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Hur försörjde sig
kvinnor och män?
Projektet Genus och arbete och databasen GaW

Av Maria Ågren

H

ur försörjde sig kvinnor och män i Sverige under tiden mellan reformationen och franska revolutionen? Detta är grundfrågan i projektet
”Genus och arbete i det tidigmoderna Sverige” som bedrivs vid Historiska
institutionen, Uppsala universitet, och genom åren engagerat ett tjugotal
forskare. Projektet har stötts och stöds av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond och av Vetenskapsrådet. Ett viktigt resultat av projektet är den nu allmänt tillgängliga databasen GaW. Denna artikel behandlar projektets bakgrund, metoder, resultat
samt, inte minst, databasen.

Bakgrund
Visste man inte hur kvinnor och män försörjde sig redan innan projektet
startade? Hade inte såväl historiker som etnologer ägnat stort intresse åt just
människors arbete? Både ja och nej. Man kände till inom vilka formella
yrken som kvinnor respektive män ofta verkade, och man visste en del om
hur vissa konkreta sysslor var fördelade mellan könen. Kvinnor kunde till
exempel ha yrkestitlar som barnmorska och fatburshustru, och män kunde
ha titlar som tullinspektör och präst; kvinnor utförde ofta mjölkningsarbete medan män ytterst sällan verkar ha tagit hand om kor. Mycket tydde
också på att arbetsfördelningen mellan könen var flexibel. Det hade bland
annat förklarats med den tidvis stora bristen på vuxna män i spåren av de
kontinentala krigen under 1600-talet. När männen försvann, tvingades de
kvarvarande familjemedlemmarna utföra sysslor de annars kanske inte gjor-
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Mjölkning var traditionellt kvinnoarbete under flera sekler. Bilden visar kvinnornas
arbete i en ladugård i Mangskogs socken i Värmland 1911. Detta år var en osedvanligt torr sommar och korna blev magra. Bild från Wikipedia, ursprungligen från
Nordiska Museet.

de. Men arbetsfördelningen var, menade man, ganska flexibel även under
fredstid. Här pekade forskarna på att Sverige (och hela Skandinavien) var
glesbefolkat och att det mesta av produktionen ägde rum inom små familjehushåll. Låg befolkningstäthet och småskaliga organisationer verkar nämligen ofta leda till större (om än inte total) könsmässig flexibilitet.
Om familjen bodde i en mycket liten by eller på en ensamgård och hustrun blev sjuk, var det kanske inte så lätt att hitta en annan kvinna som
kunde gå in och ersätta henne. Följaktligen får man tänka sig att andra
medlemmar i hushållet, inklusive mannen, kunde få rycka in och göra hennes sysslor. Ett sådant skandinaviskt scenario står i kontrast till situationen i
Hollands och Englands stora städer, där det fanns en större arbetsmarknad
och ett rikare utbud av arbetskraft.
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Men man var samtidigt medveten om att den här bilden var ofullständig.
Det gällde inte minst kvinnors arbete, som det var svårt att hitta heltäckande och systematisk information om. Det framstod också som lite otillfredsställande att bara kunna säga att könsarbetsdelningen var flexibel, inte
minst som det fanns lagar som åtminstone på papperet begränsade många
kvinnors handlingsutrymme. Det framstod därför som viktigt att försöka
fastställa hur flexibel arbetsdelningen egentligen var, och när den inte alls
var flexibel. Det tedde sig också otillfredsställande att bara tänka på arbetsfördelning i termer av kön. Det fanns ju så många andra skillnader mellan
människor som rimligtvis kan ha påverkat vad de gjorde. Social tillhörighet (som stånd eller klass) är en sådan faktor, men ålder, civilstånd, hushållsposition och hälsotillstånd måste också vägas in i bilden. Alla dessa
omständigheter gjorde att det var angeläget att ta ett nytt helhetsgrepp på
problematiken.

Tillvägagångssätt
För att kunna säga något nytt i dessa frågor var det nödvändigt att få fram
mer och systematisk information om hur kvinnor och män faktiskt försörjde sig. På ett tidigt stadium tog projektet beslutet att inte samla in
uppgifter om yrkestitlar. Yrkestitlar var ovanligare inom landsbygdsbefolkningen än bland dem som bodde i städer, och de var också ovanligare bland
kvinnor än bland män. På landet kallades många män bara bonde, som
egentligen inte säger så mycket om vad de gjorde, och unga kvinnor kallades
piga, utan att det heller säger så mycket om det faktiska arbetet. En metod
som byggde på yrkestitlar framstod därför som direkt olämplig för ett land
som var så agrart präglat som Sverige. Den vore också olämplig för ett projekt som var särskilt intresserat av kvinnors arbete. Här gjorde vi ett annat
val än man gjort i ett liknande projekt som sedan länge bedrivs i England,
där mäns yrkestitlar står i centrum för intresset.
Vilken metod skulle vi istället använda? Vilka typer av data skulle projektet fokusera på? Här drog vi lärdom av två tidigare forskare, nämligen
Christer Winberg och Sheilagh Ogilvie. Winberg, som tidigare var professor i historia vid Göteborgs universitet, hade skrivit en artikel år 1988 som
han kallade ”Några anteckningar om historisk antropologi”.1 Här diskuterade han bland annat hur historiker ska kunna få inblick i människors
1 Winberg 1988
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Domböcker är en av
flera källor i databasen GaW. I vittnesmålen vid rättegångar framkommer
många gånger
vad både män och
kvinnor sysslat med
när de beskriver vad
som hänt i anslutning
till ett brott. Foto: Eva
Johansson.

vardagsliv. Han betonade de källkritiska problem som är förknippade med
en rad källtyper, men drog ändå den positiva slutsatsen att till exempel uppgifter som i förbigående kommit fram när domstolar utrett olika brott kan
ge värdefull information.
Det Winberg hade i åtanke var vittnesmål av typen ”jag satt och gjorde X
när jag fick se hur A slog B”. Domstolen var intresserad av uppgiften att A
slog B, inte av att vittnet ägnade sig åt X, men den senare uppgiften kan nu
användas av historikern för att dra slutsatser om människors arbete. X kanske var ”tälja knivar” eller ”vakta barn”, för att ge några exempel. Winbergs
poäng var att uppgifter som inte var rättsligt relevanta är mer användbara
för historikern eftersom man inte behöver misstänka att någon förvred uppgifterna i ett visst syfte.
Uppgifter som ”tälja knivar” och ”vakta barn” är intressanta på grund av
sin stora konkretion. Här kommer man åt vad människor faktiskt gjorde på
ett sätt som ”bonde” och ”piga” inte låter oss göra. Samtidigt är uppgifter
av detta slag problematiska eftersom de bara utgör fragment. Hur ska man
kunna dra mer generella slutsatser utifrån sådana observationer? Här blev
Sheilagh Ogilvies arbete A Bitter Living (2003) en viktig inspirationskälla.2 Ogilvie, som är professor i ekonomisk historia vid universitetet i Cambridge, hade precis som Winberg insett värdet av information som dyker
upp i förbigående i rättsmaterialet, och hon hade systematiskt samlat in
uppgifter om mäns och kvinnors arbete i ett litet område i sydvästra Tysk2 Ogilvie 2003
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land. På basis av lite drygt 2800 observationer av detta slag kunde hon ge en
mycket mer precis bild av hur män och kvinnor i detta område försörjde sig,
och hon kunde också ange välunderbyggda orsaker till de mönster hon såg
i sitt material. Jag ska återkomma till hennes resultat senare i denna artikel.
Den metod vi behövde skulle utgå ifrån den detaljerade men fragmentariska uppgiften samtidigt som den skulle uppnå större giltighet genom att
inte bygga på enstaka utan mycket stora mängder fragment. För att kunna
göra detta på ett effektivt sätt behövde vi en specialkonstruerad databas.
Kärnan i databasen skulle alltså inte vara uppgifter om människors yrkestitlar eller löner eller något annat som ger indirekt information om arbete,
utan i stället uppgifter om konkreta sysslor: vakta barn, tälja vidjor, plöja
åker, anställa piga, skriva kontrakt, bota sjuka, och så vidare. Eftersom sysslor – vad man gör – rent språkligt beskrivs med hjälp av verb så kallade vi
vårt tillvägagångssätt den verb-inriktade metoden.3

Databasen GaW
Databasen GaW byggdes på vårt uppdrag av systemvetare vid Demografiska
Databasen, Umeå universitet. Den är en så kallad relationsdatabas, vilket
innebär att en mängd olika typer av data är lagrade och sammanlänkade.
Därmed blir de sökbara. Det finns alltså inte bara information om vad som
gjorts – själva verbfrasen – utan även om vem som utfört arbetet; sådan information är ju absolut nödvändig för att vi ska kunna säga något om vem
som gjorde vad. Här har vi lagrat uppgifter om kön på den som utförde
arbetet; i den mån det är känt, lagras även uppgifter om namn, ålder, titlar
av olika slag, etc. Även uppgifter om tid och plats har lagrats: var aktiviteten
utfördes, när under dygnet, under året, etc. Uppgifter om ursprungskällan,
det historiska dokumentet, finns förstås också. I många fall har ett fotografi
av den aktuella sidan sparats i databasen. Det ger möjlighet att söka upp
källtexten och kontrollera vad som står där.
Databasen innehåller uppgifter som hämtats från fyra olika typer av källor: rättsprotokoll, suppliker (böneskrifter), räkenskaper och dagböcker.
Ungefär tre fjärdedelar av observationerna kommer från rättsprotokollen.
3 Läs mer om metoden i Fiebranz, Rosemarie, Erik Lindberg, Jonas Lindström, and Maria
Ågren. 2011. Making Verbs Count: The Research Project ’Gender and Work’ and its Methodology, i Scandinavian Economic History Review 59:273–93; Gräslund Berg, Elisabeth, et
al., 2013. Praktiker som gör skillnad: Om den verb-inriktade metoden, i Historisk Tidskrift
(Stockholm) 133: 335-54.
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Protokollen från tingen 1697 vid Kållands häradsrätt är några av de många
källor som används i databasen GaW.
Även uppgifter från prokollen 1604–13,
1640 och 1700 finns i databasen. Kållandsö är en halvö i södra Vänern och
här finns bland annat Läckö slott. Bild
från Arkiv Digital, Kållands häradsrätt
(R) AIa:14 (1697-1700) Bild 40.
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Att dessa fått en så central ställning
beror dels på att de utgör en typ av
källa som finns kontinuerligt under
hela undersökningsperioden, dels på
att det är just i rättsprotokoll som
man finner uppgifter som dyker
upp i förbigående; som jag framhöll
tidigare så kan sådana uppgifter betraktas som särskilt värdefulla. Men
rättsprotokoll innehåller även andra
typer av värdefull information – liksom de övriga tre källtyperna.
Som forskare kan man alltså
vända sig till databasen GaW och
ställa frågor av typen: Hur många
exempel finns på att män tog hand
om barn? Verkar dessa män ha haft
någon särskild egenskap (till exempel att de var unga) eller tycks det
vara så, att män i allmänhet tog hand
om barn? Vad gjorde gifta kvinnor,
och hur skilde sig deras arbetspraktiker från ogifta kvinnors? Vad gjorde
människor i maj månad? Vad gjorde man i en viss socken? Vad gjorde
personer som hade en viss yrkestitel: Stämde yrkestitel och faktiska
arbetsuppgifter överens? Finns det
systematiska skillnader mellan hur
mäns och kvinnors arbete beskrevs?
Frågor som databasen ägnar sig
mindre väl för att besvara gäller till
exempel förändring över tid. Detta
beror på det historiska källunderlaget. Huvuddelen av data kommer
visserligen från en och samma typ

av källa (rättsprotokoll) och andelen kvinnor i detta material är tämligen
konstant över tid (cirka 20 procent), vilket talar för att det skulle gå att göra
vissa kronologiska jämförelser. Men inga historiska källor är enkla avspeglingar av vad som pågick i samhället. Om vissa typer av aktiviteter blir vanligare i källorna, måste det inte betyda att de blev vanligare i samhället, även
om det naturligtvis kan förhålla sig så. Det kan noteras att Ogilvie i sin
studie också är mycket försiktig med att dra slutsatser om förändring över
tid. Dessa problem behöver inte vara olösbara, men i nuläget bedömer vi
att dataunderlaget är för osäkert för att dra säkra slutsatser om förändring
över tid.
En annan omständighet att ta i beaktande när man använder databasen
GaW är att den, till skillnad från Ogilvies dataunderlag, är hämtad från
drygt trettio olika punkter i tiden och rummet. Fördelen med detta är större
volym (fler observationer) och större potential för generalisering. Om man
hittar ett visst mönster i en socken, så säger det ju inte nödvändigtvis något om alla socknar, men om uppgifter från många socknar stöder ett visst
mönster närmar man sig en mer generell slutsats. Nackdelen är dock att det
blir svårare att avgöra om uppgifterna om arbete återspeglar den demografiska strukturen i de olika lokalsamhällena.
Här har Ogilives metod en fördel. I och med att hon bara studerar ett
lokalsamhälle blir det lättare att hålla reda på till exempel hur många änkor
det fanns i undersökningsområdet, och det gör att hon kan avgöra om antalet observerade aktiviteter som utfördes av änkor står i proportion till
deras andel av befolkningen.
Bland det senare
innehållet i databasen GaW finns
uppgifter från rådhusrättens protokoll
i Linköping 1650 och
1690. Då hade staden
bara omkring 1200
invånare som bodde
i några få kvarter.
Bilden är ett utsnitt
av en karta över Linköping år 1700. Bild
från Lantmäteriets
historiska kartor.
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Databasen GaW är en levande databas. Även om en viktig del av projektet fullbordades i och med utgången av år 2014, lever det vidare i så måtto
att databasen fortfarande växer. Målsättningen är att skapa bättre geografisk
och kronologisk täckning. Nu, våren 2016, bearbetas material från bland
annat Skellefteå, Linköping och Gotland. De drygt 19 000 observationer
som fanns i databasen våren 2014 blir hela tiden fler.
Sedan slutet av år 2015 har projektet ”Genus och arbete” en ny hemsida
på adressen http://gaw.hist.uu.se/. Genom att gå in på denna kan alla ta del
av projektets bakgrund, tillvägagångssätt och resultat. Dessutom kan vem
som helst söka i själva databasen och på så vis bilda sig en egen uppfattning
om hur vi nått våra slutsatser. Men man kan förstås också söka i databasen
av andra anledningar. Eftersom en så stor del av materialet härrör från rättsprotokoll, som ofta är berättande till sin karaktär, är databasen i själva verket
en rik källa till människors vardagsliv i största allmänhet. Även den som inte
alls är intresserad av arbete och försörjning kan alltså hitta uppgifter av stort
värde. Följande textutdrag visar hur det kan se ut.
”Anders Larsson i Dyseberg, en gifft man, war kommen i rychte at hafwa
hafft någon olofligheet med en Enkia Dödh Karin benämbd, orsaken dher till
ähr dhenne: Om Peersmässe affton nästförledne sedan Anders Larsson hade
af sändt sin hustru och barn bort till Kiöhlslogarne, har han hafft någre sine
grannar hoos sig och druckit medh dhem något in på afftonen, warandes och
dhenne hans grann hustru b:de dödh Karin dher medh. När dhe nu hade gått
dher ifrån hwar hem till sitt (ibland hwilke och Karin Erich har warit) hafwa
Enkians barn gråtandes gått och sökt effter dheras moder Dödh Karin, frågandes honom (Karin Erich) om han hade blifwit henne warse? Dher till han har
swarat att hon sidst war hoos Anders Larsson, gåendes dijt igen med barnen,
bultar på dören som igen låst war, men ingen swarade eller uplätt dören, dherföre gick han dhedan igen och barnen gingo hem; Och emedan det föll honom
i sinnet att Dödh Karin ändteligen måtte wara inne hoos Anders Larsson, dy
togh han medh sig sin granne Kålla Erich sampt en Ung dräng som till förende hade warit medh dhem hoos b:d Anders Larsson hwilke lade sig uthe på
marken om natten, till at förnimma om Dödh Karin icke skulle komma uth
af Anders Larssons stugu, hwilket ochså om morgonen skedde, kommandes
Dödh Karin uth dherifrån medh uthslagit håår [- - -]” 4
4 Källa: Databasen GaW, Uppsala universitet, sökdatum 2016-01-29 15:28:58, fall nr 11041
(ursprungskälla: Landsarkivet i Uppsala, Österdalarne och Gagnefs sockens tingslags häradsrätt, A I, 5).
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Konstnären Pehr Hilleström målade en bondfamilj i Mora i Dalarna omkring sekelskiftet 1800. Vad sysslade man med i vardagslivet? Den ena kvinnan matar barnet
med en sked, den andra kvinnan äter, eller kanske provsmakar hon maten hon nyss
lagat, och männen planerar kanske nästa dags färd till marknaden. Arbetsuppgifter i
hemmen och på gårdarna är sökbara i databasen GaW. Bild från Wikipedia.

Som framgår av utdraget ur rättsprotokollet, handlade målet inte främst om
arbete utan om det som under tidigmodern tid kallades hor. Fallet ger oss
intressanta inblickar i människors vardagsliv: hur grannarna umgicks och
drack hemma hos Anders på kvällen, hur barnen letade efter sin försvunna
mamma, hur några grannar nyfiket bevakade Anders hus för att få sina misstankar bekräftade, hur Karin lämnade huset på morgonen innan hon hunnit sätta upp sitt hår.
Men av fallet framgår samtidigt en del av intresse för GaW-projektet, vilket gjort att det kom med i databasen. Det var sensommar och Anders hade
skickat sin hustru och deras barn på myrslåtter på Kölslogarna. I databasen
har detta lagrats som två aktiviteter: att sända hustru och barn på myrslåtter
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och att arbeta med myrslåtter. Den första aktiviteten utfördes av husbonden
Anders; det var i kraft av sin husbondeauktoritet som han kunde beordra de
andra att ge sig iväg hemifrån. Han utförde alltså arbetsledande arbete. Den
andra aktiviteten var själva slåtterarbetet, som Anders ville få gjort (samtidigt som han tydligen ville vara ensam med Karin). Även en tredje aktivitet har lagrats i databasen: att Erich hjälpte barnen genom att följa dem till
Anders hus. Var detta arbete? Ja, det var sannolikt inte en aktivitet som han
fick betalt för och det var förmodligen inte heller vad hans huvudsakliga
försörjning bestod i. Men att ta hand om och hjälpa barn är verksamheter
som krävs i alla samhällen för att de ska fungera. Det är dessutom en typ av
syssla som det i princip skulle gå att få utförd genom att betala någon. Detta
brukar användas som ett supplementärt kriterium för om något ska klassas
som arbete, och GaW-projektet har ibland använt det.
Det finns flera olika sätt att söka i databasen. Man kan för det första använda sig av så kallad fritextsökning. Då skriver man helt enkelt in ett ord i
sökfältet och får sedan upp alla fall där detta ord förekommer. Fritextsökning
är ett bra sätt att börja bekanta sig med materialet, men man måste tänka
på att stavningen inte var enhetlig under denna tid och utforma sökningen
så att den fångar upp olika stavningsvarianter. Man kan även använda sig
av så kallad detaljerad sökning. Här kombinerar man olika sökkriterier i en
sorts digital blankett och kan sedan välja att få ut resultaten som en lista
eller en tabell. Det finns även ett alternativ som kallas avancerad sökning.
Även här får man definiera
vilka sökkriterier som ska
kombineras men man uttrycker sig i SQL-kod.
Sökmöjligheterna
är
dock inte uttömda i och
med detta. Om man redan
varit inne i databasen och
hittat ett fall av intresse,
kan man direkt gå tillbaka
till det genom att söka på
Kvinnor och män hjälptes åt i arbetet på gården,
fallets ID-nummer. Om
som här med skörden. Träsnitt från Olaus Magnus
man är särskilt intresserad
verk Historia om de nordiska folken, utgiven vid mitav data från en viss källten av 1500-talet.
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serie, kan man välja att begränsa sökningen till denna. Vill man söka på en
viss person kan man använda fritextsökning. Om det namn man söker är
vanligt, kan det vara klokt att kombinera sökning i GaW med sökning i ett
kyrkoarkiv för att säkerställa att det verkligen är rätt person man hittat.

Resultat
Forskningsprojektet Genus och arbetes hittills viktigaste resultat finns sammanfattade på ovannämnda hemsida5. Resultaten bygger på ett datauttag
som vi gjorde 1 april 2014. För att andra forskare ska kunna kontrollera våra
slutsatser så här långt, var det viktigt att spara en version av databasen som
den såg ut det aktuella datumet. I takt med att databasen växer ytterligare
finns naturligtvis möjligheten att en del av slutsatserna kan komma att
modifieras. Huvudresultaten beskrivs för en internationell publik i boken
Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern
Society (under utgivning). På hemsidan finns uppgifter om alla andra publikationer som projektet givit upphov till.
Låt mig avslutningsvis redogöra för några av de viktigaste resultaten. Vi
fann, precis som tidigare forskning hade antagit, att arbetsdelningen mellan
kvinnor och män var flexibel. När vi grupperade alla verbfraser i sexton olika
kategorier, fann vi att individer av båda kön förekom i alla kategorier utom
en: Militärt arbete utfördes bara av män. Men i övrigt så fann vi kvinnor
och män överallt. Detta hängde samman med att människors tidsanvändning präglades av mångsyssleri snarare än specialisering. Man gjorde många
olika saker. Detta gällde faktiskt även för dem som hade en yrkestitel och
lön. Man skulle kunna tro att de var specialiserade, men under ytan var de
också ofta mångsysslare. I tidigare forskning hade man (på 1980-talet) talat
om kvinnors arbete som tillfälligt, oregelbundet och icke-specialiserat till
sin karaktär. Det visade sig alltså stämma, men det kännetecknade också
många mäns arbete. Inte heller mäns arbete var fast, regelbundet och specialiserat. Sådana typer av arbete hör en senare tid till.
Det finns alltså en del som talar för att könsskillnaderna inte var så uttalade eller, snarare, att de inte manifesterade sig så som man hade kunnat
tro. Men de fanns där. För det första var män överrepresenterade i vissa
typer av arbeten (till exempel militärt arbete och administrativt arbete) och
kvinnor i andra (till exempel barnomsorg och boskapsskötsel). För det an5 http://gaw.hist.uu.se/
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dra så fanns det viktiga könsskillnader inom var och en av de sexton kategorierna. Detta blir särskilt tydligt om vi som exempel återigen tar kategorin
arbetsledning; det var ju som arbetsledning vi betraktade husbonden Anders
beslut att sända sin hustru och deras barn på myrslåtter. Även om både män
och kvinnor sysslade med arbetsledning, så beskrevs mäns arbetsledning
i högre grad med verbfraser som antydde makt och överordning, medan
kvinnors arbetsledning beskrevs i mildare ordalag. Män ”beordrade” och
”befallde” andra människor att göra olika saker, medan kvinnor i hög grad
beskrevs som att de ”bad” andra att göra olika saker. Huruvida denna skillnad avspeglar könsspecifika beteenden – att män faktiskt domderade mer
– eller ett könsspecifikt språk – att kvinnor betedde sig på samma sätt men
beskrevs i andra termer – är svårt att säga. Det är intressant att ordergivning och auktoritet inte alls var entydigt förknippade med mäns praktiker.
Kvinnor på ledande positioner kunde också ge order, inklusive till män i
underordnade positioner. Det fanns könsspecifik likhet men också skillnad.
Vår metod och vår databas har visat sig lämpade att fånga dessa nyanser.
Kön var en faktor som hade stor betydelse för människor med små resurser, inte minst fattiga och gamla. Att döma av databasen drabbade kombinationen fattigdom och ålderdom kvinnor hårdare än män. Det är sannolikt
att detta förklaras av svenska kvinnors sämre (men inte obefintliga) tillgång
på egendom, men det faktum att kvinnor lever längre än män spelade förstås
också in. Man kan konstatera att det fanns få lagligt accepterade möjligheter
för äldre och sjuka kvinnor att försörja sig, särskilt på landsbygden. Kön
hade stor betydelse också i storskaliga organisationer. På mindre gods var
könsarbetsdelningen flexibel, precis som i hushållen, men på större gårdar
och på kungliga slott var könsarbetsdelningen betydligt mer strikt. Eftersom storskaliga organisationer inte var den dominerande produktionsformen under tidigmodern tid kvarstår dock den huvudsakliga slutsatsen att
könsarbetsdelningen var flexibel.
Men kön var inte den enda faktorn som bestämde vad människor arbetade med. Minst lika viktig var faktorn civilstånd. Bland kvinnor är detta
mönster tydligt: Kvinnor som var eller hade varit gifta utförde andra typer
av arbetsuppgifter än de kvinnor som inte gift sig (än). Eftersom uppgifter
om mäns civilstånd är ovanligare i källmaterialet, är underlaget för att uttala sig om skillnaden mellan ogifta och gifta män mindre stabilt, men de
data som finns pekar i samma riktning: De ännu inte gifta männen utförde
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andra arbetsuppgifter än de gifta
och tidigare gifta männen. I viss
utsträckning var det förmodligen
så, att ogifta män och kvinnor
utförde likartade arbetsuppgifter
och att gifta kvinnor och män
utförde likartade arbetsuppgifter.
Skiljelinjen gick inte främst mellan man och kvinna utan mellan
gift och ogift.
Hur ska man förklara detta
mönster? Man måste börja med
att fundera på om faktorn civilstånd kanske samvarierar med
andra viktiga faktorer, nämligen
hushållsposition och, inte minst,
ålder. Ogifta män och kvinnor är
ju ofta yngre än gifta (och tidigare gifta) män och kvinnor, och
i det tidigmoderna samhället intog de även en mer underordnad
position i hushållen och i samhället i stort. Genom att gifta sig
förflyttade en människa sig från
en underordnad position till en Pigan i herremansköket häller upp soppa i
en skål. Konstnären Pehr Hilleström skildrar
överordnad och i och med detta vardagsarbetet i ett antal målningar från
fick han eller hon tillgång till en senare delen av 1700-talet och i början av
rad resurser. En av dessa resurser 1800-talet. Bild från Wikipedia.
var makten och rätten att bestämma över de underordnades arbetskraft. Följaktligen finner vi att både män och kvinnor i hushållsledande
positioner säger till eller låter yngre och ogifta personer (att) utföra myrslåtter, ta hand om (ännu yngre) personer, vakta djur, vakta eld, med mera.
Det är auktoritetsförhållandena inom hushållet som sätter sina spår i våra
data, och för dessa auktoritetsförhållanden var ålder och civilstånd viktiga.
Även Sheilagh Ogilvies resultat tyder på att gifta kvinnor hade en förhål-
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Uppgifter från gårdsräkenskaperna från Öster-Malma egendom i Södermanland
1668–1669 har lagts in i databasen GaW. Räkenskaperna gäller för byggandet av
denna huvudbyggnad. Då ägdes godset av generaltullmästare Wilhelm Drakenhielm
och hans hustru Anna Maria Silfwerstierna. 57 olika fall och 466 aktiviteter har
registrerats, de visar vad folk här försörjde sig på vid denna tid. Vi möter både kalkrörerskan Elisabeta Nilsdotter som sköt jord, dalkarlarna Kut-Nils och Klocke-Nils som
högg rötter och röjde mark, och smeden Per Larssons många arbetsuppgifter på
gården. Bild från Wikipedia, av Raphael Saulus - Eget arbete, Public Domain, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7345183

landevis privilegierad position. De som hade den allra bästa positionen var
dock de gifta männen som hade makten i de lokala beslutsorganen och
skråna. Genom sin politiska makt och sina nätverk kontrollerade de alla
försörjningskällor. Det gjorde att personer som saknade koppling till dessa
män kunde ha stora svårigheter att försörja sig på ett lagligt sätt. Det gällde ogifta kvinnor, men även änkor. Ogilvie betonar även hur främlingar i
lokalsamhället (som judar) hade svårt att försörja sig.
Det finns alltså likheter mellan resultaten i det svenska projektet och det
tyska. I båda fallen verkar möjligheten att försörja sig vara påverkad av både
civilstånd och kön. Orsakerna är kanske inte riktigt desamma; i Sverige
dominerade inte mäktiga skrån på samma sätt som i södra Tyskland. Här
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fanns däremot tjänstehjonsstadgorna och tvånget för unga att skaffa sig så
kallat laga försvar. Det tvingade in unga människor i underordnade positioner som drängar och pigor.
Tidigare forskning har beskrivit den tidigmoderna könsarbetsdelningen i
termer av att män var specialister och hade ett övergripande ansvar, medan
kvinnor kombinerade många olika okvalificerade och enkla arbeten. Projektet ”Genus och arbete” visar istället att både män och kvinnor kombinerade
många typer av arbeten, att gifta kvinnor och män utförde arbetsledande
uppgifter och hade ett övergripande ansvar, och att ogifta personer av båda
könen uppvisade ett arbetsmönster som på flera punkter skilde sig från de
giftas.
En annan viktig slutsats i projektet är att det tidigmoderna Sverige kännetecknades av en ”tvåförsörjarmodell”, vilken visade sig både som vardagliga praktiker och i normer och ideal. Det fanns en förväntan om att
båda makarna skulle bidra till hushållets överlevnad, även om detta bidrag
kunde se olika ut. Analysen av verbfraser stödjer denna slutsats och det gör
också den lingvistiska analysen av vissa centrala ord och uttryck. Här kan
man särskilt nämna ordet ”hustru”. Det stora materialet i databasen GaW
gjorde det nämligen möjligt för oss att visa att ”hustru” under tidigmodern
tid inte bara betydde ”gift kvinna”, utan också ”kvinna som förestår något”
eller ”kvinna med ansvar”. Det senare stämmer väl överens med resultatet
att arbetsledning och ordergivande inte alls var ovanliga arbetsuppgifter för
gifta kvinnor.6
En intressant fråga är slutligen om det fanns en kontinuitet mellan det
tidigmoderna tvåförsörjaridealet och könsarbetsdelningen i det moderna
Sverige. Alternativet skulle vara att den äldre tvåförsörjarmodellen försvann
under 1800-talet för att sedan återuppstå, i en delvis ny form, i 1900-talets
välfärdsstat. Projektet ”Genus och arbete” avser att i ett nästa steg försöka
besvara den frågan.

6 Pihl, Christopher & Maria Ågren. 2014. ”Vad var en hustru? Ett begreppshistoriskt bidrag
till genushistorien.” Historisk tidskrift (Stockholm) 134: 170–90. Se även Hassan Jansson,
Karin et al, i Making a Living, Making a Difference: Gender and Work in Early Modern Society (red. Maria Ågren; under utgivning). Ett annat ord av central betydelse är ”ensörjande”
som diskuteras av Sofia Ling i hennes arbete Att sörja för sig (under utgivning på Stockholmia Förlag).
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