
rykte/social ställning och sociala nätverk) som tillhör andra aktörer 
men som man får tillgång till via direkta eller indirekta sociala förbin

delser. Dessa resurser ligger inbäddade i det egna nätverket. 
Aktörens resurser, som denne länkas till via det egna nätverket, kan 

vidare delas upp i verklig och symbolisk användbarhet. Även om aktö
ren inte använder sig av de tillgängliga resurserna är det ofta tillräckligt 
att låta andra höra om dem för att den egna sociala ställningen skall 
höjas. Enbart genom att associeras med vissa resurser styrks aktörens 
status/ställning - det är ju potentiellt möjligt för denne att disponera 
dem. Den symboliska användningen är på så sätt ett uttryck för 
aktörens kulturella och sociala ställning. 

På detta sätt kommer jag att använda mig av resurs som begrepp/ 
analysredskap när kvinnornas roll inom textilindustrin undersöks. 
Frågan är vilka resurser kvinnorna hade och vilken roll dessa spelade 
för de manliga textilföretagarna? Min uppgift blir att detalj studera 
nätverksrelationerna inom textilindustrin och peka på kvinnans roll 
för dessa. 

Gruppers sociala interaktion 
Människor som delar samma värderingar och normer tenderar att 
umgås med varandra. Det menade den amerikanske socialpsykologen 
Georg Homans. Dennes forskning ställde hypotesen att ju bättre indi-

11 Nan Lin. Social Capital. A Theory of Social Structure andAction, Cambridge 2001, 
s. 19 ff. 

12 Lin, s. 19 f. 
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vidernas känslor och åsikter stämmer överens, desto troligare är det att 
de kommer att interagera och deltaga i gemensamma aktiviteter. Upp
repas interaktionen, förstärks de gemensamma känslorna och ger upp
hov till ytterligare interaktion. 

Forskning efter Homans har utvecklat hans resonemang och förut
sätter ett beteende betecknat homofili. Detta kallas ibland för "the like-
me-hypothesis", och går ut på att social interaktion tenderar att ske 
mellan individer med liknande livsstil och socioekonomiska karak-
täristika, det vill säga interaktionen sker mellan individer som har 
samma eller näraliggande sociala positioner. 

Den tidigare nämnde Lin bygger ut Homans resonemang genom 
att anta att socioekonomisk ställning och livsstil också återspeglar 
resurser inbäddade i individer och i individernas hierarkiska positioner 
samt i deras positioner inom nätverken. Då innebär homofiliprincipen 
att det skall finnas ett positivt samband mellan individer med liknande 
resursinnehav och mängden interaktion dem mellan eftersom liknan
de sociala positioner antas karaktäriseras av lika typer och lika mäng
der av resurser. Från ett sådant resursperspektiv är det mest troliga att 
interaktion tenderar att ske bland aktörer på samma eller närliggande 
positioner inom den sociala hierarkin. En position högt i respektive 
resursstruktur medför således främst en horisontell interaktion, myck
et sällan en vertikal sådan.13 

Genom att Lin för in resursbegreppet utökas Homans ursprungliga 
sentiment-interaktionshypotes och homofili/"like-me"-hypotesen till 
att även innefatta resurser. En tredje hypotes - "resurshypotesen" -
presenteras av Lin där interaktion inte bara binds till delade känslor/ 
värderingar utan även till liknande resurser - enligt alla tre hypoteser 
är det alltså troligare att individer vilkas positioner är nära varandra i 
den sociala hierarkin kommer att interagera med varandra. Om vi 
anlägger ett sådant perspektiv på textilföretagarna i Borås, bör de för 
att någon större social interaktion skall äga rum mellan dem, ha haft 
liknande sociala positioner och dithörande likvärdiga resurser. Jag 
återkommer till detta. 

Lin ser två motiv för individuell handling - för det första att behålla 

13 Lin, s. 38 f. 
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eftertraktade (valued) resurser och för det andra att tillägna sig efter
traktade resurser. I den första handlingsvarianten används enbart de 
egna resurserna medan i den andra typen av handling används även 
andras resurser. Att behålla redan existerande resurser är det vanligaste 
motivet för handling. 

Den andra handlingstypen rymmer förutom den redan nämnda 
homofilin också det som benämns heterofili. Denna typ av relation 
karaktäriseras av att aktörernas resurser är ojämlika och att den kräver 
ett stort mått av ansträngning av båda parter. För det första måste den 
resursfattige partnern komma underfund med om den resursstarke 
partnern är villig eller har möjlighet att anslå resurser till honom, för 
det andra måste den resursstarke bestämma sig om den resurssvage 
kan återgälda med resurser som är meningsfulla för honom. Lin menar 
därför att en heterofil relation inte är särskilt trolig. Men om den trots 
allt sker, vad motiverar den? 

En möjlighet är den så kallade prestigeprincipen — det vill säga att 
människor föredrar att umgås med personer med bättre social status 
än deras egen. Effekten av en sådan relation är dock högst temporär 
eftersom den i de flesta fall upphör i det ögonblick då själva relationen 
avslutas.14 Att förklara de resursstarkas vilja till heterofila handlingar är 
svårare. En tänkbar förklaring kan vara att aktörerna, trots skillnader i 
resursinnehav, delar samma politiska, religiösa eller ideologiska över
tygelse. På grund av denna åsiktsgemenskap finns incitament hos den 
resursstarke att hjälpa sin mindre resursstarke åsiktsfrän de därför att 
delade åsikter ofta implicerar tillit och förtroende. 

14 Lin, s. 45 f. 
15 Resonemanget bygger på den tyske sociologen Niklas Luhmann tankar om att 

skilja personlig tillit från systemtillit. Heterofila handlingar ur ett systemperspektiv 
bygger på att medlemskap i exempelvis samma frikyrkoförsamling ger varje enskild 
medlem ett förtroendekapital som skär över klassgränserna. Personliga relationer är i 
sådana fall inte nödvändiga. Religionen blir istället det element som skapar tillit mellan 
människor trots deras olikartade sociala ursprung och olika tillgång till resurser. Se 
Niklas Luhmann, Trust and Power, New York 1979. 
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Vad är nätverk och vilken funktion och 
betydelse har de? 

Min definition av socialt nätverk utgår från den amerikanske sociolo
gen Walter W. Powell. Denne urskiljer tre olika sätt att organisera 
social interaktion på: hierarkier, marknader och nätverk. De två först
nämnda karaktäriseras kortfattat av att relationerna inom hierarkin är 
formella, vertikala och auktoritativa medan de på marknaden är in-
strumentella, indifFerenta samt begränsade till vad som krävs för ett 
effektivt utbyte. Nätverkens relationer däremot, är horisontella, in
formella och ömsesidiga.16 Den enskilda positionen inom nätverket 
grundar sig inte på formella meriter. Istället spelar social status och 
resurskontroll stor roll. Att kunna behålla och stärka nätverksrelatio
nerna är fundamentalt - medlemmar av nätverket avstår därför kort
siktiga fördelar för att inte riskera sådana relationer, som i ett längre 
perspektiv kan visa sig ovärderliga. Powell menar vidare att det är till 
nätverken som samhälleliga resurser och värden koncentreras. Dessa 
fördelas sedan mellan nätverkens medlemmar, och möjliggör olika 
former av kollektivt handlande.1 

Enligt företagsekonomen Bengt Johannisson är det mest avgörande 
för ett framgångsrikt företagande att företagaren har ett fungerande 
socialt nätverk. Att utveckla och underhålla ett sådant nätverk blir där
för av högsta vikt. Johannisson finner ett antal skäl till att de sociala 
nätverken är så viktiga: (i) resursskälet— för att kunna hantera alla tänk
bara möjligheter och fallgropar är det viktigt att ha så många kanaler 
som möjligt öppna till personer med de nödvändiga resurserna; (2) 
legitimitetsskälet - för att lyckas på marknaden behövs förtroende för 

16 I sin artikel skriver Powell dock aldrig att det inte kan existera hierarkiska relatio
ner inom nätverk, endast att det finns en klar skillnad mellan hierarki och nätverk vad 
avser formalitet. Han menar att det istället inom nätverket finns situationsbestämda 
hierarkier. Med det avser Powell att nätverksrelationen skiljer sig från hierarkin genom 
att inom den sistnämnda är hierarkin formell och förbestämd. Inom nätverk bestäms 
hierarkin däremot av varje enskild situation och är såsom han själv skriver det, "lighter 
on the foot". Nätverket är med andra ord inte lika formellt som hierarkiformen för 
mänskligt handlande, men den kan ha precis samma inslag av hierarki. 

17 Walter W. Powell, "Neither märket nor hierarchy: network forms of organiza-
tion", Märkets, hierarchies and networks. The coordination of social life, (ed.) G. Thomp
son,}. Frances, R. Levacic, J. Mitchell, London 1991, s. 265 ff. 

276 



både företaget som personen bakom det. Detta förtroende går att 
erhålla via personliga bindningar till andra redan etablerade aktörer; 
(3) handlingsskälet - för att aktivt kunna handla gentemot omgivning
en bistår nätverken med mentalt och socialt stöd.18 

Johannisson visar också på att åtaganden och förbindelser baserade 
på samhörighet och moraliska ställningstaganden är bra för att skapa 
stödjande bindningar. Det betyder att det lönar sig att aktivera kontex
ter utanför "marknaden" - exempelvis via ett aktivt föreningsliv - efter
som ett engagemang där inverkar positivt på det egna företagandet. 

Nedan kommer jag i enlighet med Powell, Lin och Johannisson att 
uppfatta nätverk som i huvudsak informella mönster av sociala relatio
ner, vilka gör sociala resurser, legitimitet och socialt stöd tillgängliga 
för individerna. Åtkomsten och utbytet av de sociala resurserna inom 
nätverken sker på två sätt - antingen via homofili eller heterofili. Den 
första handlingstypen är vanligast, den andra betydligt svårare och mer 
krävande. Att bevara redan existerande resurser är det viktigaste moti
vet för individuell handling, en process som lätt leder till exkludering 
av individer som inte har samma sociala positioner/resurser som de 
inom nätverket.20 Reproduktionen av nätverken är också oftast en 
homofiliprocess. Eftersom det är tidskrävande och socialt besvärligt 
att bygga nätverk har alla parter ett gemensamt intresse i att nätverken 
förblir stabila och bestående. 

Familj och släkt som nätverksstrategi 

Familj och släkt är av den största vikt för ett framgångsrikt företagan
de. Historikern Martin Åberg har exempelvis studerat familjen och 
släktens inverkan på företagandets bedrivande samt deras roll för rek-

18 Bengt Johannisson, "Business Formation -A Network Approach", Scandinavian 
Journal of Management, volume 4, number 3,4,1988, s. 97 f. 

19 Johannisson, s. 85 f. 
20 Dock ser jag inte utestängning som enbart positivt för nätverkets medlemmar, 

inkludering till nätverken är under vissa omständigheter att föredra och bra för nätver
kens överlevnad/reproduktion. Detta är någonting som starkt poängteras hos både 
Irene Andersson (Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940, Lund 2001 
och Solveig Fagerlund {Handel och vandel. Vardagslivets sociala struktur ur ett kvinno
perspektiv. Helsingborg ca 1680—ijog, Lund 2002). 
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ryteringen till företagargruppen, antingen detta skedde internt eller 
via ingifte,21 den tidigare nämnde Mikael Svanberg likaså. Även Anita 
Göransson har undersökt släktskapets inverkan på företagandets vill
kor. De nämnda författarna diskuterar samtliga familj och släkt som 
förmedlare av tillit, lojalitet och legitimering; formerna för socialt stöd 
familj och släkt bistod med samt i vilken utsträckning familj och släkt 
fungerade som forum för intern resurstilldelning eller som förmedlare 
av externa resurser.22 

Göransson diskuterar den roll familj och släkt hade för företagande 
under en förindustriell period. Platsen som undersöks är Norrköping 
under första hälften av 1800-talet; familjekretsens funktion för före
tagarnas äktenskapsbildning studieobjektet. Den kanske främsta an
ledningen för norrköpingsfabrikörerna att ingå äktenskap enligt 
Göransson var att bevara sitt företag inom familj en/släktens kontroll, 
en strategi som framför allt avsåg att motverka effekterna av arv och 
generationsskiften. Detta gjordes främst via kusinäktenskap och så 
kallade syskonbyten. Det verkar dock som om denna strategi var som 
mest gångbar tiden innan aktiebolagslagen tillkom år 1848.23 Exempel 
från textilindustrin i Borås visar att kusinäktenskap förvisso existerade 

21 Se Martin Åberg, En fråga om klass? Borgarklass och industrielltföretagande i Göte
borg 1850-191 4, Göteborg 1991. 

Engelska forskare som har studerat familjeföretag/-ande, poängterar familjen/ 
släktens stora roll för företagandet genom dess tillitsskapande effekt. Gillian Cookson 
exempelvis, som menar att i en företagarkultur karaktäriserad av både låg tillit och låg 
moral hade familjefirman en stor roll att fylla. Cookson varnar dock för att se på familjen 
alltför optimistiskt - hon påpekar att tillit mycket väl kan erhållas utanför familjen, och 
att det ibland är att föredra: "loose association with well known local contacts was less 
risky than partnership with an incompetent or spendthrift brother" (Gillian Cookson, 
"Family Firms and Business Networks: Textile Engineering in Yorkshire, 1780-1830", 
Business History, Vol. 39 (1997), s. 17), En annan engelsk forskare, Mary B. Rose, menar 
att familjen fyllde funktionen att reducera riskerna inom affärsvärlden. Genom att öka 
ut familjesfären och däri även inkludera kusiner, ingifta och sådana som det inte fanns 
direkta blodsband till, speciellt de från religiösa grupper, förstärktes tilliten ytterligare 
och blev till vad Rose kallar "a network of trust" (Mary B. Rose, "The family firm in Bri-
tish business, 1780-1914", Business enterprise in modern Britain. From the eighteenth to the 
twentieth century, (eds) Maurice W. Kirby and Mary B. Rose, London 1994, s. 67). 

23 Göransson, s. 540. Göransson menar att strategin med kusinäktenskap kan sättas i 
samband med geografiska och demografiska förhållanden: de flesta skede i perifera 
områden; gällde alla samhällsskikt men främst adeln, s. 539. 
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under perioden 1890-1920 men att förfarandet inte var särskilt vanligt. 
Agaren till Lundbergs färgeri i Borås, Carl Magnus Lundberg, är 
något av undantag. Denne hade inte några söner som kunde överta 
firman efter honom. Som efterträdare utkristalliserades istället Lund
bergs brorson Ernst. Denne gifte sig med en av sina kusiner, en av Carl 
Magnus döttrar.24 I detta fall är syftet med äktenskapet tydligt från 
Carl Magnus sida, nämligen att bevara företaget inom familjens ägo. 
För Ernst däremot, var det en chans att gifta sig till en position. Andra 
viktiga skäl som Göransson kan empiriskt visa på var mannens önskan 
att via ett lukrativt giftermål förses med nödvändigt startkapital för en 
egen rörelse. Om mannen redan var företagare kunde motivet för 
äktenskap vara att knyta till sig ytterligare kapital, kompetens och 
kontakter till andra företag.25 

Också historikern Ylva Hasselberg, som har undersökt bruksägar-
familjen Clasons liv på Furudal i Dalarna under första halvan av 1800-
talet, pekar på äktenskapets ekonomiska vikt. De överväganden som 
då styrde giftermålen var tre: (1) ett förutsättande att den blivande 
maken/makan skulle bidra ekonomiskt till boet; (2) krav på maken/ 
makan om arbetsinsatser inom hushållet;26 (3) maken/makan skulle 
inneha en sådan social respekt att denne utan vidare kunde accepteras 
inom nätverket.27 Eventuella amorösa känslor fick alltså snällt under
kasta sig den krassa verkligheten, där det först och främst gällde att 
gifta sig till ekonomiska resurser samt kulturellt och socialt kapital. 

Nätverk inom textilindustrin baserade på äktenskap 
och släktskap: Borås 1890-1920 
I detta avsnitt kommer jag att diskutera de olika typerna av nätverk 
inom textilbranschen. Jag skiljer mellan det som jag kallar för affärs
nätverk - de formella marknadsrelationer som fanns mellan före-

24 Millqvist, s. 91. 
25 Göransson, s. 526 ff. 
26 Här måste understrykas att arbetet inom hushållet främst var en funktion som 

kvinnan förväntades utföra. 
27 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804— 

1865, Uppsala 1998, s. 159 f. 
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tagarna och företagen, företrädesvis genom kompanjonskap ock 

gemensamma styrelseledamöter - och de relationer som bygger på 
familj- och släkt. De senare är de som jag benämner sociala nätverk. 

Affärs nätverken 

En granskning av de formella marknadsrelationerna mellan företagen 
inom textilindustrin i Borås år 1896, visar att få sådana finns. Det är 
endast i ett fåtal fall personer är engagerade i fler än ett företag -
typiska exempel är Richard Muller, delägare i Sjödals Manufaktur
aktiebolag och färgerifirman Muller & Just samt hans bror, Robert 
Muller, som sitter i styrelserna för Annebergs Färgeri och Spinneri 
och Kamgarns spinneriet AB Göta. De fåtal andra länkar som existerar 
är alla av denna karaktär - en och samma person som binder samman 
två företag.28 

Sammanlagt 25 textilföretag ingår i företagspopulationen under
sökningsåret 1896. Atta av dessa, drygt en tredjedel, har någon typ av 
formell relation. Dessa relationer uppbärs dock av endast fyra perso
ner. De utgör ungefärligen en tiondel av samtliga företagare inom 
textilindustrin år 1896. Undersöker vi däremot affärsnätverken för 
textilbranschen år 1919, är bilden en annan - det går att urskilja åt
minstone två större kluster, där interaktionen är betydande. 

Det större klustret visar på ett mycket omfattande nätverk, där elva 
företag via gemensamt styrelse- och ägarskap förbinds med varandra.29 

Det mindre klustret, som består av färre företag (6), har även det en 
stor interaktion. 

Om namnen på de styrelseledamöter som ingår i de två klustren 
jämförs framgår för det första att bindningarna i respektive kluster 
ombesörjs av ett fåtal aktiva personer. Axel Bergengren Jr och dennes 
svåger Daniel Öländer exempelvis, som själva knyter ihop sex av före-

28 Ur ett formellt perspektiv utgör denna typ av länk en så kallad loop och skall enligt 
kvantitativ/grafteoretisk metod inte beaktas. Jag vill dock peka på att det bara var den 
här typen av länkar som existerade 1896. De kommer längre fram i uppsatsen inte att 
uppmärksammas. 

29 Förutom de två stora klustren existerar också två mindre med vardera två stycken 
företag. 
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tagen. För det andra är skotten mellan klustren i det närmaste vatten
täta. Två distinkta företagargrupper framträder: en som utgår från 
Borås Väveri AB och dess starke man Axel Bergengren Jr, och en 
annan, där Drufvefors Väveri och Åkerlunds Bomullsspinneri utgör 
kärnan. Dessa företag kontrollerades av Frans Åkerlund, son till P. A. 
Åkerlund. Den senare var den som initierade mekaniserad textil
tillverkning i Borås på 1870-talet. 

Undersökningsår 1919 har en företagspopulation på sammanlagt 43 
textilföretag. Formella marknadsbindningar löper mellan 21 av dessa, 
det vill säga mellan 49 %. Sammanlagt sexton personer står för dessa 
bindningar. De utgör 23 % av samtliga 71 företagare som ingår i före-
tagarpopulationen. 

Vid en jämförelse med år 1896 har antalet företag som har formella 
bindningar med andra företag ökat, både reellt och procentuellt. Det 
samma är sant om det antal personer som står för bindningarna. 

Nätverk baserade på familj, släkt och ingifta 

När existerande familje- och släktrelationer kombineras med relatio
ner baserade på formella marknadsbindningar, knyts betydligt fler av 
företagen ihop än som var fallet tidigare. Det sker antingen genom 
direkta blodsband eller via ingiften. 

Vi ser nu att 14 av företagen förbinds via familj, släkt och/eller ingif
ten. Det betyder att mer än hälften (56 %) av samtliga textilföretag som 
ingår i undersökningspopulationen för år 1896 är länkade till varandra 
på andra sätt än via formella marknadsrelationer. 

Det är också tydligt att olika släktkonstellationer existerar - en stor
företagare som Axel Bergengren Sr, ägare till Borås Väveri AB, saknar 
exempelvis släktlänkar till andra företag, medan andra företagare -
medlemmar av familjerna Åkerlund, Rydin, Jagenburg, Vennerström, 
Svensson och Andersson - alla är relaterade via familje-/släktband av 
varierande närhet och styrka. 

Nedan skall dessa släktförbindelsers utseende närmare undersökas. 
Förbindelserna har delats upp i följande tre typologier: 
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(1) länkar baserade på (kärn)familj: fader-son; bror-bror. 
(2) länkar baserade på släkt: företagarna är bror- och/eller syster

söner, far- och/eller morbröder, kusiner eller sysslingar. 
(3) länkar baserade på ingifte: främst svärfaders-relationer och svå-

gerskap, men även kusingiften och så kallade syskonbyten. 

Diagram 1: Antal länkar inom och mellan firmorna år 1896 enligt de tre typolo
gierna familj, släkt och ingifte 

0 inom firman 

• mellan firmorna 

familj släkt ingifte 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

Av diagram 1 framgår att inom företagen bygger relationer främst på 
sådana baserade på (kärn)familjen men även på de som utgår från 
ingiften. I den senare typologin består relationerna uteslutande av 
svågerskap. Relationer där typologin släkt utgör länkarna saknas helt. 
Diagrammet visar också att länkarna mellan firmorna har en något 
omvänd karaktär. Här är antalet länkar baserade på ingifte fler till 
antalet än de som utgår från familjen. Svågerskap är fortfarande den 
dominerande relationen bland ingiftesrelationerna. Också mellan 
firmorna saknas släktbaserade bindningar. 

Diagrammet pekar på ett flertal intressanta förhållanden. Framför 
allt på vikten av det som benämns extendedfamily, i vårt fall olika typer 
av ingiftesrelationer. Speciellt svågerskap tycks vara viktigt. Enligt 
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Hasselberg var svågerskapet faktiskt den relation som åtminstone 
under första hälften av 1800-talet var mest central för agerandet i eko
nomiska frågor. Ett samarbete över familjegränserna gav upphov till 
gemensamma resurser. Svågrarna var alla delaktiga i affärerna, och 
fattade tillsammans de beslut som rörde släktens egendom. De tog 
tillsammans också del i en mängd olika företag.30 Av döma av antalet 
svågerrelationer inom textilbranschen i Borås runt sekelskiftet 1900, 
tycks denna relation ha behållit sin centrala roll även då. Det gäller 
kompanjonskap inom firman men främst samarbetet mellan före
tagen. 

Talande exempel på hur intrikata de svågerrelationer var som länka
de samman olika firmor kan ges. De visar alla på kvinnornas roll för de 
sociala nätverken. 

De tre systrarna Bertha, Anna Maria och Sigrid Tilländer var samt
liga gifta med företagare: Bertha med Elis Andersson, ägare till Norr
by AB; Anna Maria med Karl Emil Jagenburg från AB Merinos, och 
Sigrid med Robert Åkerlund, en av ägarna till Annebergs Färgeri och 
Spinneri. Giftermålen med systrarna gjorde alltså de tre företagarna 
till svågrar, och länkade på så sätt samman respektive firma. Nätet blir 
än tätare om vi också lägger till Robert Åkerlunds två systrar Hilda och 
Laura. Dessa två var även de gifta med textilföretagare - Hilda med 
Holger Carling, som drev Kamgarnsspinneriet AB Göta, och Laura 
med ägaren till Viskabergs Fabriksaktiebolag, David Svensson. Åker
lund, Carling och Svensson var således även de svågrar. För att kom
plicera bilden än mer kan också Karl Emil Jagenburgs syster Adéle 
nämnas. Hon var gift med Axel Fredrik Vennersten, som tillsammans 
med sin bror Gottfrid och Karl Emils äldre bror Otto Jagenburg drev 
J. F. Vennerstens Fabriksaktiebolag. Att Karl Emils kompanjon, Gus
tav Håkansson, var gift med en annan syster till bröderna Jagenburg, 
Selma Augusta, cementerade svågerrelationerna ytterligare, dels inom 
men framför allt mellan firmorna. 

Även år 1919 fanns en omfattande interaktion mellan textilföre
tagen. Släktförbindelser av olika typer fungerar fortfarande som 
sammanbindande länkar mellan många av dessa. I båda klustren för-

30 Hasselberg, s. 165 f. 
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stärks redan existerande formella länkar av parallella släktlänkar. Klus-
ter I fragmenteras upp i två skilda delar baserade på olika släktkonstel
lationer. Bägge klustren, främst kluster II, blir också betydligt mer 
vittförgrenade genom att fler företag förbinds till dem via släktrelatio
ner. De formella länkarna företagen emellan hade givit upphov till 
två skilda kluster. Via släktlänkar förenas de dock. Företaget Borås 
Band- och Hängselfabrik AB utgör den så kallade bryggan mellan 
klustren.321 släkttermer består länken av en ingiftesrelation - ägaren 
till företaget Svenska Damkonfektionen, Victor Rydin, var svåger till 
Arvid Sprakarn, en av fyra delägare till band- och hängselfabriken. De 
var gifta med systrarna Andersson, Rydin med Ingeborg och Sprakarn 
med Ella. 

Genom att lista befintliga släktlänkar enligt samma tre typologier 
som tidigare, är det möjligt att närmare diskutera dessa även för år 
1919. Detta görs i diagram 2. 

Liksom år 1896 består relationerna inom firman uteslutande av 
typerna far-son, bror-bror samt svågerskap. Det som kan sägas om 
förändring över tid är främst, och här skall hållas i minnet att vi rör oss 
med få fall och därmed bräckliga slutsatser, att fader-son-relationen 
inom textilbranschen nu är mindre vanlig. Förklaringen är nog så 
enkelt att år 1919 är textilindustrin inne i en generationsväxling. Av 
den första generationen textilfabrikörer har de flesta vid denna tid
punkt gått bort - pionjärerna P. A. Åkerlund och Axel Bergengren Sr 
är exempelvis avlidna - och den andra generationen är fortfarande för 
ung för att ha barn som är tillräckligt gamla för att kunna ha del i före-

31 I kluster II länkas de fyra företag som ägs av släktkretsen Svensson/Davidsson till 
klustret via Frans Åkerlund. Denne var morbror till bröderna Davidsson (fadern David 
Svensson var gift med Frans syster Laura). På samma sätt förbinds Mauritz Nilssons två 
företag till kluster I genom släktförbindelser till företag som ägdes av bröderna Skog
lund, dels genom att Mauritz Nilsson var morbror till Nils och Petrus Skoglund (fadern 
Johannes Skoglund var gift med Mauritz syster Jenny Lovisa) men också genom att 
Mauritz son, Ivar Hugo Nilsson, var kusin med bröderna Skoglund. 

32 En brygga betecknar helt enkelt en sådan nod (en punkt som kan utgöras av indi
vider eller grupper) som förbinder två annars fristående grupper av noder (kluster). 
Beroende på vad som undersöks kan definitionen variera en aning. Grundbetydelsen 
kvarstår dock. För detta se John Scott. Social Network Analysis. A Handbook, London 
1991, s. 101, xo8. 
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Diagram 2: Antal länkar inom och mellan firmorna är 1919 enligt de tre typologi
erna familj, släkt och ingifte 

a inom firman 

• mellan firmorna 

familj släkt ingifte 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

tagsdriften. Kompanjonskap baserat på broder- och svågerskap tycks 
dock vara en relativt konstant relationstyp. 

En annan tydlig tendens över tid är att de sammanbindande släkt
länkarna blir mer och mer avlägsna - ett större antal av dessa bygger år 
1919 på typologin släkt, främst kusinskap och bror-/systerson, än de 
gör år 1896. Förmodligen något som enklast förklaras med att barn till 
den första generationen 1919 har tagit över ledningen i många av före
tagen, och förflyttar på så sätt släktrelationerna ut mot periferin, mot 
att bli mer avlägsna. Ett skeende som generellt bör öka i takt med 
generationsväxlingar inom alla industribranscher. 

Sammanfattning av nätverksundersökningen 

Slutligen vill jag försöka att sammanfatta resultaten från undersök
ningen av de sociala nätverken inom textilindustrin i Borås 1890-1920. 
En god startpunkt är att utgå från tabell 1. Där visas utvecklingen av de 
formella och de släktbaserade länkarnas omfattning. 
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Tabell i: formella och släktbaserade länkar mellan företag och företagare i8p6 och 
/p/p inom textilindustrin. 

Kategori Formella länkar Släktbaserade länkar Densitet 

1896 Företag 32% 56% 0,67% 8,83% 

1919 Företag 46% 46% 1,35% 1,26% 

1896 Företagare 0% 46% 0% 2,95% 

1919 Företagare 23% 31% 1,05% 1,19% 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 
Anm: den första kolumnen under densitet avser de formella länkarna, den andra kolumnen 
avser länkar baserade på olika typer av släktskap 

Av tabellen framgår bland annat att familjens och släktens roll för 
företagandet syns vara viktigare år 1896 än året 1919. De släktbaserade 
länkarna, både mellan företagen och mellan företagarna själva, har ett 

större procenttal år 1896 än senare. Det omvända gäller för de formella 
länkarna - de har ett högre procenttal år 1919. Ett förhållande som för
stärks av densitetmåtten för respektive år. En tänkbar förklaring till 
det senare kan vara att utbildningen ökade allt mer i betydelse i och 
med att industrins krav blev mer krävande - formella meriter blir vikti
gare än släkt- och familjebakgrund. 

Andra slutsatser kan dras av undersökningen är att sådana strategier 
som Göransson betraktar som mycket medvetna - systematiska 
kusingiften och syskonbyten - lyser med sin frånvaro inom textilindu
strin i Borås under perioden 1890—1920. Enstaka exempel av kusingif
ten finns medan inga syskonbyten alls har hittats. De bör alltså uppfat
tas som en äldre form av alliansbyggande. Att äktenskap fortfarande 
används under perioden för att binda ihop företag, pekar dock på ett 
universellt och tidlöst drag. Att bruket tagit delvis andra former än 

33 Det mått som används för att beteckna nätverkens täthet är densitet. Densitets
måttet bygger på beräkningar av storleksförhållandena mellan antalet existerande rela
tioner och det maximala antalet möjliga relationer inom en given population. I en popu-
lation, i sammanhanget betecknad graf, med 25 aktörer - som antalet företag i tvärsnitt 
1896-är det maximala antalet relationer 25x24, det vill säga 600. Det aktuella densitets
måttet för år 1896 blir således 0,67% då det finns sammanlagt 4 länkar mellan företagen 
(Martin Åberg, Samförståndets tid. Konflikt, samarbete och nätverk i svensk lokalpolitik, 
Lund 1998, s. 218). 
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Göranssons alliansskapande, som hade målet att konsolidera eller 
expandera det egna företaget, förklaras förmodligen främst med att 
företagsfinansierandet nu har kompletterats av andra institutioner. 

Vad säger då detta om kvinnans roll? Ar hon försvagad som bärare 
av ekonomiska resurser? Och hur är det med hennes koppling till det 
sociala kapitalet? Detta skall undersökas härnäst. 

Kvinnors roll som bärare av resurser 

De resurser kvinnorna förfogade över kan ses som antingen personliga 
eller sociala. Dessa kan i sin tur delas in i en materiell del (fast och lös 
egendom) och en symbolisk del (medlemskap i klubbar och förening
ar, adelskap, familjenamn och rykte).34 Lin menar att den enskilde 
individens personliga resurser är mindre viktiga för denne än hennes 
sociala resurser. Sociala resurser är i grund och botten andra individers 
resurser, personliga eller sociala, som aktören har tillgång till via sitt 
sociala nätverk. Att för mannen få tillgång till kvinnans sociala resur
ser är enligt mitt förmenande viktigare än att enbart kunna kontrollera 
hennes personliga resurser. 

Kvinnor i Borås, gifta med textilföretagare - var deras ekonomiska 
resurser, kulturella och sociala kapital av en sådan kaliber att det upp
fattades som eftersträvansvärt och värdefullt av deras män? Detta skall 
jag nedan diskutera. 

De ekonomiska resurserna var av stor vikt, som Göransson har visat 
i sin undersökning av Norrköping. Kvinnornas ekonomiska resurser 
bestod främst av deras arvsrättigheter. Sådana resurser var viktiga för 
mannen, vare sig de bestod av reda pengar, som kunde användas som 
startkapital för att starta eget, eller som ett löfte om ett framtida över
tagande av svärfaderns firma. Ett konkret exempel på det sistnämnda 
kan vara norrmannen Knut Troyes äktenskap med Elsa Hagelqvist. 
Bröllopet mellan de två stod år 1890. Troye var då 29 år gammal, hans 
brud blott fyllda 21. Elsa var dotter till Elias Emanuel Hagelqvist, 

34 Jag har valt att bortse från sådana symboliska företeelser som utbildning och betyg 
eftersom kvinnorna under min undersökningsperiod till stor del var utestängda från 
möjligheterna att skaffa sig dessa typer av kapital. 
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ägare till det år 1876 startade Viskastrands Fabriker. Efter Hagelqvists 
död övertog svärsonen företaget. Han kom att starta/deläga ytterligare 
tre textilföretag under 1890-talet. Allt detta möjliggjordes således till 
stor del genom ett gott äktenskap! 

Det kulturella kapital som kvinnor innehar är en undervärderad 
resurs men är det som håller ihop och reproducerar nätverken. Det har 
historiskt ofta förknippats med värdinnerollen i det egna hemmet. 
Annelie Karlsson Stider beskriver hur många av kvinnorna i bokför-
läggarfamiljen Bonniers förväntades agera värdinnor vid olika sociala 
sammankomster, de flesta av dem hållna i familjens hem. På så sätt 
synliggjordes kvinnorna, inte bara som hustrur/döttrar/systrar, utan 
också som vittra samtalspartners i den litterära diskussionen. Eventu
ella egna sociala kontaktnät hos kvinnorna, det vill säga deras sociala 
kapital, kunde då mobiliseras i firmans tjänst. Ett bra exempel på detta 
är Karl Otto Bonniers fru Lisen. Hennes vänskap med en kultur
personlighet som Ellen Key, Lisens tidigare lärarinna, skänkte legi
timitet och kulturellt kapital till företaget, vilket var något som enligt 
Karlsson Stider starkt bidrog till Bonniers ledande ställning på mark
naden.35 

Också i Borås agerade kvinnorna snarlikt. I de två volymerna Bilder 
från det gångna Borås I och II från slutet av 1910-talet återger Ada 
Damm minnesbilder från mitten av 1800-talet fram till ungefärligen 
sekelskiftet 1900. Böckerna är förvisso ett sammelsurium av anek
doter, hörsägen och egna hågkomster, men här och var skymtar dock 
textilföretagare och deras familjer fram. Böckernas främsta förtjänst är 
framför allt att de ingående beskriver det umgängesliv som fördes 
bland överklassen och en burgen medelklass i Borås. 

Av Damm framgår att kvinnorna agerade värdinnor vid privata till
ställningar i hemmen eller organiserade sällskapsliv och aktiviteter vid 
fester, maskerader och baler. Vid dessa tillfällen bör det ha funnits 
goda möjligheter för kvinnorna att i enlighet med Karlsson Stiders 
mönster, agera för den egna familjen/släktkretsen goda. Den tidigare 
nämnda företagande änkan Sundbeck förde exempelvis stor salong. 

35 Annelie Karlsson Stider, "Hemma hos firmafamiljen", Kvinnovetenskaplig Tid
skrift 1999:1, s. 22 f. 
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Enligt Damm var framför allt hennes traditionella julbjudningar väl 
besökta tillställningar.36 

Att kvinnorna hade ett eget kontaktnät - som skall ses som en del av 
deras sociala kapital - visar deras organiserade medlemskap i olika 
rid-, sång- och teatersällskap, där personer ur de ledande skikten i 
Borås gärna frotterades med varandra. Också gemensam bakgrund i 
flickskolan i Borås var en del av dessa kontakter. Att vara en del av ett 
sådant umgänge måste alltså ha varit en social tillgång. De ledande i 
sammanhanget var ofta just fruar, döttrar och systrar till ortens före
tagare. Damm uppger att en av de ledande festarrangörerna i staden i 
slutet av 1880-talet och under hela 1890-talet var Amalia Gentzel, gift 
med textilfabrikören Anders Johan Gentzel, ägare till Viskastrands 
Mekaniska Väveri. I nästan alla av de sångpjäser, tablåer och lustspel 
som sattes upp av henne figurerade förutom många av boråsfabrikö
rerna även deras fruar, systrar eller döttrar: där fanns bland annat frök
narna Åkerlund, Davidsson, Gentzel, Hagelqvist, Tilländer, Anders
son, Vennersten och Sundbeck, alla välkända företagarnamn i Borås.37 

Det sociala kontaktnät kvinnor emellan som etablerades under dessa 
tillställningar, bör ha varit en stor tillgång, och bildade ett socialt kapi
tal som eftertraktades av blivande äkta män. För äktenskapsmarkna
den fungerade umgänget alldeles utmärkt - föräldrarna hade via sitt 
eget deltagande i sällskapslivet utmärkta tillfällen att granska presum
tiva svärsöner och -döttrar. 

Min mening är att kvinnornas sociala kapital utgjorde viktiga 
nycklar till nätverken. I ett sådant perspektiv blir det kvinnan repre
senterar någonting att eftersträva, och sätter indirekt kvinnan i en 
maktposition. 

En sådan position får kvinnan i de fall där företagaren uppfattas som 
främmande - kanske har han en avvikande klassbakgrund eller så kom
mer han från någon avlägsen del avlandet eller är rentav utlänning. Det 
sociala kapitalet kvinnan disponerar används då för att ge legitimitet 

36 Ada Damm. Bilder från det gångna Borås. Strödda anteckningar. Del II, Borås 1918, 
s. 124. 

37 Damm, del II, s. 184 f. Även genom den ridklubb som existerade i slutet av 1880-
talet, kunde de unga företagsdöttrarna/systrarna skapa sig ett eget kontaktnät. Här 
återfinns de bekanta namnen Åkerlund, Gentzel och Vennersten, Damm, del II, s. 190. 
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till företagarens verksamhet och till att förse honom med attributet till-
Ht. Här ingår även att kvinnan introducerar företagaren till de rådande 
kulturella koderna och det normsystem som nätverket opererar efter. 
Ett tydligt fall av detta är det tidigare nämnda äktenskapet mellan den 
utländske Knut Troye och Elsa Hagelqvist, där hennes sociala kapital 
röjde väg åt maken och förde honom till en ledande position inom både 
affärsvärlden och det lokala etablissemanget. 

Historikern Mikael Svanberg har i sin undersökning av småföre
tagare i Sundsvall 1850-1900, visat att hustruns sociala kapital var 
mycket viktigt för de män som inte hade sina rötter i sundsvalls
trakten. De kvinnor som var födda i staden eller i dess närområde, och 
vars fäder var företagare, hade stora möjligheter att överföra faderns 
nätverkskontakter till den äkta mannen. Detta sociala kontaktarv för
medlades via kvinnan och gav mannen en fördel gentemot andra före
tagare. Svanberg kan nämligen visa att män gifta med lokala kvinnor 
överlag lyckas bättre med företagandet. 

Den symboliska användningen av kvinnans sociala kapital är också 
viktig. Som Lin har påpekat är det i många fall tillräckligt att låta 
andra förstå att aktören (mannen) har potentiell tillgång till de resur
ser kvinnan representerar för att hans sociala ställning skall höjas och 
förstärkas. Kvinnans familjenamn exempelvis, är en del av hennes 
symboliska resurser. Att heta Åkerlund och vara dotter till textilpion
jären, kommunalpampen och riksdagsledamoten P. A. Åkerlund, sig
nalerar hög social status och implicerar samtidigt innehav och tillgång 
till resurser av både ekonomisk som social art. Dessa kvinnor överförde 
via äktenskap fädernas sociala prestige till den äkta mannen och försåg 
honom på så sätt med goodwill och acceptans inom affärsvärlden. 

Resurskompatibilitet 

Ovan diskuterade jag de principer som styr gruppers interaktion. 
Enligt Homans och hans efterföljare tenderar personer från samma 
sociala nivå i samhället, med liknande värderingar och resurser, att 
interagera. Nedan kommer jag att studera resurskompatibiliteten, det 

38 Svanberg, s. 164 f. 
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vill säga olikheter och likheter i resursinnehav hos textilföretagarna 
och de kvinnor de ingick äktenskap med. Jag gör det genom att under
söka deras sociala bakgrund, dels för att kunna diskutera vilka sorters 
resurser en viss bakgrund kan tänkas föra med sig, dels för att se om det 
var vanligt att gifta sig med en partner från samma sociala skikt eller 
om det även förekom äktenskap som överskred skiktgränsen. Det sist
nämnda skall göras via en mindre giftermålsstudie. I anslutning till 
den är det möjligt att diskutera kring strategival och handlingsmotiv. 
Jag börjar dock med att studera det geografiska ursprunget till textil
företagarna och deras hustrur. 

Geografisk bakgrund för textilföretagare och deras hustrur 

De manliga textilföretagarna i Borås var en mycket homogen grupp 
vad gäller geografiskt ursprung. Under perioden härrörde majoriteten 
av företagarna från Borås stad och landsbygden i Alvsborgs län - från 
dessa områden kommer både år 1896 och 1919 81% av samtliga före
tagare. De födda på landsbygden dominerar bland dessa. Rekryte
ringsmönstret förändras knappast under perioden utan fortsätter att 
vara mycket snävt. För att förklara en sådan avsevärd rumslig koncen
tration bör man främst se till traktens, framför allt Sjuhäradsbygdens, 
långa tradition av tillverkning och försäljning av textila varor: såväl 
textil protoindustri samt gårdsfaruhandel har långa anor där. Att vara 
verksam inom textilbranschen var alltså inget ovanligt om man kom 
från denna del av Sverige. 

Kvinnornas geografiska ursprung uppvisar ett något annorlunda 
mönster. Ar 1896 kommer drygt 65 % (20 personer) av dessa från Borås 
och Alvsborgs län, 1919 är motsvarande siffror 59 %. Det är jämt för
delat stad och landsbygd under hela perioden.39 Det är alltså betydligt 
färre kvinnor som har ett lokalt ursprung än männen. Vad får det för 
konsekvenser för männens företagande och karriärer, speciellt för de 
män som inte kommer från Borås eller Alvsborgs län? Jag diskuterar 
detta längre fram i texten. 

39 Resultaten bygger på den databas som jag har konstruerat för mitt avhandlings
arbete. 
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Social bakgrund för textilföretagare och deras hustrur 

Tabell 2. visar den sociala bakgrunden till företagarna i Borås 1896 och 
1919. De företagare som är födda utomlands faller på grund av den svåra 
källsituationen bort från undersökningen. Mitt stratifieringssätt utgår 
från det som utvecklades under arbetet med bland annat Migrations-
och Folkrörelseprojekten i Uppsala under 1960-och 70-talen. Där dela
des den studerade populationen in i fem huvudgrupper, några av dessa 
försågs med undergrupper. Jag har här slagit samman vissa av huvud
grupperna för att skapa det som benämns över-, medel- och underskikt.40 

Tabell 2: socialt ursprung i8p6 och 1919 för textilföretagare i Borås, faderns yrkes-

överskikt medelskikt underskikt N 

1896 10 20 4 34 

1919 9 46 11 66 

N 19 66 15 100 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 

Tabellen visar tydligt över- och medelskiktens dominans inom textil
industrin under perioden. För att vara verksam inom textilindustrin 
behövdes den rätta bakgrunden. Större delen av fäderna till dessa före
tagare betecknas som bönder, hemmansägare och åbor. Av tradition 
hade förläggarverksamhet, egen tillverkning och knallehandel be-

40 För en diskussion om olika sätt att kategorisera människor, se exempelvis Elsa 
Lunander, Borgaren blir företagare. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska för
hållanden iförändringens Örebro under 1800-talet, Uppsala 1988, s. 72 f. De tre olika skikt 
som jag använder i min kategorisering är en ihopslagning av några av de fem huvud
grupperna. Det som jag kallar för överskikt består av I a och I b; medelskikt består av II a, 
II b, III och IV medan underskikt utgörs av V a och V b. 
I a. Storföretagare, godsägare 
I b. Högre tjänstemän, akademiker 
II a. Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 
II b. Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 
III Bönder, brukare, arrendatorer 
IV Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
V a. Okvalificerade arbetare inom industrier och stadsnäringar 
V b. Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 
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drivits bland dessa grupper i Sjuhäradsbygden. Vana vid företagande 
och tillgång till internt riskkapital var en god förutsättning eftersom 
textilbranschen var kapitalintensiv och mer eller mindre krävde en 
stödjande omgivning, vare sig det gällde ekonomiskt understöd eller 
tillgång till de rätta sociala nätverken och de där befintliga resurserna. 
Det är därför inte förvånande att relativt få från underskiktet återfinns 
inom textilindustrin. Om de gör det, driver de framför allt mindre 
firmor inom konfektions- och trikåbranscherna. 

Medelskiktets dominans är ett mönster som över tid också syn rela
tivt stabilt. Rekryteringen av personer från medelskiktet ökar från 59 % 
år 1896 till 70% år 1919. Förklaringen är att de med en överskiktsbak-
grund minskar betydligt, ned från 29% till 14%. Något förvånande 
eftersom textilbranschen under perioden genomgick en generations
växling - år 1919 var många andragenerationens företagare verksamma 
inom branschen, och deras företagande fäder räknas till överskiktet. 
De från underskiktet ökar från 12% till 17%, något som till stor del 
beror på konfektions- och trikåbranschernas framväxt efter sekel
skiftet 1900. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av textilföretagarna att 
dessa utgjorde en tämligen homogen skara, med liknande geografisk 
och social bakgrund. Sammantaget borde detta föra med sig att ett 
relativt enhetligt norm- och praxissystem, baserat först och främst på 
likartad social tillhörighet och därtill hörande gemensam världsbild, 
men även på liknande erfarenheter och vana av företagande från textil
branschen, bör ha existerat bland dessa grupper. 

I tabell 3 framgår den sociala bakgrunden till textilföretagarnas 
fruar. 

Tabell j: kvinnors socialt ursprung 1896 och igig, faderns yrkestillhörighet 

överskikt medelskikt underskikt N 

1896 7 22 2 31 

1919 8 28 14 50 

N 15 50 16 81 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete. Ar /<?/(? uppgår bortfallet till ypersoner (12%) 
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Liksom hos männen är det framför allt från medelskiktet som kvin
norna härstammar. Dock sker en betydande minskning under peri
oden. Ar 1896 kom 71% därifrån, år 1919 mindre än hälften (49%). 
Kvinnor från överskiktet minskar också. Andelen sjunker från drygt 
23% ned till 14%, en minskning som även sker bland män med över-
skiktsbakgrund. Istället ökar andelen kvinnor med bakgrund i under
skiktet dramatiskt - från endast 6% upp till 25%. Till viss del hör 
ökningen ihop med att även andelen män med en sådan bakgrund 
ökar. Andelen kvinnor från underskiktet är dock större an dito män. 

I tabell 4. undersöks textilföretagarnas äktenskap med avseende på 
social bakgrund. Resursförvärv via giftermål är en strategi som jag tidi
gare har nämnt men hur vanligt var egentligen att äktenskapen åter
speglar sådana mål? 

Tabell 4: j8företagaräktenskap i Borås 1896 och 1919. Fördelning på sociala skikt 
vid första äktenskapet 

1896 1919 N 

1-A 2 2 

1-B 5 5 10 

1-C - - -

2-A 4 6 10 

2-B 17 19 36 

2-C 1 7 8 

3-A 1 1 2 

3-B 1 3 4 

3-C - 6 6 

N 31 47 78 

Källa: databas ingående i avhandlingsarbete 
Anm: tabellen skall tydas enligt följande. Siffrorna I-J representerar männens sociala 
ursprung — 1 = överskikt; 2 = medelskikt; j - underskikt. Samma princip gäller kvinnornas 
sociala bakgrund — A = över skikt; B = medelskikt; C = underskikt. 

Den vanligaste formen av äktenskap var mellan personer från samma 
sociala skikt - år 1896 var 61% av samtliga äktenskap av denna typ; år 
1919 uppgick dessa giftermål till 53 %. En nedgång över tid men fort-
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farande är de horisontella giftermålen i majoritet. De sker inom alla 
sociala skikt men mest vanliga är de inom medelskiktet och underskik
tet. Förvånande ur ett resursperspektiv eftersom det primära motivet 
för handling enligt Lin är försök att bevara redan existerande resurser 
inom gruppen. De största resurserna bör ju finnas inom överskiktet. 
Motivationen att behålla dem bör därför vara stor men istället är 
äktenskapstrenden där att gifta sig med kvinnor ur medelskiktet. 
Denna nedåtgående mobilitet kan dels förklaras som en variant av 
fenomenet att via giftermål konvertera social status mot ekonomiska 
resurser - ett förfarande mycket vanligt på kontinenten, framför allt 
mellan adeln och den ekonomiskt starka medelklassen41 — dels ses som 
ett utslag av det som Göransson har identifierat bland norrköpings
företagarna, det vill säga försök från den enskilde företagarens sida att 
knyta till sig kvinnans ekonomiska resurser och hennes sociala kapital. 
Att förvärva resurser sker enligt Lin främst genom att använda andras 
resurser för ändamålet. 

Uppåtgående och nedåtgående mobilitet är år 1896 jämt fördelad -
den sker i vardera sex fall (19%). Den uppåtgående mobiliteten är 
intressant - även om det främst är män med medelskiktsbakgrund som 
står för den, skall jag ge ett annat exempel, ett som jag tror är ganska 
representativt för hur män från underskiktet handlade för att bäst upp
nå framgång. 

Carl August Berglunds uppåtstigande är en klassisk klassresa. Berg
lund, född 1829 i Borås som son till en arbetskarl, anställdes vid 17 års 
ålder som lärling i ett färgeri ägt av änkan Britta Maria Swartz. Han 
kom via äktenskap med Elvira Swartz, dotter till Britta Maria, att vid 
svärmoderns död 1875 överta ledningen av företaget.42 

Ar 1919 har både uppåtgående och nedåtgående mobilitet ökat, 
störst är tendenser till deklassering (26%). Social mobilitet via äkten
skap sker i tio fall (21%). 

De flesta av äktenskapen inom textilindustrin sker mellan individer 

41 Se den amerikanska historikern Dolores L. Augustine undersökning av sådana 
äktenskap mellan den tyska företagareliten och de traditionella elitgrupperna i Tyskland 
- adliga militärer, ämbetsmän och junkrar - under kejsartiden. Dolores L. Augustine. 
Patricians & Parvenus. Wealth andHigh Society in Wilhelmine Germany, Oxford 1994. 

42 Millqvist, s. 74 f. 
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med tämligen lika resursinnehav. Med Lins begrepp är de homofila 
handlingar. De heterofila handlingarna - äktenskap som är av vertikal 
natur - har visats vara vanligare än vad som kan misstänkas. Vad beror 
det på? Lin menar ju att heterofili kräver ett stort mått av ansträngning 
och är av den anledningen ovanlig. Jag tror att svaret ligger i kvinnor
nas roll av nycklar till det sociala kapital som existerade, och som är så 
viktigt att få tillgång till om framgång skall kunna nås. Jag bygger slut
satsen på att äktenskap av forskningen har uppfattats som ett accepte
rat sätt för mannen att komma över eftertraktade resurser på - ekono
miska resurser i form av en rundlig hemgift, som sedan kunde använ
das som grundplåt till ett eget företag, men framför allt var tillgång till 
kvinnans (och svärfaderns) sociala kapital, som direkt kunde användas 
för att stärka mannens sociala och yrkesmässiga ställning, viktigt.43 För 
Borås del uttryckte drygt vart femte äktenskap bland textilföretagarna 
under den undersökta perioden någon form av uppåtgående mobilitet. 
Även om inte alla av dessa resulterade i den största framgång var de 
ansträngningar som heterofili innebär förmodligen värda att göra. 
Effekterna av den ovan nämnde C. A. Berglunds äktenskap är redan 
omtalade. Victor Svensson, son till en åbo från Toarp socken i Älvs-
borgs län, gjorde karriär via giftermål med dottern till den förmögne 
boråshandlaren S. O. Wennberg, liksom Svante Kronvall, vars far var 
konduktör i Falköping, som äktade dottern till en välbärgad tand
läkare från Borås. Fler exempel kan ges. 

Det förda resonemanget bygger på att kvinnorna besatt socialt kapi
tal som var gångbart i Borås. Vad innebar då det faktum att en avse
värd del av kvinnorna inte kom från vare sig Borås eller Älvsborgs län. 
Hur påverkade det männens karriärmöjligheter? En möjlighet är att 
de kvinnor som inte hade ett lokalt ursprung totalt sett hade mindre av 
"användbart" socialt kapital eftersom de förmodligen saknade ett eget 
konkret kontaktnät förankrat i bygden, något som Svanberg för 
Sundsvall har visat vara mycket värdefullt. Vidare är det troligt att 
dessa kvinnors "introduktionsfunktion", det vill säga deras förmåga att 
vägleda sina äkta män in i de rådande regionala värderingarna och nor-

43 Se här de refererade arbetena av Göransson (1990), Äberg (1991) och Svanberg 
(i999)-
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merna, därför till stor del saknades. Ett skäl som talar för att det var så 
är sambandet mellan geografiskt ursprung och social bakgrund hos 
kvinnorna. Lin ser det riktigt potenta sociala kapitalet som koncentre
rat till samhällets topp - ju högre upp i hierarkin, desto bättre är det 
sociala kapitalet. En jämförelse mellan kvinnor från Borås och Älvs-
borgs län och kvinnor som var från andra delar av landet visar att: år 
1896 kom 86 % av alla kvinnor med ursprung i överskiktet från Borås 
eller Älvsborgs län och 58 % av alla från medelskiktet. Det fåtal kvinnor 
ur underskiktet var alla från andra delar av landet. Ar 1919 har förhål
landena ändrats. Då var 62% av alla kvinnor ur överskiktet från Borås 
eller Alvsborgs län; 64% kom från medelskiktet och hela 57% av kvin
norna var från underskiktet. Siffrorna visar att kvinnor från Borås eller 
Alvsborgs län ur ett sådant perspektiv hade en gynnsammare social 
bakgrund än kvinnor från andra orter. Det gäller för hela perioden 
även om tendensen går mot en jämnare fördelning. Den stora ökning
en av kvinnor från underskiktet beror till stor del på att även antalet 
män med en liknande bakgrund över tid har blivit fler både till antal 
som procentmässigt. Äktenskapen dem emellan skall ses som homo-
fila handlingar och berör egentligen inte diskussionen. 

Sammanfattningsvis, att vara gift med en kvinna utifrån bör ha varit 
ett karriärhandikapp för en företagare verksam i Borås eftersom dessa 
kvinnor saknade ett användbart socialt kapital. Därför var det viktigt 
för karriären att gifta sig med rätt kvinna. Dock, kärlekens vägar är 
förunderliga och kanske styrde förälskelse valet av äktenskapspartner 
istället för en kall rationalitet?44 Den geografiska mobiliteten var under 
perioden stor och äktenskapen kan ju ha ingåtts på andra platser och 
med motiv som där var fullt rationella. Detta måste finnas med i 
beräkningen när bevekelsegrunder och strategier för giftermål 
diskuteras. 

44 Se Edward Shorter. The Making of the Modern Family, New York 1975, för en 
beskrivning av kärleken och dess inverkan på val av äktenskapspartner. 
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Kvinnor i den offentliga sfären 

Kvinnor och kvinnors funktion placeras traditionellt inom en privat 
(kvinnlig) sfär medan makens handlingar antas utspelas i den offent
liga sfären. De enda kvinnor som helt legitimt kunde befinna sig i den 
offentliga sfären var kvinnliga företagare. De var dock få och verksam
heten var belagd med en mängd restriktioner, som alla hade långa his
toriska rötter.45Kerstin Norlander menar till och med att den "kvinn
liga kapitalisten" åren runt sekelskiftet 1900 sågs som någonting av
vikande, som en anomali. Vid de tillfällen hon trots allt uppenbarade 
sig, i styrelserum eller företagsledning, engagerades hon i arbete som 
rörde arbetskraftens välbefinnande, någonting som starkt förknippa
des med en speciell kvinnlig kompetens. 

I den tidigare nämnda undersökningen av familjen Bonniers menar 
Karlsson Stider att enstaka av familjens kvinnor verkligen kunde öva 
inflytande på själva företagarprocessen, trots att de per definition 
befann sig i den privata sfären. Ett bra exempel på detta är återigen 
Lisen Bonnier. Denne arbetade nära ihop med sin man, inte bara i 
egenskap av värdinna för familjens stora sociala umgänge, utan även 
som "köksbordsredaktör". Ett av barnbarnen, Lukas Bonnier, vittnar 
om hur Karl Otto läste inkomna manuskript för Lisen, och att han vid 
sådana tillfällen inte var säker på vilken av farföräldrarna som hade 
förläggarrollen.47 

Ett exempel från textilindustrin i Borås visar på att kvinnor som 
Lisen Bonnier inte var ensamma. Ida Bergengren var gift med Axel 
Bergengren Sr och moder till Axel Bergengren Jr. Ida kom själv från 
en företagarsläkt - hennes far var den förmögna textilförläggaren 
Anders Jönsson i Holtsljunga. Det var allmänt känt för samtiden att 
hon var inblandad i de flesta av makens, och efter dennes död, i sonens 
beslut. Så här beskrivs samarbetet mellan henne och sonen år 1920: "... 

45 I den företagarpopulation som jag undersöker i mitt avhandlingsarbete finns bara 
två kvinnliga företagare - den tidigare nämnda änkan Maria Wilhelmina Sundbeck och 
Emma Billig. Den sistnämnda var född 1855 i Preussen och drev ett mindre apprete-
ringsverk tillsammans med sin man Karl. 

46 Norlander, s. 98. 
47 Karlsson Stider, s. 22 f. 
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då det är fråga om någon större affär inom bolaget och innan det slutli
gen uppgöres, lärer man kunna se direktören (Bergengren Jr) med 
raska steg vandra över Västerbro upp till villa Carlsberg, för att där 
konferera saken med sin moder. (...) och efter ett med henne ingående 
stärkande samtal, följa de kraftiga besluten och raska handlingarna 
..Ida var alltså djupt involverad i de strategiska beslut som gällde 
företaget. För en utomstående var det mannen som agerade helt 
ensamt medan i realiteten alla beslut var gemensamma. 

Avslutningsvis, Karlsson Stider menar att mycket av tidigare forsk
ning har förbisett genusfrågan genom att kvinnor automatiskt har för
passats till den privata sfären. Att istället uppmärksamma det privatas 
roll för företagandet är därmed ett sätt att synliggöra kvinnors inver
kan. Kvinnorna i den privata sfären var alla olika mycket involverade i 
företagandet: vissa inget alls medan andra i realiteten agerade i paritet 
med företagsledaren, men givetvis utan att inneha någon officiell ställ
ning. Det är viktigt att se kvinnornas mått av engagemang inom före
taget som graderat och inte som antingen eller. Den privata sfären bör 
således uppfattas som bara halv-privat, då den användes av företagarna 
i ett nätverkssyfte - underhåll och reproduktion av nätverken. Detta 
utfördes till stor del av familjens kvinnor. På så sätt bör den halv
privata sfären uppfattas som ytterligare ett rum för kvinnor att verka i. 

Avslutning 

Uppsatsens titel fann jag för många år sedan klottrad på herrtoaletten 
på Stockholms centralstation. Av någon anledning har den stannat i 
minnet, och jag har i skilda sammanhang tänkt på vad den okände 
klottraren egentligen menade med sitt budskap. Som titeln lyder är 
det ett måhända lakoniskt konstaterande angående sakernas tillstånd, 
men, om man sätter ett frågetecken efter, blir påståendet istället en 
öppen fråga. Det är denna fråga som jag har velat undersöka i upp
satsen. 

Mycket tyder på att vi inte bör betrakta kvinnor som viljelösa 
element i händerna på äkta män, fäder eller bröder. Kvinnorna var för-

48 Olof Franzon, Profiler och figurer i Borås nya historia, Borås 1994, s. 7 f. 
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visso av rådande lagstiftning och av rådande ideologisk praxis hän
visade till att verka i en privat sfär. Det kan dock med fog hävdas att de 
resurser och kapital som kvinnan innehade var eftertraktade: givetvis 
de ekonomiska resurserna, ofta i form av arvsrättigheter, men även de 
"mjuka" kulturella och sociala kapitalen var bra för företagandet och 
för företagarens karriär, speciellt det senare var viktigt. Som tidigare 
har diskuterats av Svanberg, och nu i denna uppsats, utgjorde kvinnor
nas sociala relationer en viktig del av företagarens arsenal. Genom att 
knyta till sig sådana fick företagaren tillgång - indirekt via svärfar, 
svågrar med flera; direkt via kvinnan själv - till resurser i form av soci
ala kontakter, information och kännedom om rådande sociala koder 
och normsystem. Kvinnorna kan därför sägas utgöra en social resurs 
både för den egna släktkretsen som för den presumtiva maken och 
dennes familj. 

I uppsatsen har jag också försökt att visa på de sociala nätverkens 
inverkan på företagandet inom textilbranschen i Borås. Mycket tydligt 
tycks vara att familjebanden genomsyrar hela företagandet: genom ett 
delikat nät av släktförbindelser, där kvinnorna innehade den viktiga 
rollen av länkar mellan familjerna, bands företagen ihop. Familjen, 
byggd på blodsband eller ingifte, syns utgöra den stora resursen för 
företagarna i Borås. Dock pekar resultaten mot att familj och släkt 
relativt tappar något av sin betydelse mot slutet av den undersökta 
perioden - andra typer av institutioner än familj och släkt bör då ha 
fungerat som ett lika gott kitt. Utifrån tidigare forskning går att anta 
att dessa mötesplatser utgjordes av olika föreningar och sammanslut
ningar, som exempelvis frimurarloger, ordensgillen och andra lik
nande typer av exklusiva organisationer.49 

49 Se Äberg 1991 för en diskussion om frimurarsällskapens betydelse för göteborgs
borgerlighetens nätverkande under perioden 1850-1914. För en tidigare period, se 
Anders Simonsens undersökning av bland annat frimureriets funktion för framväxten av 
en borgerlig politisk kultur i Göteborg. Anders Simonsen. Bland hederligt folk. Organise
rat sällskapsliv och borgerligformering i Göteborg 1755—1820, Göteborg 2001. 
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