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Könsarbetsdelning i det  
tidigmoderna agrarsamhället
– med rumsliga perspektiv
elisabeth gräslund berg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rumsliga aspekter som ett sätt att förstå undantag  
och variationer

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

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

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

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

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

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

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

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

Ideal och praktik i rumslig könsarbetsdelning 
– separata sfärer?

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

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

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

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

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

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

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

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

Rumsliga dimensioner påverkar och är del  
av könsordning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

66  Flather (2007), s. 175.
67  Hirdman (1988), s. 52

        




