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Förord 
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har även bidragit med flera viktiga tips på litteratur i ämnet. Tom och jag har 
haft ett mycket gott samarbete. 

Sune Åkerman, Sören Edvinsson och Anders Brändström har också på 
olika sätt lämnat betydande bidrag under det vetenskapliga arbetet, Sune 
främst genom sin klara tanke och sin stora språkliga begåvning, Sören och 
Anders genom sina omfattande kunskaper inom det demografiska området 
bl. a. när det gäller det databehandlade källmaterialet och de kvantitativa 
forskningsmetoderna. 

Lars-Göran Tedebrand har uppmuntrat mig under arbetes gång och har 
fått mig att känna mig välkommen i hans historisk-demografiska semina
rium. 

Tom, Sune, Sören och Sven Nordlund vid Institutionen för ekonomisk 
historia, Umeå universitet, har under arbetets slutskede läst avhandlingen i 
manuskriptform och då lämnat värdefulla förslag till förbättringar. 

Stephen Fruitman har översatt de båda sammanfattningarna av 
avhandlingen till engelska. Hanna Markusson har utfört en del källbear-
betning till kapitel 7. 

Till alla dessa människor vill jag rikta mitt varma och uppriktiga tack. 
Personalen på de arkiv jag har varit i kontakt med har varit mycket trevlig 

och tillmötesgående, särskilt på Forskningsarkivet vid Umeå universitet, 
Riksarkivet i Stockholm samt Riksarkivets filial i Ramsele. Min far, Börje 
Svanberg, har som släktforskare hjälpt mig att jaga mina företagare och 
deras anhöriga från kyrkbok till kyrkbok. 

Många av mina övriga arbetskolleger har också bidragit med synpunkter 
på arbetet under våra seminarier, vilket jag är mycket tacksam för. Vissa av 
dem har jag haft förmånen att lära känna privat under ett otal middagar, 
fisketurer, bastubad och pubrundor, vilket har givit mig perspektiv på 
tillvaron och fått mig att känna arbetsglädje. I det sammanhanget vill jag 
särskilt nämna Ingemar, Martin, Jacob, Erik och Patrik. 

På det privata planet, har livet åkt berg- och dalbana under en period, 
vilket avsevärt har försenat och försvårat mitt avhandlingsarbete. Min kära 
syster Cecilia har varit ett ovärderligt stöd i mina mörkaste stunder under 
dessa årskurser i livets hårda skola. 
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Ett stort stöd och mängder av uppmuntran har jag också fått från min 
sambo Anneli. 

Slutligen vill jag tacka alla som har bidragit med ekonomiska medel, 
först och främst Socialvetenskapliga forskningsrådet, men även Institutionen 
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Kapitel 1 
Inledning 

1. Introduktion 
Livet började i uppförsbacke för Johan August Enhörning. Han föddes den 8 
september 1824 i Västra Skedvi socken, utanför Köping i Västmanland, som 
son till då 33-åriga Carolina Catharina Elfström och den två år yngre 
bruksinspektören Claes Ludvig Enhörning.1 Släkten Enhörning var inte helt 
okänd vid denna tid. Flera förfäder hade varit kyrkoherdar och en hade varit 
en mycket framstående medaljör som bland annat gjort flera arbeten åt 
Svenska Akademien. En av förfäderna hade sju generationer tidigare tagit 
sig släktnamnet efter Ytterenhörna och Husaby Enhörna pastorat i 
Södermanland, där hans far hade varit pastor.2 Men Claes Ludvig hade alltså 
blivit bruksinspektör, liksom hans egen far. 

När Johan August bara var ett år gammal, fick fadern en ny tjänst i 
Grangärde socken i Dalarna, dit han också flyttade med sin hustru och deras 
tre barn. Fyra år senare lämnade han sin tjänst för att bli först arrendator, 
sedan gästgivare och därefter vice kronolänsman. Sedan var det något som 
gick snett. Den 8 maj 1842 tog han sitt liv, vilket var en brottslig gärning vid 
denna tid, som lagen såg synnerligen strängt på. Hans änka lämnade 
församlingen senare samma år, tillsammans med sina tre yngsta söner, som 
då var sju, tio och fjorton år gamla. 

Aret dessförinnan, 1841, hade Johan August efter sin konfirmation flyttat 
till Stockholm för att arbeta som bodbetjänt i en diverseaffär.3 Tre år senare 
flyttade han till Sundsvall, då en stad med drygt 2000 invånare, för att arbeta 
i en affär som tillhörde en handlare och brukspatron vid namn Carl Fredric 
Asp, som var gift med en faster till honom. Från och med nu kom karriären 

1 Väst ra Skedvi församlingsarkiv. Födelse- och dopbok 1775-1827. 
2 Svenskt Biografiskt Lexikon. Trettonde bandet: Ekman - Enwall. B Hildebrand, red. 
Stockholm, 1950. s 733 
3 Grangärde församlingsarkiv. Husförhörslängder 1822-1829, 1830-1840 samt 1 841-1851. 
Inflyttningslängd 1815-1833, Utflyttningslängd 1833-1865 samt Död- och begravningsbok 
1810-1843, Sveriges Rikes Lag. Gillad och Antagen på Riksdagen Åhr 1734. Stockholm, 
1780. Tryckt i facsimile i Rättshistoriskt bibliotek. Stockholm, 1984. (Skrifter utgivna av 
Institutet för rättshistorisk forskning grundat av Gustav och Carin Olin. Serien I; 37) 
Missgernings-Balken kap. 13, § 1 samt Kyrkolag och ordning, som den stormäktigste 
Konung och Herre, Herr Carl XI, Sveriges, Götes och Wendes Konung år 16 86 hafver låtit 
författa och år 1687 af trycket utgå och publicera jemte dertill hörige stadgar. (1686:0903) 
Sveriges kyrkolag af år 1686; jemte ännu gällande stadganden, genom hvilka den blifvit 
ändrad eller tillökt. A J Rydén, red. 2. uppl. Jönköping, 1846. kap. 18, § 12 
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att gå som på räls för den numera faderlöse tjugoåringen, som redan två år 
efter sin ankomst till staden, tog över Asps handelsbod. År 1848 gifte han 
sig med den tretton år äldre Christina Wilhelmina Asp, en syster till hans 
förre arbetsgivare.4 

Vid sidan av handelsboden, började han snart bedriva en omfattande 
affärsverksamhet inom en rad andra områden, i synnerhet inom 
trävaruförsäljningen, som dramatiskt ökade i volym i trakten kring 
Sundsvall vid 1800-talets mitt. Ar 1860 köpte Enhörning sin första såg. 
Under de följande nära tre decennierna etablerade han sig som en av de 
större trävaruhandlarna i distriktet. Hans anläggningar i staden och dess 
omgivningar taxerades år 1880 till 135 000 kronor. Bland dem som 
imponerades av hans affärsverksamhet fanns kung Oskar H, som under en 
resa år 1882 besökte Enhörning i hans hem och som samma år gjorde 
honom till riddare av Vasaorden. Förutom allt annat, satt Enhörning som 
ledamot av Sundsvalls stadsfullmäktige i nära tjugo år, vilket vid denna tid 
var ett mycket prestigefyllt uppdrag, fram till sin död år 1885.5 

Johan August Enhörnings enastående yrkeskarriär utgör ett tydligt 
exempel på vad denna avhandling försöker ge svar på, nämligen varför en 
ung man från enkla förhållanden, utan förmögenhet, utan företagarbakgrund, 
utan egentlig utbildning och efter en stor familjetragedi, kunde flytta till en 
för honom okänd stad och där etablera en framgångsrik affärsrörelse i hård 
konkurrens med de inhemska företagarna och deras söner och döttrar. Visst, 
Enhörnings framgångar inom yrkeslivet var exceptionella. Det var 
naturligtvis långt ifrån alla som på hans sätt lyckades så väl. Vissa gick 
under i fattigdom, andra såg sig tvungna att emigrera, men faktum är trots 
detta att Enhörning långt ifrån var den ende nykomling med denna 
bakgrund, som skördade framgångar inom sundsvallsdistriktets företagsliv 
under perioden efter 1850. Hur kunde detta vara möjligt bara några år efter 
skråväsendets avskaffande och varför lyckades just dessa företagare så bra? 

Syftet med denna avhandling är att visa i vilken grad ett antal sociala 
faktorer, beskrivna nedan, påverkade en företagares möjligheter att driva en 
rörelse i svensk stad under 1800-talets andra hälft. Med "företagare" avses i 
en fysisk person som hade tillstånd att bedriva privat näringsverksamhet i 
Sundsvalls stad, någon gång under perioden 1850-1900. Ordet "företagare", 
i betydelsen "ägare av ett ekonomiskt företag", finns visserligen inte belagt i 
svenska språket tidigare än år 1881, men jag har naturligtvis inte funnit 
några problem med att använda ordet som etikett på denna typ av människor 

4 Hallberg, A; Johan August Enhörning. Svenskt Biografiskt Lexikon. Trettonde bandet: 
Ekman - Enwall . B Hildebrand, red. Stockholm, 1950. s 738-39 
5 ibid s 739-42 
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från perioden före nämnda årtal.6 P. g. a. källmaterialets beskaffenhet, har 
det dock inte varit möjligt för mig att studera alla typer av företagare i alla 
avseenden, men dessa inskränkningar påpekas i texten i förekommande fall. 
Frågorna jag har försökt besvara för att uppnå mitt syfte har varit följande: 

• Vilka förändringar genomgick näringsstrukturen bland företagarna inom 
handels- och hantverkssektorn i Sundsvalls stad 1850-1900 och vilka 
drag i utvecklingen går att hänföra till den förändrade näringslagstiftnin
gen? 

• I vilken grad påverkade det sociala ursprunget en företagares möjligheter 
att driva sin rörelse? 

• I vilken utsträckning kom företagarnas barn att behålla föräldrarnas 
sociala position? 

• Vilken betydelse för affärsverksamheten hade den sociala och 
geografiska bakgrunden hos företagarens giftermålspartner? 

• I vilken mån påverkades verksamheten inom rörelsen av att företagaren 
engagerade sig i det lokala föreningslivet? 

Frågorna utvecklas och preciseras i den delstudie där de behandlas. 
Resten av detta inledande kapitel ska ägnas åt att ge läsaren en överblick 

av vad som har skrivits under de senaste fyra decennierna om företagarna i 
1800-talets Västeuropa. Eftersom de absolut flesta företagarna i Sundsvall 
under den aktuella perioden, till skillnad från J A Enhörning, drev rörelser i 
mindre skala, har jag främst ägnat mig åt att studera forskningen kring 
småföretagarna och deras villkor. Jag har dessutom koncentrerat mig på den 
forskning som berört småföretagarna i Sverige och de tre största 
Västeuropeiska länderna: Storbritannien, Frankrike och Tyskland. En viss 
del av den tidigare forskningen presenteras dock i de senare kapitlen. 

I det närmast följande kapitlet beskrivs källmaterialet med dess brister 
och förtjänster och hur jag har använt det för att besvara mina fråge
ställningar. Det tredje kapitlet ägnas åt att beskriva i vilken miljö de aktuella 
företagarna verkade, dels juridiskt, då jag beskriver de viktigare 
förändringarna i den svenska näringslagstiftningen under 1800-talets andra 
hälft, dels demografiskt, då jag ger en kort beskrivning av befolkningsutvec-

6 Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Nionde bandet. Full -
Föttling. Lund, 1928. s 2620 
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klingen i Sundsvalls stad. I det fjärde kapitlet har jag undersökt dels vilka 
förändringar som skedde inom näringsstrukturen i Sundsvalls företagsliv 
under 1800-talets andra hälft, dels rörelsernas livslängd samt givit några 
förslag på vad som kan förklara de stora förändringar som skedde över tid 
inom det privata näringslivet. Kapitel fem är en undersökning av hur den 
sociala och geografiska bakgrunden påverkade en företagares sociala 
mobilitet samt hur hans eller hennes karriär i sin tur påverkade den sociala 
mobiliteten hos det äldsta barnet. Kapitel sex är en liknande undersökning 
av hur den sociala och geografiska bakgrunden hos företagarens 
äktenskapspartner påverkade hans eller hennes yrkeskarriär. I kapitel sju 
jämförs yrkeskarriärerna hos ett antal företagare som var medlemmar i dels 
en religiös, dels en profan förening i Sundsvall, med yrkeskarriärerna hos ett 
stort antal företagare som stod utanför dessa föreningar. Avhandlingens 
resultat sammanfattas och diskuteras till sist i ett åttonde och avslutande 
kapitel.7 

2. Tidigare forskning 
Forskningen om 1800-talets småföretagare kan, Ute förenklat, sägas ha följt 
två huvudinriktningar. Den ena inriktningens forskare har i huvudsak ägnat 
sig åt att undersöka företagarnas sociala och ekonomiska förhållanden, 
särskilt vad gäller den sociala mobiliteten inom och mellan generationerna. 
Den andra inriktningens forskare har ägnat sig åt att beskriva och analysera 
företagarnas politiska roll i respektive land. De båda forskningsinriktning
arna har fått prägla dispositionen i detta och i det följande avsnittet. 

Småföretagarnas sociala och ekonomiska förhållanden under 1800-talet 
är ett förhållandevis stort forskningsområde. En stor del av denna forskning, 
liksom forskningen om småföretagarnas politiska historia, tillkom under 
tioårsperioden 1975-85. Trots den stora omfattningen av forskarinsatserna, 
kunde David Blackbourn 1985 konstatera att en mycket central fråga ännu 
inte hade besvarats tillfredsställande (och har så inte blivit än idag), 
nämligen hur småföretagarna som grupp reagerade på hög- respektive 
lågkonjunkturer. Minskade småföretagarna i antal under högkonjunkturer 
p. g. a. att deras anställdas förhandlingsposition när det gällde löner och 

7 Under avhandlingsarbetet har jag har naturligtvis varit hämmad av att ja g tyvärr inte 
behärskar det tyska språket , men eftersom en viss del av den tyska forskningen har refe
rerats på eller översatts till franska, engelska eller svenska, tror jag mig ändå ha kunnat 
skaffa en någorlunda god överblick även av den tyskspråkiga scenen. 
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möjligheter att söka sig till andra yrken var goda, eller blev de fler p. g. a. att 
O 

fler människor försökte utnyttja situationen och öppna eget? 

Effekter av industrialiseringen 
Småföretagarnas historia under den senare hälften av 1800-talet handlar till 
största delen om deras möte med industrialiseringen. Mötet tvingade dem till 
en omställning som blev olika stor och olika svår i skilda länder. 
Konkurrensen från industrin var mindre svår i länder som exempelvis 
Frankrike och Belgien, där industrin i allmänhet var småskalig till långt in 
på 1900-talet. Konkurrensen i Storbritannien efter 1860 och något senare 
även i Tyskland blev oerhört svår eftersom den storskaliga industrin växte 
fram snabbt i dessa länder.9 

De borgerliga näringarna drabbades olika hårt av industrialiseringen. De 
hantverkare som tillverkade samma slags produkter som industrin drabbades 
naturligtvis hårdast; de tvingades att lägga om sin verksamhet från 
produktion till antingen försäljning och reparation av industrins produkter 
eller produktion med fabrikstillverkade delar. Andra hantverk, som var 
ensamma om att tillverka varor i sitt slag (exempelvis livsmedels
producenter), kunde fortsätta att bedriva sin verksamhet som förr eller 
eventuellt specialisera sin produktion ännu mer. Handelsnäringen gick i 
allmänhet också mot en specialisering av varuutbudet och ett längre 
öppethållande av butikerna. Anpassningen till industrin drabbade förstås 
även de anställda, som utsattes för hårt tryck från de arbetsgivare som 
tvingades pressa ner kostnaderna i företaget. Detta bidrog till att öka den 
fackliga aktiviteten särskilt bland de handelsanställda, vilket inte sågs med 
blida ögon från arbetsgivarhåll.10 

Många småföretagare ogillade naturligtvis det som de kallade för 
"orättvis konkurrens" från stordriften, som för hantverkarnas del utgjordes 
av den storskaliga industrin, och som för handlarnas del utgjordes av 
varuhusen, de kooperativa föreningarna, men i viss mån även av 
gårdfarihandlarna (handelsresandena). Med tiden kom småföretagarna i 
främst Österrike och Frankrike och senare även i Tyskland, att med 

8 Blackbourn, D; Economic crisis and the petite bourgeoisie in Europe during t he nineteenth 
and twentieth centuries. Report on the Fourth Round Table of the European Research Group 
on the Problems of the Petite Bourgeoisie in Nineteenth and Twentieth-Century Europe, 
held at Paris, Nanterre, 4-5 May 1984, Social History, vol. 10, (1985): 1 s 103 
9 Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe. G Crossick & H-G 
Haupt, red. London, 1984. passim 
10 Ericsson, T; Mellan kapital och arbete. Småborgerligheten i Sv erige 1850-1914. Umeå, 
1988. (Umeå studies in the humanities; 86) s 47-49 
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skiftande framgång fokusera sin kritik på de religiöst och etniskt avvikande 
företagarna, som verkade inom de sektorer som stod för denna "orättvisa 
konkurrens". 

Småföretagarnas inställning till statsmakterna var i alla länderna 
ambivalent. A ena sidan ansågs all statlig inblandning i det ekonomiska livet 
strida mot den individualism och den laissez-faire-politik som de i de flesta 
fallen sa sig förespråka. A andra sidan kunde staten utgöra ett hjälpmedel för 
att begränsa den s. k. "orättvisa konkurrensen", som ju också var ett hot mot 
deras verksamhet. En liknande ambivalens kännetecknade förhållandet till 
den grupp som stod närmast under dem själva på samhällsstegen, nämligen 
arbetarklassen med dess socialistiska arbetarrörelse. Den socialistiska 
ideologin stred även den mot småföretagarnas krav på rätt till egendom, men 
den kunde också vara ett verktyg för att begränsa storföretagarnas makt och 
inflytande på det ekonomiska livet. 

Med början redan efter 1848 års omvälvningar, skedde en politisk 
polarisering bland småföretagarna, som innebar att de mer välbeställda av 
dem i allmänhet valde att söka stöd "uppifrån" (eller högerut på den 
politiska skalan, om man så vill), medan de fattigare hade lättare att 
identifiera sig med arbetarklassen och därför sökte stöd "underifrån" 
(vänsterut). Oavsett vilken sida som valdes, så var syftet ändock alltid 
detsamma: bevarandet av de borgerliga näringarna. Det politiska ställnings
tagandet i sig spelade i praktiken ingen roll för småföretagarnas möjligheter 
att påverka sitt respektive lands ekonomiska politik. Deras politiska 
inflytande bestämdes helt av hur väl den storskaliga industrin hade hunnit 
utvecklas i varje land. Följaktligen var småföretagarnas inflytande större i 
länder som Frankrike och Belgien, betydligt mindre i Tyskland, för att 
nästan helt saknas i Storbritannien. 

Småföretagarnas oförmåga att få gehör för sina politiska intressen på det 
nationella planet, berodde även på det faktum att de inte lyckades organisera 
sig i någon slags medelklassrörelse utan, som sagt, sökte stöd för sina krav 
antingen vänsterut eller högerut i det politiska livet. Försök förekom 
visserligen, särskilt i Belgien mot slutet av 1890-talet, men rann förr eller 
senare alltid ut i sanden. Den främsta orsaken till detta var småföretagarnas 
sociala och ekonomiska heterogenitet, samt att en stor del av de sämre 
beställda småföretagarna, som tidigare nämnts, pendlade mellan att vara 
anställda inom industrin och att bedriva företagsverksamhet.11 

Den allmänna utvecklingen av den brittiska detaljhandeln under 1700-
talet respektive 1800-talet, har beskrivits av Hoh-Cheung och Lorna H Mui 
samt av David Alexander. Paret Mui konstaterar att den brittiska handeln 
expanderade kraftigt under 1700-talet, vilket möjliggjordes både tack vare 

11 Ericsson 1988 s 44 
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en växande stadsbefolkning och en expanderande ekonomi. Handlarna i 
London dominerade till en början, men fick mot slutet av århundradet känna 
av konkurrensen från den växande grosshandeln och landsbygdens 
detaljhandlare, som började bedriva handel med kolonierna s. a. s. över 
huvudet på Londons handlare. Några juridiska hinder för varor att flytta runt 
i landet existerade inte.12 

Befolkningstillväxten och urbaniseringen fortsatte under 1800-talet, och 
med den en enorm expansion av detaljhandeln under perioden 1820-60, nu 
underlättad av en ökad köpkraft bland befolkningen. Flera små producenter 
av verkstadsvaror gick p. g. a. konkurrensen från industrin över till att sälja 
och reparera varor som andra hade tillverkat. Detaljhandlarnas lokalhyror 
steg, vilket medförde att handlarna började sträva efter att maximera vinsten 1 ̂  och använda sig av marknadsföring, som prisskyltar och realisationer. 

Mot slutet av 1800-talet blev butiksägarna utsatta för konkurrens från 
gatuförsäljare och gårdfarihandlare, särskilt vad gäller försäljningen av 
färska matvaror, som hade kort livslängd och lågt pris per vara. 
Fabrikstillverkade varor gick däremot bättre att sälja i butiker eftersom 
tillgången på dessa var jämn över hela året, vilket gjorde att butikerna vid 
varje tidpunkt kunde ha ett större och bredare sortiment. Priset på dessa 
varor var relativt högt och de krävde ofta en särskild typ av förvaring. 
Specialiseringen inom detaljhandeln ökade som en följd av handelns totala 
expansion.14 Förbättrade transportmöjligheter bidrog till att priset i allmän
het kunde hållas på en relativt låg nivå. Detta gjorde att handeln kunde skapa 
olika typer av köpbehov bland befolkningen, vilket i sin tur naturligtvis 
gynnade industrin.15 

Clive Behagg har undersökt värderingar och mentaliteter bland 
småföretagarna i Birmingham under 1800-talets första hälft. Han tycker sig 
kunna urskilja två typer av småföretag vid den här tiden. En äldre typ där 
produktionen bedrevs hantverksmässigt och där ägarens familj fortfarande 
utgjorde den största delen av arbetskraften. Efterfrågan på varorna som 
dessa företag tillverkade var mycket ojämn. Till den här typen av småföretag 
hörde bl. a. de som tillverkade vapen. Den andra, nyare typen av företag var 
mer kapitalistiskt inriktad, t ex de mekaniska verkstäderna. Dessa företag 

12 Mui, H-C & Mui, L H; Shops and Shopkeeping in Eighteenth-century England. London, 
1989. s 288-92 
13 Alexander, D; Retailing in England during the Industrial Revolution. London, 1970. 
s 25-26 
14 ibid s 84-85,127, 234-36 
15 ibid s 238 
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var ofta underordnade större firmor. Arbetskraften var här inte 
nödvändigtvis släkt med ägaren.16 

Behagg hävdar att denna nya typ av småföretagare skapade sin identitet 
genom att ta avstånd från arbetarkulturen i Birmingham. Arbetsdisciplinen 
var betydligt hårdare i deras företag; förhållandet mellan arbetsgivare och 
arbetstagare var mer formellt än inom den hantverksmässiga produktionen. 
Han menar att denna skillnad kan förklaras med att de mekaniska 
verkstäderna ofta var en del av ett större företag samt att de i betydligt högre 
grad än de traditionella hantverksnäringarna var i klorna på kreditgivare 
(p. g. a. dyrbara maskinparker m. m.), som krävde att produktionen skulle 
bedrivas så effektivt som möjligt.17 

Småföretagsamhet förekom även inom arbetarklassen, och det i ganska 
betydande omfattning. Verksamheten bedrevs ofta på deltid för att dryga ut 
inkomsterna från lönarbetet, men denna småskaliga kapitalism sågs ändå 
inte alltid med blida ögon av fackföreningsrörelsen.18 Författaren till 
studien, John Benson, gör dock (liksom flera med honom) en lika tydlig som 
nyttig markering mot den marxistiska synen på "kapitalister": 

"Even if they [i. e. the penny capitalists] were responsible for the 
provision of working capital, the mere ownership o f tools does not 
make the weaver an 'independent manufacturer', any more than it does 
the farm labourer who owns a spade an 'independent farmer'."19 

Spridningen i storlek och omfattning på verksamheten var enorm. Den 
vanligaste formen av denna "arbetarklasskapitalism" var den där hustrun i 
familjen tjänade pengar på sitt egenföretagande, vid sidan av makens 
lönarbete. Deltidsföretagandet var vanligast bland de sämst lottade, 
nämligen de deltidsarbetslösa och de som saknade yrkesutbildning. Benson 
beräknar att omkring 40% av arbetarhustrurna och 10% av de manliga 
arbetarna delvis fick sina inkomster från eget företagande.20 Typen av 
verksamhet var naturligtvis beroende av vilka företag som var etablerade på 
respektive ort; i hårt industrialiserade områden låg detaljhandel vanligen 
närmast till hands, i andra fall kunde hantverk vara mer lönande.21 

16 Behagg, C; Masters and manufacturers: social values and the smaller unit of production in 
Birmingham, 1800-50. Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe. G 
Crossick & H-G Haupt, red. London, 1984. s 144-48 
17 ibid s 137-38, 149-52 
18 Benson, J; The penny capitalists. A study of Nineteenth-century workingclass 
Entrepreneurs. Dublin, 1983. s 139 
19 ibid s 5 
20 ibid s 129-31 
21 ibid s 133 
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Benson menar att denna typ av småföretagande på flera sätt var till stor 
nytta för det brittiska samhället. Den bidrog till att mildra omställningen från 
jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Den tillgodosåg behov bland 
befolkningen, som industrin ännu inte hade hunnit tillgodose. Dessutom 
bidrog den till att öka volymen på tjänstesektorn inom det privata närings
livet.22 

Men för den enskilde deltidsföretagaren var konkurrensen ofta mördande. 
Precis som för de mindre bemedlade heltidssysselsatta småföretagarna, 
lurade konkursen ständigt bakom hörnet. Att gå från lönarbete på heltid till 
småföretagande på deltid ansågs ofta, påpekar Benson, som så många med 
honom, som ett tecken på nedåtgående social mobilitet. Han konstaterar 
dessutom att "The longed-for independence was likely to prove illusory, 
creating tension and discouraging the children from following their parent's 
example."23 

Geoffrey Crossick, en av de centrala historikerna inom detta forsknings
område, urskiljer två tendenser inom utvecklingen av småföretagsamheten, 
under den första hälften av seklet: ett minskande antal specialiserade 
hantverk samt ett ökande antal butiker med ett "smalt" sortiment. 

Konkurrensen inom handelssektorn var, enligt denna författare, 
begränsad före 1860, varefter den ökade, både från de egna leden och från 
de framväxande varuhusen, särskilt när gällde försäljningen av skor, 
matvaror och herrkläder. Konkurrensen från de kooperativa föreningarna 
blev kännbar först efter 1880. Det ökande antalet butiker medförde att den 
professionella nivån inom sektorn sjönk, och med den butiksägarnas 
anseende i allmänhetens ögon.24 

Vid varje tillfälle under 1800-talet, menar Crossick att det existerade tre 
typer av varuproducerande småföretag, när det gällde i vilket avseende de 
hade påverkats av den industriella revolutionen: 

1. Företag som inte hade påverkats i någon nämnvärd utsträckning, 
exempelvis vapentillverkarna. 

2. Företag som hade skapats tack vare den industriella revolutionen, 
antingen genom att deras hantverk hade skapats p. g. a. själva industriali
seringsprocessen, eller genom att denna process hade skapat en marknad 
som var i stort behov av företagets produkter. Ett par exempel ur den 
senare kategorin är kniv- och mösstillverkningen. 

22 Benson s 134 
23 ibid s 136 
24 Crossick, G; La petite bourgeoisie britannique au XIXe siècle , Le M ouvement social, vol. 
108, (1979):3 s 23-25 
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3. Företag som existerade sida vid sida med storföretag inom samma 
bransch, exempelvis inom vagntillverkningen och konfektionsindustrin. 
Dessa småföretag anlitades av de större företagen när de var i behov av 
små speciella serier av en viss produkt, eller då efterfrågan på de 
ordinarie produkterna var särskilt stor.25 

Småföretagarna spelade en synnerligen viktig roll inom det ekonomiska livet 
i 1800-talets Frankrike. Under den första halvan av seklet svarade de för 
75% av den totala industriella produktionen. Ännu 1906 var motsva-rande 
andel fortfarande så hög som 71%.26 

En mycket omfattande studie, grundad på konkursdiarier för Paris, 
handlar om småföretagarnas ekonomiska situation under Restaurationen 
efter Napoleonkrigen. Charles Patrick Crouch anser att de franska småföre
tagarnas ekonomiska problem inte började under den långa ekonomiska 
nedgångsperiod som i litteraturen går under namnet Stora Depressionen 
{Great Depression eller Grand Depression), 1873-96,27 utan redan på 1820-
talet, i och med att kreditgivningen började bli vanlig. Småföretagarna kom 
då i ökad beroendeställning både till grossister och till kunder.28 

Högkonjunkturerna före 1848 innebar enligt samme författare ytterligare en 
påfrestning, eftersom de storföretag som faktiskt fanns då fick råd att 
investera och expandera, något som småföretagen inte hade resurser att göra. 
Antalet konkurser bland småföretagarna steg därför under Restaurationen 
1814-30 med hela 173%.29 

De ekonomiska klyftorna inom gruppen ökade likaså. Det kapitalistiska 
systemet gynnade i allmänhet detaljhandeln (Stordriften inom handelssek
torn hade inte heller kommit igång vid denna tid.), men missgynnade 
vanligen hantverket, även om stordriften självklart drabbade enskilda 
branscher olika. Hantverkssektorn stod för XA av alla konkurser i Paris under 
perioden 1818-30. Detta medförde att förhållandet mellan hantverkare och 
butiksägare försämrades på sina håll.30 

25 Crossick 1979 s 30-34 
26 Crouch, C P; The Petite Bourgeoisie of Paris During the Bourbon Restoration, 1814-
1830: A Prosopographical Inquiry into the Political and Economic Integration of the 
Parisian Lower Middle Class. Diss. Urbana, 1991. s 9-10 
27 Ska ej att förväxlas med depressionen 1929-39, som ju går under samma namn. 
28 Crouch s 40-42 
29 ibid s 259-61. Det kan vara intressa nt att notera att de små butiker na i Paris, enligt Alain 
Faure, klarade lågkonjunkturen 1884-87 bättre än de stora varu husen. (Faure, A; L'épicerie 
parisienne au XIXe siècle ou la corporation éclatée, Le Mouvement social, vol. 108, 
[1979]:3 s 123) 
30 Crouch s 253-54 
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Specerihandelns utveckling i Paris 1880-95 har beskrivits och analyserats 
av Alain Faure, som har lagt tyngdpunkten i sin framställning vid hur denna 
typ av handel drabbades av konkurrensen från varuhusen. Han menar att 
förhållandet mellan kunden och detaljisten kunde vara väldigt spänt och 
konfliktfyllt. Kunden, å ena sidan, krävde att handlaren skulle ha långa 
öppettider, han köpte oftast mycket små mängder åt gången av varje vara 
och han handlade på kredit. Handlarens priser, å andra sidan, fluktuerade, 
prislappar förekom ännu inte och butiksvågens vikter var lätta "justera". 
Varornas kvalité var ofta tvivelaktig.31 

Omkring 1860 trädde varuhusen in på scenen och försökte införa ett nytt 
tänkande inom detaljhandeln.32 Hos dem betalade kunden för sina varor 
omedelbart. Varorna såldes i färdiga förpackningar, där priset och fabri
kantens namn var utsatta.33 Resultatet blev trots detta, och kanske lite 
oväntat, att varuhusen främst kom att rekrytera sina kunder ur medelklassen 
och dessutom bara kom att ta över en mindre del av handeln i Paris' 
innerstad, medan den småskaliga handeln fortsatte att blomstra i förstäder 
och i arbetarkvarteren. Antalet speceributiker ökade under perioden 1860-96 
med 50%. Det främsta konkurrensmedlet butiksägarna emellan, blev att vara 
så rädda som möjligt om den egna kundkretsen. De handlare som lyckades 
med detta, överlevde i branschen.34 

Även Heinz-Gerhard Haupt tar i sina jämförelser mellan de tyska och 
franska småföretagarna (se nedan) upp det franska kreditsystemet, i det här 
fallet så som det såg ut i början av 1900-talet. Hälften av de franska 
detaljhandlarna år 1913, var beroende av att kunna köpa på kredit av sina 
grosshandlare, för att de skulle kunna driva sin rörelse. Dessutom var 
kundernas obetalda skulder en vanlig orsak till att butikerna gick i konkurs. 
Under andra hälften av 1800-talet, drevs t. ex. endast hälften av bagerierna i 
Lyon av samma ägare i mer än tio år.35 Situationen var densamma inom 
hantverkssektorn. Haupt beräknar att endast 2% av hantverksmästarna i 

31 Faure s 117 
32 Ett av dem hette Bon Marché och grundades 1 869. Varuhuset växte snabbt och var vid 
tiden för Första Världskrigets utbrott störst i världen. De första 50 åren i företagets historia 
har behandlats i Miller, M B; The Bon Marché. Bourgeois Culture and the Department 
Store 1869-1920. Princeton, 1986. 
33 Faure s 118 
34 ibid s 119-25 
35 Haupt, H-G; The petite bourgeoisie - a social chameleon? Stability and instability of 
shopkeepers and master artisan s in German and French s ociety at the turn of the century. 
Building European society. Occupational change and social mobility in Europe 1840-1940. 
A Miles & D Vincent, red. Manchester, 1993. s 185-88 samt Haupt, H-G; The Petty 
Bourgeoisie in Germany and France in the Late Nineteenth Century. Bourg eois society in 
nineteenth-century Europe. J Kocka & A Mitchell, red. Oxford, 1993. s 304-05 
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Paris, i början av 1900-talet, hade möjlighet att välja mellan både olika 
leverantörer och olika köpare. 

De franska bankerna var, till skillnad från de tyska, restriktiva i sin 
utlåning till småföretagare, varför de franska småföretagarna i högre 
utsträckning än sina tyska kolleger, var hänvisade till enskilda utlånare.36 

Handelssektorn i Tyskland saknade skråtraditioner. Det krävdes ingen 
formell yrkesutbildning för att öppna butik och det erforderliga startkapitalet 
var i många fall mycket litet. (Endast 38% av specerihandlarna i 
Braunschweig 1880-1900 var yrkesutbildade.) Omsättningen bland 
butiksägarna var följaktligen mycket stor. 25% av specerihandlarna i 
Bremen gick i konkurs 1887-1900; 1/3 av alla butiker i samma stad, 
tvingades under perioden 1892-1910 stänga inom sex år efter att de hade 
öppnats. Bland sybehörshandlarna låg siffran på över 40%.37 

En annan orsak till de många konkurserna bland både hantverkare och 
butiksägare var (liksom i Frankrike) kreditsystemet, där småföretagarens 
överlevnad i branschen var beroende av att kunderna betalade sina skulder 
och att företagarna i sin tur kunde betala sina skulder till grossisterna. Det 

O O 

ekonomiska oberoendet var här, som i övriga länder, ofta illusoriskt. 
Hälften av hantverksmästarna i Düsseldorf 1850, var befriade från skatt och 
över 60% av hantverkarna i Leipzig 1893, hade för låga inkomster för att de 
skulle kunna försörja sina familjer.39 De som hade möjlighet, försökte 
antingen få det egna företaget att expandera eller skaffa sig fler 
inkomstkällor. Sönerna gavs utbildning, så att de skulle kunna försörja sig 
inom exempelvis den växande tjänstemannasektorn.40 

Giftermålsmönster och social mobilitet 
Småföretagarnas sociala förbindelser i tre engelska städer vid 1800-talets 
mitt har undersökts av John Foster. Giftermålsmönstret ses här som en 
mätare av hur "brett" det sociala umgänget var. Resultatet visar klart och 
entydigt att de olika yrkesgrupperna hade ett mycket omfattande umgänge 
med varandra och med arbetarklassen. Hantverksmästarna hade dock 
överlag bättre och tätare förbindelser med arbetarna än vad butiksägarna 
hade.41 Av de 91 handlare som ingick äktenskap under perioden 1848-56, 
gifte sig 82 stycken med en kvinna från en annan bransch än de själva var 

36 Haupt 1993b s 308-09 
37 Haupt 1993a s 184-85 
38 ibid s 188 samt Haupt 1993b s 304 
39 Haupt 1993b s 319 
40 ibid s 311-12 
41 Foster, J; C lass Struggle and the Industrial Revolution. Early industrial capitalism in 
three English towns. London, 1974. s 168-69,174 
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verksamma inom. Åtminstone 230 av 280 hantverksmästare gifte sig 
antingen med döttrar till handlare eller arbetare. 

Småföretagarnas ambivalenta inställning till arbetarklassen är tydlig, 
enligt Foster. Arbetaren upplevdes dels som ett hot, genom att han utgjorde 
en kugge i det fruktade industriella maskineriet, dels var han också en kund i 
den egna butiken. Fattigdom inom arbetarklassen innebar minskade vinster 
inom den egna verksamheten. Denna handel med varor och, i överförd 
bemärkelse, med döttrar, bidrog enligt författaren till att det inte utvecklades 
några revolutionära eller reaktionära ideologier inom varken bland arbetarna 
eller bland småföretagarna.42 

Crossick har bl. a. utfört en studie av hantverkarna i en del av London, 
under perioden 1840-80, där giftermålsmönstret och den sociala 
rekryteringen till ett antal yrkesgrupper har undersökts. Studien liknar i 
princip Fosters, men är mer omfattande inom just det här området. 

Författaren konstaterar, att trots det faktum att lärlingssystemet förlorade 
i betydelse under perioden, kvarstod ändå en del hinder för tillträde till vissa 
hantverk, särskilt till skeppsbyggnads-, färjkarls- och pråmskepparyrkena. 
För den icke yrkesutbildade arbetaren var det däremot relativt lätt att öppna 
en egen butik. För att bli exempelvis frukt- och grönsakshandlare räckte det 
med ett ganska litet startkapital. Steget från att kunna öppna eget till att bli 
ekonomiskt oberoende var dock mycket långt. Crossick skriver att "Their 
independence was often illusory. (—) Apart from rare exceptions (...), 
progress into the small master category probably transformed neither life 
style, nor social milieu."43 

Självrekiyteringen till hantverksyrkena varierade kraftigt från fall till fall, 
men sjönk något totalt sett under de två decennier som följde på 1853. 
Andelen skeppsbyggare, som själva var söner till skeppsbyggare och som 
var verksamma under perioden 1851-53 var ungefär 70%, samma siffra som 
för åren 1873-75. Självrekryteringen bland färjkarlarna och pråmskepparna 
låg under båda perioderna på ca. 60%, medan den för skräddarna t. o. m. 
steg från 38% till 50%.44 

Förändringarna i giftermålsmönstret bland de aktuella yrkesgrupperna, 
visar att det sociala kontaktnätet breddades under samma period. Från att 
tidigare mest ha umgåtts med folk ur den egna yrkesgruppen, böljade 
hantverkarna nu knyta tätare kontakter med de yrkesgrupper som ansågs 
tillhöra samma sociala skikt som de själva. Andelen färjkarlar som gifte sig 
med döttrar till andra färjkarlar sjönk något från 17% till 15%. Motsvarande 

42 Foster s 172, 176 
43 Crossick, G; An artisan elite in Victorian London. Kentish London 1840-1880. London, 
1978. (Croom Helm Social History Series; 14) s 113-14 
44 ibid s 117 
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siffror för skeppsbyggarna var 11% respektive 7%. Andelen detaljhandlare 
som gifte sig inom handelssektorn sjönk från 24% till 19%. Noteras kan att 
nästan 40% av detaljhandlarna gifte sig med döttrar till yrkesutbildade 
arbetare, men endast 5% respektive 9% av dem, beroende på 
undersökningsperiod, gifte sig med döttrar till icke yrkesutbildade arbetares 
döttrar.45 

Crossicks studie visar, i likhet med många tidigare forskare, att den 
sociala skiljelinjen mellan de yrkesutbildade och de icke yrkesutbildade 
arbetarna var betydligt starkare än skiljelinjen mellan de yrkesutbildade 
arbetarna och de mindre egenföretagarna. De yrkesutbildade arbetarna hade 
även täta kontakter med den lägre tjänstemannaklassen.46 

Crossick och Haupt refererar i sin stora monografi över forskningen om 
den europeiska småborgerligheten 1780-1914, forskningsresultat om den 
sociala mobiliteten bland detaljhandlarna i Leicester 1879-81. Av de söner 
till detaljhandlare som gifte sig under perioden, verkade 41% inom 
detaljhandeln, 33% inom något hantverk, 9% inom tjänstemannasektorn, 
medan 8% var arbetare.47 Utvecklingen gick dock mot en ökande andel 
tjänstemän bland dem som var söner till småföretagare. Andelen söner som 
var verksamma inom tjänstemannasektorn och som ingick äktenskap, ökade 
från 3% under perioden 1859-61, till 17% under perioden 1899-1901 48 

Den sociala spridningen bland städernas butiksägare var mycket stor, 
visar Thea Vigne och Alun Howkins i en omfattande intervjuundersökning 
av 444 män och kvinnor, som hade haft föräldrar som drivit en butik, eller 
som själva hade drivit en butik under perioden 1880-1914. Butiksägarens 
sociala status var beroende av två faktorer: butikens läge och dess sortiment. 
Hans status i förhållande till kunderna respektive hans förhållande till 
kollegerna i branschen behövde naturligtvis inte vara lika hög. Butiksägare 
som verkade i arbetarkvarter, hade ju högre status i förhållande till sina 
kunder än vad butiksägare hade som verkade i överklassområden, även om 
den sistnämnda gruppen stod högt i kurs i förhållande till sina kolleger. Vad 
gäller butikernas sortiment, så innebar försäljning av exklusiva varor 
givetvis hög status för ägaren. Grönsakshandlarna hade således lägre status, 
medan apotekarnas, klädeshandlarnas och juvelerarnas (särskilt de butiker 
som drevs av en guldsmed) status var högre. 

Precis som Behagg, visar Vigne och Howkins att de mindre bemedlade 
butiksägarna i större utsträckning anställde familjemedlemmar. De rikare 

45 Crossick 1978a s 119-23 
46 ibid s 128-32 
47 Crossick, G & Haupt, H-G; The Petite Bourgeoisie in Europe 1780-1914. Enterprise, 
Family and Independence. London, 1995. s 82 
48 ibid s 85 
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kollegerna kunde hålla familjen borta från butiken, som ibland kunde tjäna 
som en språngbräda för ett socialt avancemang, t. ex. en politisk karriär.49 

Av samma skäl som i Storbritannien, var de franska småföretagarnas 
förhållande till grupper nedanför dem själva på samhällsstegen ambivalent. I 
orostider berövades de sin rösträtt och sina medlemskap i inflytelserika 
organisationer. Crouch visar dock att särskilt ölstugor och vinbutiker kunde 
förvandlas till vänsterradikala härdar, där arbetare av ägarna kunde tillåtas 
diskutera och konspirera, trots att rörelserna riskerade att stängas av myn
digheterna.50 

I en annan mycket omfattande studie, har Adeline Daumard undersökt 
den s. k. "borgerligheten" i Paris 1815-48. Ett mindre avsnitt av denna 
studie behandlar gruppen småföretagare. Hon konstaterar, delvis i linje med 
Crouch, att den "högre borgerligheten" (närmast definierad som "icke
adeln" inom gruppen storföretagare och den högre offentliga förvaltningen) 
vid den här tiden började avskärma sig från den "lägre borgerligheten" 
(definierad på liknande sätt), utan att den för den skull assimilerades med 
högadeln.51 

Den sociala rekryteringen till gruppen småföretagare utgjordes till stor 
del av arbetare från landsbygden, som efter en tids lönarbete, då de övade 
upp sin hantverksskicklighet m. m., öppnade eget. Dessa exempel på en 
uppåtgående social mobilitet, står dock i stark kontrast till de infödda 
parisiska detaljhandlarna, som ofta hade en lägre social rang än vad deras 
fäder hade eller en gång hade haft.52 

Gemensamt för stadens småföretagare, särskilt dess butiksägare, var att 
de strävade efter att etablera goda förbindelser med de sociala skikten strax 
ovanför dem själva på den sociala stegen. Daumard redovisar en 

49 Vigne, T & Howkins, A; The small shopkeeper in industrial and market towns. The 
Lower Middle Class in Britain 1870-1914. G Crossick, red. London, 1978. s 185, 206-07 
50 Crouch s 246, 251-53 
51 Daumard, A; La Bourgeo isie Parisienne de 1815 à 1848. Paris, 1963. s 650 
52 ibid s 644-45. Hon har dock kritiserats av Françoise Raison-Jourde för att inte ha 
redogjort för utvecklingen inom de olika, från den franska landsbygden invandrade 
grupperna, som otvivelaktigt utgjorde en betydande del av stadens befolkning. Endast 
hälften av de parisare som avled år 183 3, var födda i staden; den motsvarande siffran för 
1870-talet var så låg som 36%. (Raison-Jourde, F; La colonie auvergnate de Paris du XIX e 
siècle. Paris, 1976. [Ville de Paris. Commission de s traveaux historiques. Souscommiss ion 
de recherche d'histoire municipale contemporaine; 14] s 11, 45) Raison-Jourde pekar i sin 
studie på den exempellösa framgång inom både det lokala ekonomiska och politiska livet, 
som just inflyttarna från den centralfranska regionen Auvergne fick uppleva under 1800-
talets andra hälft. De bosatte sig i huvudsak i södra delen av Paris, där de drev järn handlar 
och olika typer av hantverk. Genom ett effektivt samarbete inom "kolonin" och ett mycket 
omfattande socialt umgänge med andra grupper, lyckades de bland annat föra en 
framgångsrik kamp (om än en kamp med antisemitiska inslag) mot stordriften i staden, (ibid 
s 50-52, 153-54, 251-53) 
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undersökning av den yrkesmässiga fördelningen bland 766 bröllopsvittnen 
vid över 300 av butiksägarnas bröllop 1815-48. 43% av dessa vittnen var 
själva butiksägare, 14% var hyresvärdar (propriétaires), 12% var 
hantverkare, en låg andel, kan tyckas. Det mest anmärkningsvärda resultatet 
är dock att hela 40% av vittnena var av en högre social rang än butiksägarna 
själva, medan bara knappt 17% var av en lägre rang.53 Vi får dock inte 
glömma att bara för att en person är vittne vid ett bröllop, behöver det inte 
nödvändigtvis betyda att det existerar en stark social förbindelse mellan 
bruden/brudgummen och vittnet, utan kan lika gärna vara ett uttryck för en 
önskan från brudparets sida att en sådan förbindelse ska etableras. Resultatet 
är hur som helst intressant och rimmar väl med resultat från svenska studier 
(se nedan). 

En av de mest intressanta studierna i den här översikten - såväl 
metodologiskt som resultatmässigt - är Jean Le Yaouanqs undersökning av 
den sociala mobiliteten bland främst butiksägarna i Paris under 1800-talets 
sista två tredjedelar. Jag återkommer till en diskussion av metoden längre 
fram i avhandlingen. Le Yaouanq visar att av de undersökta 1147 
småföretagarna, som var verksamma inom hantverks- eller detaljhandels
sektorn under perioden 1835-45, fick hela 49% uppleva en nedåtgående 
social mobilitet under sitt yrkesverksamma liv (vilket innebar att de 
förlorade sin ställning som arbetsgivare). 38% lyckades behålla sin 
arbetsgivarställning, medan endast 13% lyckades klättra några pinnar uppåt 
på den sociala stegen.54 

Storleken på småföretagarens syskonskara samt hans placering i denna, 
visade sig ha spelat en inte oviktig roll. 58% av de småföretagare som var 
äldst i en syskonskara på två, lyckades behålla eller förbättra sin ärvda 
sociala position. Bland sönerna från fåbarnsfamiljer inom handelssektorn, 
fick endast hälften så många uppleva en nedåtgående social mobilitet, som 
sönerna från flerbarnsfamiljer.55 Andra viktiga faktorer som inverkade på 
småföretagarens karriär, var om fadern hade avlidit innan sonen fyllt 15 
(vilket hade drabbat över 27% av de undersökta detaljhandlarna!), om 

53 Daumard s 388 
54 Le Yaouanq, J; La mobilité sociale dans le milieu boutiquier au XIXe siècle. Une 
expérience de traitement d'un échantillon généalogique, Le Mouvement social, vol. 108, 
(1979):3 s 93. Haupt påpekar dock att det överlag var mycket ovanligt att butiker i 
Frankrike gick i arv från far till son , mot slutet av 1800-talet. (Haupt 1993a s 190) Samma 
sak hävdas av Faure. (Faure s 124) När det gäller den sociala mobiliteten, påminner 
Crossick oss om att det i "dåliga tider" faktiskt kunde vara en bragd att överhuvudtaget 
kunna behålla den ärvda sociala statusen. (Crossick, G; The emergence of the lower middle 
class in Britain, 1870-1914. The Lower Middle Class in Britain 1870-1914. G Crossick, 
red. London, 1978. s 38) 
55 Le Yaouanq 1979 s 97-98 
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faderns egna sociala ställning hade varit instabil eller om han hade gått i 
konkurs. 

Än mer intressant är att äktenskapspartnerns sociala status inte verkar ha 
påverkat småföretagarens karriärmöjligheter överhuvudtaget. Le Yaouanq 
har jämfört giftermålsmönstret med den sociala mobiliteten bland 
sonsönerna till den första generationens småföretagare. 38% av samtliga 
sonsöner, som gifte sig under sin sociala rang, kunde behålla eller förbättra 
sin egen status. Av de sonsöner som gifte sig med kvinnor av högre rang, 
fick ändå hela 39% uppleva en nedåtgående social mobilitet.56 

Slutsatsen han drar av sin studie är, att faderns liv och leverne och 
syskonskarans utseende i betydligt större utsträckning påverkade den egna 
karriären, än vad hustruns och hennes familjs härkomst gjorde. 

Det var i mycket varierande utsträckning som rörelserna gick i arv från 
far till son. Crossick och Haupt refererar en studie som visar att endast sex 
procent av sönerna till 187 franska bagare, verkade inom faderns yrke vid 
tidpunkten för deras vigsel. Av en grupp handlare i Lyon, som verkade 
under 1800-talet, var endast hälften av dem söner till handlare, samtidigt 
som endast 16% av deras söner kom att försörja sig som handlare.58 

I frågan om småföretagarnas sociala förbindelser är Haupt av samma 
mening som de övriga forskarna som har nämnts här. Kontakten och känslan 
av samhörighet med storföretagarna och den övre medelklassen var, enligt 
honom, dålig eller obefintlig. Det sociala umgänget utgjordes, förutom av 
andra småföretagare, av lägre tjänstemän, bönder och av arbetararisto
kratin.59 

Haupt tecknar bilden av en politiskt och socialt mycket heterogen grupp 
tyska småföretagare, som visserligen inte skilde sig radikalt ifrån den 
franska, men som ändå hade sina karakteristiska drag. Skillnaden mellan 
fattiga och rika företagare var mycket stor. Det är den mindre bemedlade 
delen av småföretagargruppen som har fångat hans intresse. 

Skråtraditionerna inom hantverkssektorn var mer levande här än i både 
Storbritannien, Frankrike och Sverige, vilket medförde att det sociala 
umgänget med arbetarklassen var begränsat och att självrekryteringen till 
hantverkaryrkena på det hela taget var förhållandevis hög. Över 30% av 

56 Le Yaouanq 1979 s 101-03 
57 ibid s 102-03, 109-10. Författaren gick här emot Crossick och motsades flera år senare 
även av Haupt, som båda anger det fördelaktiga giftermålet som en viktig åtgärd för att 
småföretagaren skulle kunna avancera socialt. (Crossick 1978b s 38 samt Haupt 1993b 
s 311-12) Faure påpe kar att för den som inte hade ärvt något företag, o ch som inte hade 
möjlighet att låna pengar av släkt, vänner eller banker, kunde giftermålet vara av avgörande 
betydelse, om hustruns hemgift var tillräckligt stor. (Faure s 127) 
58 Crossick & Haupt 1995 s 75, 81 
59 Haupt 1993a s 188-89,192-93 samt Haupt 1993b s 318-20 
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hantverksmästarna som gifte sig i Braunschweig i slutet av 1800-talet, hade 
samma yrke som sin far.60 Denna siffra kunde dock variera frän ort till ort, 
delvis p. g. a. graden av näringsfrihet, refererar Crossick och Haupt i sin 
forskningsöversikt. I exempelvis skråreglerade Esslingen, å ena sidan, var 
hela 45% av hantverkarna under perioden 1800-1870 verksamma inom 
samma yrke som fadern, omkring två tredjedelar under perioden före 1846 
och omkring en tredjedel under perioden efter 1846. I näringsfria Köln, å 
andra sidan, var motsvarande siffra endast 19% år 1855, vid tidpunkten för 
vigseln. Ar 1875 hade siffran stigit till 24%. Författarna påpekar dock att 
andelen rörelser eller yrken som gick i arv även var beroende av hur arbets
marknaden såg ut i övrigt.61 

Precis som i Frankrike, ville inte den välbärgade delen av 
småföretagargruppen kännas vid sina fattigare kolleger. De senare vägrades 
oftast medlemskap i handels- och hantverksorganisationerna och det var 
sällan en småföretagare lyckades avancera socialt i någon betydande 
utsträckning. I exempelvis Minden kom endast 4% av barnen till 
småföretagare under perioden 1860-1918 att verka inom något "högborger-f%y ligt" yrke, samtidigt som 40% av dem blev arbetare. Detta kan vara viktigt 
att hålla i minnet, eftersom den verksamhet som dessa organisationer 
bedrev, har fått prägla synen på den tyska småföretagargruppen i sin helhet. 

3. SMÅFÖRETAGARNA I POLITIKEN 
"La concurrence des grands et le mouvement ouvrier, voilà l'ennemi!" Så 
sammanfattar Haupt de europeiska småföretagarnas politiska grundin
ställning till sin omgivning.63 Deras politiska agerande syftade också till att 
på juridisk väg begränsa konkurrensen från storföretagarna, varuhusen och 
de kooperativa föreningarna. De kallade konkurrensen "illojal" (déloyale) 
eftersom stordriften i alla dess former ansågs tävla med småföretagen på 
ojämna villkor. Storföretag inom handeln eller produktionen kunde ju tack 
vare sin storlek hålla nere försäljningspriset eller tillverkningskostnaden per 
enhet. 

Haupt, liksom flera med honom, betonar dock att småföretagarnas 
politiska agerande varierade kraftigt både i färg och styrka:64 

60 Haupt 1993a s 190-91 samt Haupt 1993b s 318 
61 Crossick & Haupt 1995 s 76-77 
62 ibid s 83 
63 Haupt, H-G; La petite bourgeoisie, une classe inconnue, Le Mouvem ent social, vol. 108, 
(1979):3 s 16 
64 ibid s 17 
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1. Småföretagarna organiserade sig i olika hög grad från bransch till bransch 
eller från område till område. 

2. Agerandet skedde vid olika tidpunkter. 

3. Graden av integrering i det politiska livet skiftade (vilket inte bör 
förväxlas med punkt 1). 

4. Ideologiska skillnader förekom i alla länder, särskilt mellan fattig och 
rik.65 

5. Ideologiska skillnader förekom mellan olika länder. 

Småföretagarna hade nästan alltid svårt att få gehör för sina politiska krav 
hos statsmakterna. Det var egentligen bara i Belgien som statsmakterna på 
allvar engagerade sig i småföretagarnas problem. Här anordnade staten kring 
sekelskiftet utbildning av landets småföretagare, för att de lättare skulle 
kunna absorberas av den växande industrin. I gengäld försökte de (katolska) 
belgiska statsmakterna att utnyttja småföretagarna som en sorts politisk 
"skyddsvall" mot den socialistiska arbetarrörelsen. Men Belgien var som 
sagt ett undantag.66 

Det tydligaste draget i de brittiska småföretagarnas organiseringssträ
vanden var att de aldrig kom till stånd på allvar. Crossick har ägnat en stor 
del av sin forskargärning åt att räta ut frågetecken inom detta forsknings
område, och har bl. a. försökt förklara varför utvecklingen i Storbritannien 
efter 1870 skilde sig så starkt från utvecklingen i Tyskland. (De brittiska 
småföretagarna hade dock, liksom deras tyska kolleger, en radikal period 
omkring 1840-60.)67 

Han visar att de organisationer som växte fram inom handelssektorn 
under 1890-talet, var helt oberoende av staten, de var inga ekonomiska 
organisationer och de agerade politiskt endast i några få specifika frågor, 
exempelvis i frågorna om en begränsning av den "illojala konkurrensen" 

65 De fattigare småföretagarna inom hantverkssektorn kände t. ex. ofta större samhörighet 
med arbetarklassen än med de mer välbeställda kollegerna inom branschen. Hantve rkarnas 
påverkan på arbetarrörelsen oc h fackföreningsrörelsen är väl omvittnad. De var oftare än 
arbetarna läskunniga och de hade ofta föreningslivserfarenhet p. g. a. skråsystemet. Se 
exempelvis Breuilly, J; Artisa n Politics, Artisan Ideology: Th e Artisan Contribution to the 
19th Century Europe an Labour Movement. Artisans, peasants & proletarians 1760-1860. 
Essays presented to Gwyn A. Williams. C Emsley & J Wal win, red. London, 1985. s 191 
66 Delfosse, P; La petite bourgeoisie en crise et l'État: le cas belge (1890-1914), Le 
Mouvement social, vol. 114, (1981): 1 s 102-03 samt Kurgan-van Hentenryk, G; Les 
patentable à Bruxelles au XIXe siècle, Le Mouvement social, vol. 108, (1979):3 s 88 
67 Crossick 1979 s 40-41 
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från varuhus och kooperativa föreningar samt om lagstadgade öppettider. I 
övrigt var de klara motståndare till all statlig inblandning i detaljhandlarnas 
affärer. Precis som i de övriga undersökta länderna, var det i huvudsak de 
mer välbärgade detaljhandlarna som organiserade sig.68 

Foster menar ju i sin ovan refererade studie, att det var det omfattande 
sociala umgänget mellan småföretagarna och arbetarklassen som gjorde dels 
att arbetarrörelsen inte radikaliserades i socialistisk riktning, som var fallet 
på kontinenten, dels att småföretagarna inte radikaliserades i konservativ 
riktning; båda grupperna stannade alltså p. g. a. detta förhållande i den 
liberala fåran seklet ut.69 Crossick tror dock inte på Fosters teori om 
småföretagarna som förmedlare av borgerliga värderingar till arbetarklassen. 
Det faktum att en stor del av småföretagarna hade arbetarklassbakgrund, 
anser han tala emot detta. Dessutom menar han att den relativt goda 
ekonomiska utvecklingen i landet i slutet av 1800-talet, bäddade för en 
liberalisering av arbetarrörelsen.70 

Skattehöjningar under 1890-talet drabbade detaljhandlarna särskilt hårt, 
enligt Michael J Winstanley, eftersom de p. g. a. den hårda konkurrensen 
dem emellan inte kunde höja priserna hur som helst. Dessutom började det 
höras krav från de butiksanställdas led om bättre arbetsmiljö och 
anställningsförhållanden.71 Samtidigt tävlade de politiska partierna om 
detaljhandlarnas stöd. Allt detta satte naturligtvis deras laissez-faire-liberala 
ideologi på hårda prov. Handlarnas krav på statliga ingripanden från 
statsmakternas sida, får Winstanley att konstatera att detaljhandlarnas 
individualism hade en klart begränsad räckvidd. "(...) [T]rademen's 
'individualism' was little more than a front, capable of being discarded 
when circumstances dictated."72 Resultatet av alltihop blev att 
detaljhandlarna efter sekelskiftet började dras till det konservativa lägret.73 

68 Crossick, G; Shopkeepers and the state in Britain, 1870-1914. Shopkeepers and Master 
Artisans in Nineteenth-Century Europe. G Crossick & H-G Haupt, red. London, 1984. 
s 240-43, 252 
69 Foster s 176-77 
70 Crossick 1978a s 253-54. De speciella karriärmöjligheter som fanns för gränsskiktet 
arbetarklass - lägre medelklass, var enligt Michael Savage ett viktigt hinder för upp komsten 
av klasskänslor inom medelklassen. För flera chefs- och förmansjobb krävdes inte någon 
formell utbildning, vilket var fallet i t. ex. Frankrike. (Savage, M; Career mobility and class 
formation: British banking workers and the lower middle cla ss. Building European society. 
Occupational change and social mobility in Europe 1840-1940. Manchester, 1993. s 197) 
71 Winstanley, M J; The shopkeeper's world 1830-1914. Manchester, 1983. s 47, 73 
72 ibid s 91. Robert Gellately betecknar antalet politiska krav som de brittiska småföre
tagarna fick gehör för som få. Statsmakterna ansåg sig, hävdar han i motsats till Winstanley, 
inte ha någon anledning att ly ssna på småföretagarnas krav i någon större utsträcknin g 
eftersom de betraktades varken s om garanter eller som hot mot den allmänna ordningen 
eller behövde användas som ett bålverk mot arbetarrörelsen. (Gellately, R; The Politics of 
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Crossick ger åtskilliga förklaringar till att de brittiska småföretagarna inte 
drog sig till den politiska extremhögern. För det första hade den liberal
demokratiska traditionen inom det politiska livet och den 
konkurrensgrundade kapitalistiska traditionen inom det ekonomiska livet 
mycket djupa rötter ner i 1700-talshistorien. För det andra växte 
storföretagandet fram i ett betydligt långsammare tempo i Storbritannien än i 
Tyskland. Storföretag och småföretag kompletterade dessutom varandra på 
ett annat sätt här än på kontinenten. För det tredje var den sociala 
skiljelinjen mellan småföretagarna och de yrkesutbildade arbetarna, som 
tidigare påpekats, nästintill obefintlig och ingen sida ansträngde sig för att 
göra den tydligare. För det fjärde hävdar Crossick, i motsats till Winstanley, 
att småföretagarnas individualism var äkta och faktiskt förhindrade 
uppkomsten av slagkraftiga organisationer, men som också tidigare har 
påpekats, förklarar han förekomsten av denna individualism med den 
relativt gynnsamma ekonomiska utvecklingen fram till 1890-talet. Viktigt 
var även det faktum att varken arbetare eller bönder slöt sig samman i 
organisationer som aktivt tog avstånd från småföretagarna.74 

Alla här nämnda förklaringar till skillnaderna i politisk färg mellan 
Storbritanniens och Tysklands småföretagare under 1800-talets sista 
decennier, är naturligtvis både skarpsinniga och intressanta, men vi kan inte 
komma ifrån att förklaringarna undviker att analysera de grundläggande 
skillnaderna länderna emellan. Förklaringarna ger även anledning till ett och 
annat höna-ägg-resonemang. Var det t. ex. de brittiska yrkesutbildade 
arbetarnas äktenskapliga förbindelser och det övriga sociala umgänget med 
småföretagarna som förhindrade uppkomsten av klasskänslor inom (främst 
den lägre) medelklassen, eller var det just frånvaron av sådana klasskänslor 
som möjliggjorde detta umgänge? Att hänvisa till icke närmare analyserade 
liberala eller kapitalistiska "traditioner" gör oss ju inte egentligen klokare, 
utan är bara ett sätt att bolla frågan vidare till 1700-talshistorikerna. En fråga 
man kan ställa sig, rör Crossicks teori om de politiska konsekvenserna för 
Storbritannien av att kapitalkoncentrationen fortgick långsammare där än i 
Tyskland: Varför utvecklades då inte de amerikanska småföretagarnas 
politiska åsikter i en högerextrem riktning, trots att USA under decennierna 
efter inbördeskriget industrialiserades fortare än något annat land? Jag 
överlåter till andra att fortsätta denna diskussion. 

Den franska småföretagarnas politiska färger förändrades ungefär på 
samma sätt som bland deras tyska kolleger, i slutet av 1800-talet och början 

Economic Despair: Shopkeepers and German Politics 1890-1914. London, 1974. [SAGE 
Studies in the 20th Century History; 1] s 6) 
73 Winstanley s 103 
74 Crossick 1978b s 41-44 samt Crossick 1979 s 45-52 
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av 1900-talet, även om åsikterna om när radikaliseringen i konservativ 
riktning inleddes, går vitt isär. Trots det, verkar bara en förhållandevis liten 
del av forskningen ha ägnat sig åt dessa frågor. Även i Frankrike berodde 
denna radikalisering bl. a. på att den socialistiska arbetarrörelsen efter en 
tids osäkerhet, tog avstånd från småföretagarna. 

En version av detta förlopp, har presenterats av Madeleine Rebérioux. 
Han menar att fortfarande 1890, var de politiska förbindelserna mellan 
småföretagarna och det 1879 grundade socialistpartiet i Paris, relativt goda. 
Någon social skiljelinje mellan de fattigare hantverksmästarna och de 
yrkesutbildade arbetarna var knappast skönjbar, varför den förstnämnda 
gruppen av socialisterna närmast betraktades som en del av arbetarklassen. 
Däremot rådde det delade meningar inom partiet om hur man skulle ställa 
sig till butiksägarna, som av många ansågs profitera på det arbetarna och 
bönderna hade producerat.75 

Småföretagarna hade i slutet av 1880-talet slutit sig samman i La Ligue 
Syndicale du Travail, de l'Industrie et du commerce, som verkade för att 
hämma utvecklingen och effekterna av stordriften. Organisationen lyckades 
driva fram en lagstiftning 1893, som beskattade de största varuhusen mycket 
hårt. (Detta trots att den värsta konkurrensen för detaljhandlarnas del, enligt 
Rebérioux, utgjordes av de medelstora företagen.) La Ligue Syndicale hade 
omkring 180 000 medlemmar vid mitten av 1890-talet, och lyckades 1896 
besätta hela 35 av de 80 platserna i Paris' stadsfullmäktige.76 

Men trots att arbetarna på sitt håll också kämpade emot stordriften inom 
handelssektorn, ledde detta inte till något seriöst politiskt samarbete, 
eftersom kampen mot varuhusen fördes med olika motiv. Endast vid valet 
till stadsfullmäktige 1898, framträdde kandidater som försökte vinna röster i 
båda lägren. Sekelskiftet 1900 var en tydlig vattendelare; socialisterna drog 
sig därefter till den kooperativa rörelsen, småföretagarna drog sig högerut.77 

Fem år efter det att Rebérioux' undersökning hade publicerats, kom 
Philip Nord ut med en betydligt fylligare redogörelse av förloppet, som på 
flera punkter skiljer sig från den förstnämnda framställningen. Nord skriver 
att den Tredje Republiken redan i början av 1880-talet hotades av två 
politiska fraktioner: revolutionära socialister och revolutionära nationalister. 
Den senare gruppen utgjordes av småföretagarna, och då särskilt Paris' mer 
välbärgade detaljhandlare. Det var denna fraktion som 1888 organiserade sig 
som La Ligue Syndicale.78 Deras politiska program beskrivs som nationa

75 Rebérioux, M; Les socialistes français et le petite commerce au tournant du siècle, Le 
Mouvement social, vol. 114, (1981): 1 s 57-59 
76 ibid s 62-63 
77 ibid s 63-67 
78 Nord, P; Paris Shopkeepers and the Politics of Resentment. Princeton, 1986. s 4-7,58-59 
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listiskt, protektionistiskt, republikanskt, xenofobiskt, antisemitiskt och anti-
7Q monopolistiskt. 

Nord menar, i rak motsats till Faure, att de små butikerna i allmänhet 
klarade lågkonjunkturen under 1880-talet betydligt sämre än varuhusen. 
Medlemmarna i La Ligue Syndicale ska därför ha utgjorts av detaljhandlare, 
vars butik låg i närheten av något varuhus, och som direkt hade drabbats av 
konkurrensen.80 

Organisationen utvecklades snabbt i högerextrem riktning, vilket resul
terade i att den frystes ut av den franska politikens mainstream-partier under 
1890-talet. De starka antisemitiska strömningarna bland landets 
kristdemokrater, medförde att flera av La Ligue Syndicales medlemmar an
slöt sig till dem istället.81 Författaren anser dock inte att de högerradikala 
småföretagarnas politiska ideologi förändrades nämnvärt över tiden, utan att 
det snarare var den politiska kontexten som förändrades. Frankrikes övriga 
nationalister anpassade helt enkelt sitt program efter småföretagarnas 
önskemål; vänsterradikala krav på social rättvisa kunde lätt kombineras med 
protektionism, antisemitism och främlingsfientlighet.82 

Nord är noga med att poängtera att storföretagens expansion inte 
drabbade alla småföretag och att det var långt ifrån alla småföretagare som 
drogs till La Ligue Syndicale. De småföretagare som inte konkurrerade med 
varuhusen, t. ex. deras underleverantörer, hade naturligtvis allt att vinna på 
stordriftens expansion. Den polarisering som skedde inom gruppen, skapade 
en avundsjuka inom de konkurrensdrabbades läger, som författaren anser 
vara ett av de viktigaste skälen till att högerextremismen kunde växa sig så 
stark inom delar av gruppen franska småföretagare.83 

En betydande del av forskningen kring småföretagarna har bedrivits 
utifrån antagandet att denna grupp utgjorde kärntruppen bland de nazistiska 
riksdags väljarna i Tyskland på 1920- och 30-talen. Forskningen har försökt 
finna rötterna till denna deras påstådda dragning till högerextrema och 
antisemitiska politiska grupperingar, och har då främst sökt förklaringar i 
revolutionen 1848 och dess efterspel, samt i det Andra rikets politiska och 
ekonomiska historia. Småföretagarnas verkliga roll inom Mellankrigstidens 

79 Nord s 349-50. Jfr. med Raison-Jourdes immigranter från Auvergne! 
80 ibid s 201, 204, 258 
81 ibid s 406, 495 
82 ibid s 493 
83 ibid s 486. Jfr. med Volkovs iakttagelse på den tyska scenen (se nedan), att 
småföretagarorganisationerna var starkast i områden som hade upplevt en snabb men ojämn 
ekonomisk utveckling, och som sedan drabbades av en lågkonjunktur. Detta stämmer väl 
överens med Crouchs iakttagelser i 1820-talets Paris, at t den begynnande industrialiseringen 
drabbade handlare och hantverkare olika hårt. (Crouch s 253-54) 
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nazistiska rörelser är ett omfattande och spännande forskningsområde, som 
dock faller utanför ramarna för denna framställning. 

Ralph C Canevali har undersökt de tyska småföretagarnas motioner i 
Nationalförsamlingen efter revolutionen 1848. Han har inte oväntat funnit 
att småföretagarna redan vid den här tiden var en politiskt mycket heterogen 
grupp, men att det inte var den ekonomiska situationen som verkade vara 
bestämmande för den enskildes politiska färg, utan den geografiska 
härkomsten. Bland delegaterna från Baden, var de som kom från 
huvudstaden Karlsruhe i allmänhet monarkister, medan småföretagarna från 84 de södra delarna (som gränsar till Schweiz) dominerades av demokrater. 

Shulamit Volkov har undersökt framväxten av det hon kallar "antimoder-
nism", bland de tyska städernas hantverkare under Stora Depressionen. 
Antimodernismen, menar hon, var en ideologi som motsatte sig alla sociala 
och ekonomiska förändringar som industrialiseringen förde med sig, 
samtidigt som den inrymde guldålderstankar och ett hyllande av en 
förindustriell ekonomisk ordning. Den antimodernistiska ideologin hade, 
inte oväntat, även antisemitiska inslag.85 

De tyska hantverksmästarna som bodde i städerna, var en grupp som 
särskilt kom att drabbas av dessa förändringar, varför i synnerhet de blev 
anhängare av denna antimodernistiska ideologi. Ar 1895 fanns det drygt 28 
hantverksmästare per 1000 stadsbor, samtidigt som de utgjorde omkring 3% 
av den totala arbetskraften.86 

Storföretagens tillväxt under slutet av 1800-talet skapade en ohållbar 
konkurrenssituation för flera av hantverksmästarna, vilket naturligtvis 
skapade frustration inom gruppen. De upplevde att inkomsterna helt enkelt 
inte motsvarade deras yrkesskicklighet och den tid de lade ner på sitt arbete. 
I det tyska samhället fanns dessutom en växande misstro mot hantverks
mästarna i deras egenskap av arbetsgivare, särskilt från den socialistiska 
arbetarrörelsen,87 men också från den Ulla men mäktiga storföretagarklassen, 

84 Canevali, R C; Master Artisans and the German Revolution of 1848. Proceedings of the 
South Carolina historical Association, u. o., 1986. s 36-37 
85 Volkov, S; The Rise of Popular Antimodernism in Germany. The Urban Master Artisans, 
1873-1896. Princeton, 1978. s 10 
86 ibid s 21-22 
87 Eugen Sinner anser i en artikel i tidskriften Le Mouvement social att SPD's 
avståndstagande till småföretaga rna på partikongressen 1897, delvis förklarar den politiska 
utvecklingen i Tyskland under Weimarrepubliken. Han beskriver dock de tyska 
socialdemokraternas inställning till särskilt hantverksmästarna under kvartsseklet före 1897 
som ambivalent, i alla fall på den nationella nivån. De ansåg att hantverksmästarna var en i 
ekonomiskt avseende alltför heterogen grupp för att en politisk organisation skulle kunna 
tillgodose allas intressen. De mer välbärgade mästarna exploaterade ju de egna 
medlemmarnas arbetskraft och var följaktligen inte aktuella för ett samarbete. Däremot 
ansåg sig (särskilt s. k. "yngre") delar av SPD ha flera gemensamma intressen med de 
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vilket ytterligare bidrog till deras marginalisering, inte bara inom det 
ekonomiska livet, utan även inom politiken. Hantverksmästarnas vädjanden 
till statsmakterna om kompensation ledde inte heller till några påtagliga 
resultat. Denna utveckling bidrog, enligt Volkov, till att hantverksmästarna 
föstes ut på den politiska högerkanten, där antisemitiska åsikter och 
utomparlamentariska arbetsmetoder ansågs legitima. Under högkonjunk
turen efter 1896, skedde dock en liberalisering av hantverksmästarnas 
politiska åsikter.88 

Volkov argumenterar utförligt för att industrialiseringen var en 
nödvändig förutsättning för den antimodernistiska ideologins uppkomst. 
Ideologin fick sina flesta anhängare i städer som påverkades mest av 
industrialiseringen, d. v. s. främst städer i nordvästra Tyskland. I det föga 
industrialiserade området öster om Elbe (bortsett från Berlin), samt i områ
dena som gränsade till Frankrike, var de antimodernistiska strömningarna 
obetydliga.89 "Despite its [the antimodernistic ideology] nostalgia for the 
past it could only flourish where that past was being continuously trans
formed."90 

De tyska butiksägarnas politiska aktivitet och ekonomiska ställning i 
Tyskland, från 1890 fram till Första Världskriget, har beskrivits av Robert 
Gellately. Hans argumentation liknar Volkovs: De tyska detaljhandlarna 
utsattes under 1800-talets sista decennier för en mördande konkurrens från 
stordriften inom deras respektive bransch, samtidigt som de frystes ut 
politiskt av både arbetstagarna och arbetsgivarna som var verksamma inom 
denna stordrift. "For members of the Mittelstand - or at least for small 
retailers and artisans - 'change' frequently was 'decline'."91 

I frustration över denna politiska och ekonomiska marginalisering, 
började detaljhandlarna dras till den nazistiska ideologin, istället för att 
rationalisera den egna verksamheten, vilket ledde till en strävan efter att med 
alla tillgängliga medel förändra den värld de levde i.92 

mindre välbärgade enmansföretagarna. Samarbetet upphörde dock efter 1897, då 
småjordbrukarna ansågs ha blivit mer värdefulla att försöka rekrytera till de social
demokratiska leden. (Sinner, E; La politique du SPD vis-à-vis de l'artisanat à la fin du XIXe 
siècle, Le Mouvement social, vol. 114, [1981]: 1 s 105-23) Detta resonemang rimmar ju 
mycket väl med Volkovs resultat. 
88 Volkov s 343 
89 ibid s 336-42 
90 ibid s 327. Att antimodernismen aldrig fick något fotfäste i Storbritannien i slutet av 
1800-talet, trots industria liseringen, förklarar hon med att den socialistiska arbetarrörelsen 
där redan på den tiden var mer reformistiskt inriktad, samt att den br ittiska liberalismen var 
mer socialt medveten än den tyska, (ibid s 334) 
91 Gellately s 10 
92 ibid s 216. Titeln antyder att boken är en replik till Fritz Sterns 13 år tidigare publicerade 
The Politics of Cultural Despair, där författ aren har undersök t framväxten av den "tyska 

39 



De ekonomiska problemen bland detaljhandlarna, berodde varken på 
befolkningstillväxten, urbaniseringen eller en förändrad efterfrågan på varor. 
Detaljhandeln konkurrerade inte, som de egenföretagande hantverksmäs
tarna, med industrin, utan hade just industrin att tacka för sin expansion 
inom det ekonomiska livet under slutet av 1800-talet. Nej, vad 
detaljhandlarna hade att frukta var (precis som i Frankrike) istället den 
framväxande stordriften inom den egna branschen, d. v. s. varuhusen och de 
kooperativa föreningarna.93 I likhet med sina kolleger hantverksmästarna, 
hade butiksägarna svårt för att sluta sig samman i slagkraftiga organisationer 
och därmed få en chans att vinna gehör för sina politiska krav. Dessa krav 
skilde sig från hantverksmästarna så att de ville begränsa storhandelns 
omfattning och möjligheter att verka, snarare än att avblåsa industriali
seringen som sådan.94 Men precis som i fallet med hantverksmästarna, hade 
butiksägarna gemensamma intressen med väldigt få grupper i det tyska 
samhället. Storföretagarna slog givetvis vakt om den egna verksamheten, 
tjänstemännen hade ju stordriften att tacka för sitt uppehälle och den tyska 
socialistiska arbetarrörelsen hade vid den här tiden ingenting till övers för 
företagare som levde på att sälja andra människors produktion.95 Den 
politiska polariseringen mellan småföretagare och arbetarklass, bidrog 
dessutom till att försämra butiksägarnas relationer med sina egna anställda.96 

Gellately konstaterar om butiksägarna, precis som Volkov om 
hantverksmästarna, att då de inte fick gehör för sina krav, blev de mer och 
mer öppna för utomparlamentariska lösningar på sina problem.97 

Både Volkov och Gellately lägger tyngdpunkten i sin framställning på 
småföretagarnas relationer med andra grupper i samhället. Andra författare 
har utvecklat sig kring småföretagarnas relationer till statsmakterna i 
Tyskland (rättare sagt statsmakterna i Tyska förbundet, Nordtyska förbundet 
respektive Andra riket). 

Blackbourn har beskrivit hur statsmakterna i det enade Tyskland (liksom 
i Belgien) försökte mobilisera den från början liberala småföretagargruppen 

ideologin" under decennierna kring sekelskiftet 1900, och hur de undan för undan 
formulerades av tre tyska författare (Paul de Lagarde, Jul ius Langbehn och Moeller van den 
Bruck). Stern pläderar för att den nazistiska ideologins uppkomst hade sin främsta orsak i 
en kulturell, snarare än ekonomisk, utarmning av vissa grupper i det tyska samhället, och 
som hade sin grund i de av Bismarck underblåsta klassmotsättningarna. (Stern, F; The 
Politics of Cultural Despair: A study in the Rise of the Germanic Ideology. Los Angeles, 
1961.) Även Stern konstaterar dock till slut att nazismen främst kom att attra hera landets 
egenföretagare. (ibid s 294) 
93 Gellately s 26-27 
94 ibid s 57, 111 
95 Sinner sill 
96 Gellately s 211 
97 ibid s 11 
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till att bli en politisk barriär mot den växande marxistiskt anstuckna 
arbetarklassen. Han betonar, liksom de tidigare nämnda författarna, de stora 
olikheterna inom gruppen i fråga om välstånd, samt konstaterar att det 
främst var de mer välbeställda småföretagarna som utgjorde medlems
stocken i handels- och hantverksorganisationerna, där de politiska kraven 
formulerades och levererades till statsmakterna. Det genomsnittliga antalet 
anställda hos de hantverksmästare i Berlin som 1880 var medlemmar i något 
gille, var 3,0, medan motsvarande siffra för hantverksmästare som stod 
utanför gillena, var 1,6.98 

Som tidigare sagts, hade småföretagarna svårt att få sina ekonomiska 
intressen tillgodosedda. Kraven på att varuhusen skulle beskattas hårdare 
och att staten skulle förhindra eller försvåra bildandet av kooperativa 
föreningar, tillmötesgicks bara halvhjärtat och fick inte alls den önskade 
effekten. En ny skrålag av år 1897, stadgade att skrå med obligatoriskt 
medlemskap skulle inrättas i ett område, om majoriteten av hantverks
mästarna i detta område så önskade. Syftet med lagen var att stärka 
hantverksmästarnas ställning, men den väckte ändå missnöje eftersom deras 
inflytande över lärlingarna förblev begränsat." De organiserade småföre
tagarnas politiska motgångar till trots, behöll de sin tro på staten som deras 
främsta beskyddare. Efter 1896 började de dessutom vandra tillbaka till 
mitten på den politiska skalan. Flera av de mindre bemedlade 
småföretagarna drogs, enligt Blackbourn, till SPD, vilket han menar dels 
förklarar partiets begynnande kursändring i reformistisk riktning, men som 
också sägs förklara partiets agerande i augusti 1914.100 

Även Haupt hävdar att det var de mer välbesuttna småföretagarna som 
organiserade sig och blev politiskt aktiva; de övriga småföretagarna hade 
varken tid eller råd att aktivera sig, utan hade fullt upp med att slåss för sin 
överlevnad på marknaden. Han menar dessutom att det särskilt var de rikare 
och organiserade småföretagarna som kom att anamma den nazistiska 
ideologin under 1920- och 30-talen.101 

Även Jürgen Kocka vill se ett samband mellan kapitalism och 
uppkomsten av fascism. Han anser att den tyska lägre medelklassens 
(förmodade) dragning till nazismen, berodde på att den industriella 
utvecklingen frontalkrockade med dess förindustriella traditioner, t. ex. 

98 Blackbourn, D; La petite bourgeoisie et l'Etat dans l'Allemagne impériale, 1871-1914, Le 
Mouvement social, vol. 127, (1984):2 s 23. Detta mönster gäller för övrigt i hela 
Västeuropa under den aktuella perioden. 
99 ibid s 6-17, Volkov s 296 
100 Blackbourn 1984 s 26-27 
101 Haupt, H-G; La petite entreprise et la politique en Europe au XIXe siècle, Le Mouvement 
social, vol. 114, (1981): 1 s 5-8 
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skråsystemet.102 Den nazistiska, "radikalkonservativa" ideologin, som 
Kocka anser var etablerad och rumsren bland både småföretagare och lägre 
tjänstemän senast omkring år 1890, ser han som en försvarsmekanism, som 
de försökte möta det upplevda hotet med. Detta hot kom, som tidigare sagts, 
både "underifrån" och "ovanifrån", i form av en växande arbetarklass och en 
mäktig storföretagarklass.103 

De forskare vi har stiftat bekantskap med på de senaste sidorna, har målat 
upp bilden av en på det hela taget mycket frustrerad klass tyska småföre
tagare som, glömda av statsmakterna, klämda mellan storföretagsamhet och 
arbetarrörelse, tvingades ut på den politiska högerkanten. 

4. Småföretagarna i Sverige 
Lars Edgren har studerat hantverkarna i Malmö stad under 1700-talets andra 
och 1800-talets första hälft, och har då främst koncentrerat sig på skråtradi
tionernas betydelse för fackföreningsrörelsens framväxt. Hantverksmästarna 
beskrivs som ekonomiskt oberoende, bl. a. tack vare direktkontakten med 
sina kunder. Gesällernas självständighet gentemot mästarna ökade succes
sivt under perioden, men fortfarande 1845 var endast 21% av dem gifta, 
medan hela 76% bodde hos sin mästare. Mästarbrevet innebar fortfarande ett 
klartecken till att bilda familj. År 1820 hade hela 61% av stadens 
hantverksmästare gift sig inom ett år efter det datum då de hade beviljats 
burskap.104 

Goda ekonomiska förhållanden rapporteras även för handlarna i det tidiga 
1800-talets Göteborg, som då surf ade på den högkonjunktur som följde i 
Napoleonkrigens kölvatten; de svarade då för omkring hälften av intäkterna 
från den allmänna bevillningen, enligt Bertil Anderssons ekonomisk
historiska avhandling. Samma grupp drabbades dock svårt av den påföljande 
lågkonjunkturen, för trots att de kunde ha betydande kapital bundet i det 
egna bostadshuset, kunde det vara svårt att omvandla det till kontanter mitt 

102 Kocka, J; White Collar Workers in A merica 1890-1940. A Social-Political History in 
International Perspective. Övers. M Kealey. London, 1980. (SAGE Studies in the 20th 
Century History; 10) s 1-5, 282-84 
103 Frånvaron av en utbredd fascism i USA, förklaras bl. a. med att landet saknade 
kvarlevande feodala traditioner o ch institutioner som t. ex. hantverksskrån. (Koc ka s 282-
84) 
104 Edgren, L; Lärling - gesäll - mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847. 
Diss. Lund, 1987. s 234-36 
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under en ekonomisk kris. Hantverkarna ska överlag ha klarat av denna 
situation bättre eftersom de kunde reglera antalet lärlingar och gesäller.105 

Utvecklingen mot näringsfrihet för de kvinnliga företagarna inom 
handels- och hantverksyrkena fram till 1800-talets mitt har utretts mycket 
grundligt i en avhandling av Gunnar Qvist. Efter det att den svenska 
näringslagstiftningen hade genomgått betydande förändringar vid 1800-
talets mitt, varom mer ska ordas i ett senare kapitel, ökade andelen kvinnliga 
företagare mycket kraftigt inom handels- och hantverksyrkena. Antalet 
kvinnor inom dessa yrken ökade stark under 1847 och fördubblades därefter 
under de närmast följande fem åren. Ar 1850 var 15% av landets 
detaljhandlare kvinnor, 13 år senare hade andelen ökat till 25%.106 

Tom Ericsson har i en monografi studerat bl. a. den sociala rekryteringen 
bland handlarna och hantverkarna i tre norrländska städer (Haparanda, Piteå 
och Härnösand) under 1800-talets andra hälft och har funnit intressanta 
skillnader, dels mellan handels- och hantverksnäringen, dels inom varje 
näringsgren. Hantverkarna hade en högre grad av självrekrytering än 
handlarna. Omkring 30% av hantverkarna i de tre städerna 1887-95 kom 
från hantverkarhem, medan enbart 25, 10 eller 14% (beroende på vilken 
stad) hade haft en far som var butiksägare.107 

I en annan studie av butiksägarnas sociala umgänge i 1850-talets Härnö
sand, Umeå, Piteå och Haparanda, har Ericsson undersökt vilka personer de 
bjöd in som dopvittnen. Resultatet visar att endast 15-20% av (de 
sammanlagt 569) vittnena var nära släkt med barnets butiksägande föräldrar. 
Andelen småföretagare bland vittnena var relativt låg (varierande från 12-
19% i respektive stad), vilket tyder på att de bör ha haft ett brett socialt 
umgänge, eller åtminstone har haft ambitionen att skaffa sig detta. 38-50% 
av vittnena (återigen beroende på vilken stad) hade en högre social ställning 
än småföretagarna själva. Detta resultat ligger helt i linje med resultatet från 
Daumards undersökning av de parisiska butiksägares bröllopsvittnen under 
perioden strax före 1850, där ju den motsvarande siffran låg på 40% (se 
ovan).108 

105 Andersson, B; Handel och hantverk i Göteborg. Två företagsgruppers ekonomiska 
utveckling 1806-1825. Diss. Göteborg, 1977. (Meddelanden från ekonomisk-historiska 
institutionen vid Göteborgs universitet; 40) s 43 
106 Qvist, G; Kvinnofrågan i Sverige 1809-1846. Studier rörande kvinnans näringsfrihet 
inom de borgerliga yrkena. Diss. Göteborg, 1960. (Kvinnohistoriskt arkiv; 2) s 305, 357 
107 Ericsson 1988 s 156-57 
108 Ericsson, T; Kinship and sociability: Urban shopkeepers in nineteenth-century Sweden, 
Journal of Family History, vol. 14, (1989):3 s 233-36. När man dra r slutsatser om en viss 
grupps sociala umgänge är att betrak ta som brett eller inte, måste man naturligtvis alltid ta 
hänsyn till hur den sociala strukturen ser ut på den aktuella orten samt bestämma sig för hur 
pass underrepresenterad den "egna" yrkesgruppe n m. m. ska vara i bekantskapskretsen för 
att det sociala umgänget ska klassas som brett. Ericssons siffror visar ju att 8 1-88% av 
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Hantverkarna hade en bredare umgängeskrets än handlarna, som var en 
mer sluten yrkesgrupp, men precis som de övriga västeuropeiska länderna, 
var det skillnad på hantverkare och hantverkare och handlare och handlare. 
Utövarna av de borgerliga näringar som stod högt i kurs, sökte helst stöd och 
kontakt hos mer välbeställda grupper, medan utövarna av borgerliga 
lågstatusyrken hellre försökte liera sig med arbetarklassen. Detta förhållande 
hämmade, enligt Ericsson, uppkomsten av en utpräglad klasskänsla bland 
småföretagarna, samt förklarar varför gruppen inte klarade av att organisera 
sig på ett effektivt sätt.109 

Ericsson kan visa att i Sverige, liksom ute på kontinenten, drogs flera 
lycksökare till handelssektorn från angränsande sociala skikt eftersom det 
var förhållandevis enkelt och billigt att öppna en butik. Lycksökarna kunde 
vara arbetare som sparat ihop en slant eller egenföretagande hantverkare 
som antingen utvidgade sin ursprungliga verksamhet eller sadlade om helt 
och hållet.110 Att konkurrensen var hög och kompetensnivån när det gällde 
att driva en handelsrörelse ofta var låg, vittnar de många konkurserna om. 
Under perioden 1830-40 stängdes hälften av alla butiker i Härnösand inom 
tio år efter det att de hade öppnat. Samma siffra var lika hög 30 år senare. 
Liknande förhållanden rådde i Örebro.111 Den svåra ekonomiska situationen 
gjorde att flera detaljhandlare försökte hitta en annan utkomst åt sina barn, 
antingen genom ett gott gifte (jfr. dock med Le Yaouanqs resultat ovan) eller 
genom att skaffa sönerna en utbildning.112 

vittnena tillhörde en annan yrkesgrupp än barnets föräldrar, vilket måste tyda på ett brett 
socialt umgänge. 
109 Ericsson 1988 s 175-76 
110 Ericsson, T; Social mobility and the urban petite bourgeoisie: Sweden in European 
perspective. Building European society. Occupational change and social mobility in 
Europe 1840-1940. A Miles & D Vincent, red. Manchester, 1993. s 165. Av de 52 personer 
som 1888 (i enlighet med 1864 års förordning om utvidgad näringsfrihet), registrerade sig 
som detaljhandlare, var 21% f. d. hantverksmästare, 33% affärsbiträden, 15% arbe tare och 
17% med förflutet inom sjöfarten, (ibid s 173) 
111 ibid s 168. Josef L Lindqvist beskriver konkurrenssituationen mellan butiksägarna i 
Uppsala under 1880 och 90-talen som mördande. Han nämner, i likhet med vad flera 
europeiska forskare senare skulle göra, krediterna till kunderna o ch av grossisterna som 
särskilt betungande , liksom de icke reglerade öppettidern a. (Lindqvist, J L; D en enskilda 
detaljhandelns organisationer. Återblick - hågkomster - reflektioner [sic!]. Samlande 
gärning. Bilder från samhälle och näringsliv tillägnade nyskaparen, företag s grundaren, 
vännen Hakon Swenson på sjuttioårsdagen 15/4 1953. J L Lindqvist...red. Västerås, 1953 . 
s 195-96) 
112 Ericsson 1993a s 177. Sten Carlsson tecknar dock en ljusare bild av den svenska 
detaljhandelns ekonomiska situation som helhet. Diversehandeln och livsmedelshandeln 
stod 1855 för över 90% av den totala detaljhandeln, men minskade sedan. Dessa handlares 
taxerade medianinkomst 1885 låg på 1200 kr/år, vilket var en högre inkomst än vad de 
flesta hantverkare och fabrikörer hade. Inkomstgränsen för rösträtt till Andra ka mmaren låg 
1885 på 800 kr/år. (Carlsson, S; Den sociala omgrupperingen i Sverige efter 1866. 
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En anmärkningsvärt bred social och geografisk rekrytering uppvisade en 
grupp förhållandevis väletablerade företagare i Göteborg under andra hälften 
av 1800-talet, som har studerats av Martin Åberg. Endast 39% av 251 
företagare verksamma 1855 och 1897 kom från ett hem där en privat 
företagsamhet kunde ha bedrivits. En lika liten andel, 39%, var född i 
Göteborg. Ytterligare 24% av företagarna var födda i övriga Västsverige.113 

Jag återkommer till Åbergs forskning längre fram i avhandlingen. 
En betydligt lägre grad av lokal geografisk rekrytering har Elsa Lunander 

funnit i sin avhandling om de borgerliga yrkenas utövare i 1800-talets 
Örebro. Andelen handlare och hantverkare som var födda i Örebro varierade 
för flertalet mellan 15% och 20%, beroende på näringsgren och vid vilken 
tidpunkt personen var verksam. När det gäller det företagarnas sociala 
ursprung, redovisar Lunander sina data på ett sätt som gör det svårt att utläsa 
hur många företagare som egentligen härstammade från en miljö där man 
hade livnärt sig på handel eller hantverk, men andelen personer vars far hade 
varit "hantverksmästare " eller "näringsidkare som driver egen verkstad", 
varierade kraftigt men var högre bland hantverkarna. Bland handlare som 
var verksamma 1830 var siffran 4%, medan den bland hantverkarna vid 
samma tidpunkt låg på 27%. År 1890 låg den sociala rekryteringen ur 
samma sociala grupp på drygt 12% för båda yrkesgrupperna.114 Även när det 
gäller Lunanders forskning, återkommer jag till den senare i avhand-lingen. 

Mellan åren 1870 och 1900 ökade antalet sysselsatta inom det privata 
näringslivet i Sverige nästan lika mycket som landets stadsbefolkning. Grovt 
räknat skedde en fördubbling, från knappt 70 000 till drygt 134 000 
sysselsatta, vilket motsvarade en andel av städernas befolkning motsvarande 
12,8% respektive 12,1%.115 Alla var naturligtvis inte verksamma i städerna, 
men de allra flesta hade sin huvudsakliga kundkrets där. 

Trots att småföretagarna höll ställningarna numerärt, så förlorade de 
marknadsandelar till stordriften inom tillverkningsindustrin, som på allvar 
kom i gång i Sverige på 1870-talet. Sin politiska maktställning hade de 

Samhälle och riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framstä llning utgiven i anledning av 
tvåkammarriksdagens 100-åriga tillvaro. Del I. Stockholm, 1966. s 87, 96 samt Svensk 
Författningssamling [SFS] 1866:27. Kongl. Maj:ts och Rikets Ständers fastställda Riksdags-
Ordning. Dat. Stockholm den 22 Juni 1866. § 14) 
113 Åberg, M; En fråga om klass? Borgarklass och industriellt företagande i Göteborg 
1850-1914. Diss. Göteborg, 1991. (Avhandlingar från Historiska institutionen vid 
Göteborgs universitet; 3) s 50-55, 64, 72-74 
114 Lunander, E; Borgare n blir företagare. Studier kring ekonomiska, sociala och politiska 
förhållanden i förändringens Örebro under 1800-talet. Diss. Uppsala, 1988. (Studia 
Historica Upsaliensia; 153) s 96, 98, 195 
115 Ericsson, T; Cults, Myths and the Swedish Petite Bourgeoisie 1870-1914, European 
History Quarterly, vol. 23, (1993):2 s 235 samt Historisk statistik för Sverige. Del 1. 
Befolkning 1720-1967.1 Ohlsson, red. 2. uppl. Stockholm, 1969. s 46 
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dessutom förlorat redan före ingången av är 1870. Förordningarna om 
kommunal självstyrelse 1862 och 1866 års riksdagsreform, var alla reformer 
som starkt bidrog till att inskränka småföretagarnas politiska inflytande. 
Med förändringarna inom näringsfrihetslagstiftningen, mellan 1846 och 
1864, minskade även småföretagarnas inflytande över sina anställda (se 
kapitel 2). Allt fler lärlingar, gesäller och affärsbiträden valde t. ex. att bo 
under eget tak i stället för under arbetsgivarens, så som hade varit regel förr i 
tiden. De anställdas ökade självständighet, i kombination med hårdare 
arbetsförhållanden p. g. a. konkurrensen från industrin m. m., bäddade precis 
som ute på kontinenten för uppkomsten av facklig verksamhet. 

Småföretagarnas försvar mot denna utveckling tog sig bestämda uttryck; 
de skapade en myt om sig själva, sin verksamhet och sitt förflutna som 
skulle hjälpa dem att hävda sig - både inför omvärlden, inför varandra och 
framför allt inför deras anställda, deras framtida efterträdare. Enligt denna 
myt var det fint att vara egenföretagare. Företagaren var fri, obunden och 
hade själv kontrollen över sitt liv och sitt arbete - han var helt enkelt sin 
egen. Det krävdes särskilda moraliska kvalifikationer av den som tänkte 
ägna sig åt någon borgerlig näring; han eller hon måste vara pålitlig, flitig, 
ärlig och lojal mot sin arbetsgivare. En hög moral var nästan lika viktig som 
yrkesskickligheten. En anställning hos en handlare eller hantverkare sades 
bara vara en läroperiod i livet, som syftade till att den anställde en dag skulle 
ta över verksamheten efter ägaren (vilket dock sällan skedde i praktiken). 
Just bevarandet av kontrollen över de anställda var en av huvuduppgifterna 
för de frivilliga handelsföreningar och fabriks- och hantverksföreningar som 
bildades efter 1864 (och som ju var arvtagare till de tidigare handels- och 
hantverksföreningarna, där medlemskapet hade varit obligatoriskt; se kapitel 
3). 

Moraliska förebilder för de anställda hämtades från den glorifierade 
skråtiden, då förhållandet mellan arbetsgivare och anställd hade varit 
annorlunda (och "bättre"), och då hantverket hade haft en annan (och 
starkare) ställning. Spåren av dessa förebilder visades upp på de handels-
och industrimuséer som började grundas mot slutet av 1800-talet (här som i 
den övriga Västvärlden). Ett sådant museum grundades exempelvis i 
Stockholm 1895.116 

Den svenska småföretagarnas organisering på nationell nivå kom bara 
delvis till stånd under 1800-talet. Sveriges Allmänna Handelsförening 
grundades 1884 och böljade ge ut en tidskrift, Sveriges Allmänna 
Handelsförenings Månadsskrift, 1895. Centralstyrelsen för Sveriges 
handtverks- och industriföreningar grundades 1893, och gav ut sin 

116 Ericsson 1993b s 240-45 
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Handtverks- och Industritidning. En rikstäckande hantverksorganisation 
bildades dock inte förrän 1905. 

Söderberg har publicerat några omfångsrika arbeten om 1800-talets 
svenska medelklass i allmänhet och dess hantverkarkår i synnerhet. 
Tonvikten är lagd på småföretagarnas organiseringssträvanden och deras 
politiska agerande. Framställningarna är i huvudsak deskriptiva. Den 
svenska medelklassen efter Gustav Hi's tid ägnas ett band. Hantverkarna 
under perioden 1820-1920 behandlas i två band. 

Han beskrev över 20 år före Crossick hur olika typer av hantverk 
påverkades av 1800-talets industrialisering: 

1. Hantverk kunde konkurreras ut av industrin (exempelvis inom 
skomakeri- och skrädderinäringarna, som 1855 sysselsatte 30% av 
landets hantverkare och fabrikörer117). 

2. Hantverk kunde industrialisera sig själva, d. v. s. ägarna vidtog åtgärder 
för att sänka tillverkningskostnaden per enhet (exempelvis inom bageri-, 
konditori- och de mekaniska verkstadsnäringarna). 

3. Produktionen av varor kunde ersättas av försäljning och/eller reparation 
av fabrikstillverkade varor. 

4. Hantverkarna kunde sadla om till något av de nya hantverk som hade 
skapats genom industrialiseringsprocessen, t. ex. vissa nya serviceyrken 
och hantverk som hade skapats tack vare tekniska uppfinningar.118 

Precis som i Tyskland insåg fler och fler småföretagare, ju längre 
industrialiseringsprocessen fortgick, att deras söners framtid inom branschen 
skulle bli osäker. Därför satsade de på att utbilda sönerna till något yrke 
inom den växande tjänstemannasektorn. Christina Florin och Ulla Johansson 
visar att andelen elever vid Karlstad högre allmänna läroverk, som kom från 
småföretagarhem, ökade från 15% under perioden 1850-69 till 22% 1880-
99.119 Andelen akademiker, med småföretagarbakgrund, som läst vid samma 
skola under samma perioder, ökade från 10% till 20%.120 Författarna 

117 Carlsson 1966 s 77 
118 Söderberg, T; Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920. Stockholm, 1965. 120-23 
samt Söderberg, T; Två sekel svensk medelklass. Från gustaviansk tid till nutid. Stockholm, 
1972. s 252 
119 Florin, C & Johansson, U; "Där de härliga lagrarn a gro. .." Kultur, klass och kön i d et 
svenska läroverket 1850-1914. Stockholm, 1993. s 238-39 
120 ibid s 231 
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redovisar även siffror från Västerås högre allmänna läroverk, där andelen 
barn från småföretagarhem ökade från 15% 1850 till 20% 1914.121 

Dessa barn avbröt ofta sina läroverksstudier innan de hade tagit sin 
studentexamen. Småföretagarnas barn utgjorde år 1885 35% av eleverna i 
Karlstad högre allmänna läroverk, medan deras andel i klasserna 6:1-7:2 låg 
på endast 24%.122 

Orsakerna till att skråsystemet inte avskaffades förrän 1846, förklarar 
Söderberg, berodde dels på Karl XIV Johans konservativa hållning, dels att 
det tidigare inte hade funnits någon fabriksindustri som krävde manöver
utrymme.123 Oskar l's proposition till ny fabriks- och hantverksordning 
respektive ny handelsordning blev å andra sidan mer liberala än vad någon 
myndighet tidigare hade förordat. 

De antikapitalistiskt lagda hantverkarna i riksdagen började dock redan 
samma år som skråsystemet avskaffades, 1847, motionera om ett 
återupplivande av systemet, men fick från mitten av 1850-talet inrikta sig på 
ett försvar mot en ytterligare utvidgad näringsfrihet. Denna utvidgning kom 
som bekant 1864. Söderberg skriver: 

"Förmodligen gäller mer allmänt, att klyftan mellan högre och lägre 
nivåer av företagare upplevdes [efter 1864] som vidgad. Klyftan bör 
vidare ha gapat mellan företagare i takt och i otakt med tiden. I sin 
allmänna form undandrar sig förhållandet emellertid belägg och 
bevisning."124 

Handelssektorn ställde sig dock i huvudsak positiv till en hög grad av 
näringsfrihet.125 

Överlag var den organiserade politiska aktiviteten bland Sveriges 
småföretagare på nationell nivå mycket låg, vilket bl. a. Ericsson har visat. 
Hantverkets kamp mot den industriella stordriften var på det hela taget 
halvhjärtad och visade sig vara lönlös. Stordriften inom handelssektorn låg 
ännu i slutet av 1800-talet bara i sin linda. Så sent som 1910, tillhörde inte 
mer 30% av handlarna Sveriges minuthandlares förening eller Sveriges 
handelsförening. Andelen egenföretagande hantverkare som tillhörde 

121 Florin & Johansson s 333. Ericsson visar att bland eleverna vid Härnösands läroverk, 
ökade andelen barn från småföretagarh em från 23% till 38% under perioden 1860-90. 
(Ericsson 1993 s 177) 
122 Florin & Johansson s 327 
123 Söderberg, T; Hantverkarna i brytningstid 1820-1870. Stockholm, 1956. (Sveriges 
Hantverks- och Småindustriorganisations historiska skriftserie) s 60, 64, 123 
124 Söderberg 1972 s 253 
125 ibid s 253 

48 



Sveriges hantverksorganisation, var så låg som 10%.126 Ett viktigt skäl till 
de svenska småföretagarnas oförmåga att organisera sig politiskt, var 
naturligtvis de krav på inkomst eller egendom som 1866 års riksdagsordning 
ställde som villkor för rösträtt till Andra kammaren.127 Åtskilliga av landets 
småföretagare uppfyllde troligen inte dessa krav, åtminstone inte under den 
första perioden av tvåkammarriksdagens existens. Ar 1890 hade endast 69% 
av Örebros hantverkare med eget företag rösträtt i riksdagsval.128 

5. Sammanfattning 
Framställningen har visat att det verkar råda konsensus på flera centrala 
punkter när det gäller forskningens sätt att se på 1800-talets småföretagare. 
Nästan alla forskare betonar de stora sociala klyftorna mellan rika och 
fattiga småföretagare, vilka fördjupades påtagligt under perioden, bl. a. på 
grund av att industrialiseringsprocessen drabbade olika branscher och 
geografiska regioner olika. Handelssektorn och hantverkssektorn drabbades 
också mycket olika av industrialiseringen; den gynnade i allmänhet 
handlarna (utom på de platser där varuhus växte upp) och den missgynnade 
stora delar av hantverket, som antingen fick lägga om produktionen eller gå i 
konkurs. Åtskilliga forskare betonar att småföretagarnas ekonomiska 
oberoende ofta var chimärt. Kreditgivningen till kunderna och kredit
skulderna till grossisterna upplevdes som ett synnerligen a llvarligt problem 
på flera håll. Flera småföretagargrupper upplevde dessutom en hård press 
p. g. a. att öppettiderna inte var reglerade i lag. Trots det, var det endast de 
mer välbärgade småföretagarna som organiserade sig politiskt i egenskap av 
att vara småföretagare. Om detta berodde på att det var just de som kände 
behov av att organisera sig, eller om det berodde på att deras mindre bemed
lade kolleger vägrades medlemskap i småföretagarorganisationerna, tycker 
jag inte har klarlagts helt och hållet. Småföretagarnas inställning till stor
företagen varierade kraftigt, men var i allmänhet avvaktande. Hantverkarnas 
relationer med arbetarrörelsen var dock goda på sina håll. 

De punkter där forskarna är oense, är lätt räknade. Oenigheten gäller 
främst hur konjunkturskiftningarna påverkade småföretagargruppen som 
helhet samt i vilken grad småföretagarens val av äktenskapspartner 
påverkade hans eller hennes karriär. 

Översikten av forskningen om småföretagarna i Västeuropa under 1800-
talet har dessutom visat att det inte är svårt att hitta en tom nisch för de 
frågeställningar som jag har försökt besvara i denna avhandling. De flesta 

126 Ericsson, T; The Mittelstand in Swedish Class Society 1870-1914, Scandinavian 
Journal of History, vol. 9, (1984):4 s 317-18 
127 SFS 1866:27 § 14 
128 Lunander s 126 
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forskare har studerat hur småföretagarna som grupp reagerade på de 
förändringar som industrialiseringen medförde, hur de reagerade på 
konjunktursvängningar eller hur de uppträdde gentemot andra grupper i 
samhället. Mitt eget avhandlingsarbete har snarare gått ut på att reda ut 
varför vissa individer klarade av att försörja sig som företagare bättre än 
andra, inom de ofta snäva ramar som konjunkturen och lagstiftningen 
skapade vid varje tidpunkt. Visserligen har flera forskare ägnat sig åt att 
mäta hur en persons familjeförhållanden har påverkat hans yrkeskarriär och 
sociala mobilitet, t. ex. Le Yaouanq i hans studie av de parisiska detalj
handlarna. Hans och de andra forskarnas studier är förstås mycket intres
santa, men det saknas i dessa studier en samlad undersökning av hur det 
geografiska och sociala ursprunget, tillsammans med lagstiftningen och de 
sociala förbindelserna utanför familjen, i mitt fall engagemanget inom 
föreningslivet, påverkade dels en företagares yrkeskarriär, dels den 
nästkommande generationens sociala status. Det svenska källmaterialets 
rikedom, som är en förutsättning för en studie av det här slaget, gör det 
möjligt att följa Johan August Enhörning och de andra företagarnas 
flyttningar inom riket, vilket naturligtvis underlättar exempelvis studier av 
den sociala mobiliteten. Detta källmaterial beskrivs och diskuteras ingående 
i nästa kapitel. 
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Kapitel 2 
Källmaterial, källkritik och teori 

Historikern är i de flesta fall hänvisad till olika slag av skriftliga källor. 
Vilka typer av skriftligt källmaterial har använts i denna avhandling? Hur 
och varför har detta källmaterial tillkommit? Vilka svagheter och förtjänster 
materialet haft när det har gällt att besvara mina frågeställningar? På vilket 
sätt har källmaterialet legat till grund för mina undersökningar om den 
sociala tillhörigheten och de sociala nätverken bland Sundsvalls företagare 
och deras anhöriga? Det är dessa frågor jag har försökt besvara i detta 
kapitel. 

1. Kyrkböcker 
Några av mina viktigaste källor har naturligtvis varit kyrkoböckerna från de 
församlingar där de undersökta personerna har levt, främst från Sundsvalls 
stadsförsamling, som församlingen hette under den aktuella perioden. 
Kyrkoböcker skulle föras enligt 1686 års kyrkolag, och var under den 
aktuella perioden åtta till antalet: husförhörslängden, under 1890-talet ersatt 
av församlingsboken samtfödelse- och dopboken, lysnings- och vigselboken, 
död- och begravningsboken, in- och utflyttningslängden, konfirmationsbo
ken och kommunionlängden. Kyrkböckerna innehåller även uppgifter om de 
personer som av olika anledningar inte var medlemmar av den svenska 
statskyrkan. I avhandlingen har jag använt mig av uppgifter från de fem 
förstnämnda typerna av kyrkböcker. 

Före 1860 kunde kyrkoböckerna vara lite olika utformade från stift till 
stift eller t . o. m. från församling till församling, men fr. o. m. detta år bör
jade centralt fastställda formulär att användas. P. g. a. branden i Sundsvall 
1888 (se kapitel 3) har en del av kyrkoboksmaterialet för den församlingen 
gått förlorat, men en del har kunnat rekonstrueras. Från och med 1858 var 
församlingarna nämligen skyldiga att med jämna mellanrum sända in utdrag 
ur vissa kyrkböcker till den nyinrättade Statistiska Centralbyrån (SCB). En 
förteckning över det senaste årets födda, vigda och döda skulle sändas in 
årligen samt, vart tionde år, en förteckning över den aktuella befolkningen i 
husförhörslängden eller församlingsboken, med start år 1860. 

Beståndet av de aktuella kyrkböckerna från Sundsvalls stadsförsamling 
redovisas nedan. Under vissa perioder kan vissa typer av uppgifter saknas i 
en kyrkbok. 
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Husförhörslängderna innehåller uppgifter om både familjemedlemmarna 
och tjänstefolket. Här finns uppgifter om deras födsel, flyttning, hemort, 
vaccination, kristendomskunskap, läskunnighet, giftermål, brottslighet, 
handikapp, fattigdom och död. På 1890-talet ersattes husförhörslängderna av 
församlingsböckerna, som saknar uppgifter om personernas kunskaper och 
vandel. Husförhörslängder under den aktuella perioden finns för Sundsvalls 
del från åren 1803-92, och därefter finns församlingsböcker. 

I födelse- och dopboken finns uppgifter om barnets namn, dess födelse-
och doptid, dess ordningsnummer i syskonskaran, föräldrarnas namn och 
adress samt moderns ålder. Här finns även uppgifter om faddrarnas namn. 
Uppgifter från födelse- och dopböcker finns bevarade från 1860 och framåt. 

Lysnings- och vigselboken innehåller, förutom namnen på de vigda, 
uppgifter om dispenser, hinderslöshet, samt giftomannens samtycke till 
giftermålet. Uppgifter från lysnings- och vigselböcker finns för Sundsvalls 
del under perioden 1803-1820 (endast lysningsuppgifter) samt fr. o. m. 
1860. 

Död- och begravningsboken innehåller uppgifter om den avlidnes namn, 
födelsetid, civilstånd, bostad, yrke, dödsdag, dödsort, dödsorsak, begrav-
ningssätt samt vilken läkare som utfärdade dödsbeviset. Uppgifter ur dessa 
böcker finns bevarade från år 1860. 

In- och utflyttningslängderna, till sist, innehåller uppgifter om namn, 
yrke, adress i socknen samt var den inflyttade personen kom ifrån, 
alternativt vart personen skulle bege sig. För Sundsvalls del finns endast 
flyttningslängder för perioden 1839-1849 samt fr. o. m. 1872. 

Det mesta av innehållet i kyrkböckerna i de 14 ostligaste församlingarna i 
Medelpad, där Sundsvall ligger, finns lagrade på data i Demografiska 
Databasen, databasen POPUM, vid Umeå universitet. (Området var i slutet 
av 1800-talet indelat i 18 församlingar.) Lagringen sträcker sig olika långt 
fram i tiden, beroende på vilken församling det gäller, men går som längst 
fram t. o. m. år 1901. Med hjälp av ett sökprogram har det varit möjligt att 
enkelt hitta kyrkböckernas information om enskilda personer i POPUM, för 
en individ i taget. Varje individ i databasen är försett med ett 
identitetsnummer, som har tänkts ska vara ett och samma, även om en 
person har bott i två eller fler av de 18 församlingarna under sitt liv. En 
särskild funktion i sökprogrammet har dessutom gjort det möjligt att på ett 
enkelt sätt skaffa fram all tillgänglig information om vissa av de närmaste 
anhöriga (d. v. s. make/maka, föräldrar och barn) inom det aktuella området. 

Databasen har förstås avsevärt underlättat arbetet, men har också 
innehållit ett par fallgropar som ibland har varit svåra att manövrera runt, 
delvis p. g. a. att församlingarna i Demografiska Databasen inte fullständigt 
har länkats till varandra. Vissa individer har haft ett ID-nummer i en 
församling och ett annat ID-nummer i en annan, vilket har gjort det mycket 
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svårt att följa individerna när de har flyttat. I något fall har en och samma 
person som flyttat ut och in i samma församling, fått två ID-nummer - ett för 
varje period han eller hon bodde i församlingen.129 En individs vigseldatum 
har i vissa fall satts lika med inflyttningsdatum i den aktuella församlingen, 
trots att källmaterialet (d. v. s. husförhörslängden) inte innehåller någon 
uppgift om vigseldatum. En korrekt notering av vigseldatum har ju varit 
särskilt viktig för mig under arbetet med kapitel 5, om den sociala mobili
teten b land företagarna.130 Än f ler fallgropar och en del andra hinder inne
håller naturligtvis kyrkböckerna själva, oavsett om de har lagrats på data 
eller inte. 

Ett generellt problem med yrkestitlarna i husförhörslängderna är att de 
inte är riktigt lika pålitliga som yrkestitlarna i mantalslängderna (se nedan), 
vad gäller titelns aktualitet vid varje tidpunkt. Yrkestitlarna i mantals
längderna uppgraderades i praktiken oftare.131 Jag har dock inte bedömt 
problemet vara så allvarligt att det skulle påverka resultaten i stort, särskilt 
inte vad gäller den sociala mobiliteten mellan generationerna i kapitel 5. 
Dessutom har jag i de flesta fall hämtat mina uppgifter från lysnings- och 
vigsellängder samt ur död- och begravningsböcker. 

Det finns även andra problem med källmaterialet, men de har oftast bara 
inneburit att det har gått åt mer arbetstid för att kartlägga de aktuella 
personernas liv. Ibland framgår det inte av husförhörslängden att två 
personer är far och son, t. ex. om de har flyttat in i samma församling vid 
olika tillfällen. I POPUM saknas då fadern eller sonen i listan över 
personens anhöriga, även om personerna är skrivna på samma sida i 
husförhörslängden. Inte heller framgår förbindelsen far - son i databasen om 
personerna har flyttat in i varsin församling i östra Medelpad, eller från 
någon församling utanför det dataregistrerade området.132 Det är också 

129 Jacob Engelbrect Sundberg har DDB -ID 821001202 för den tid han bodde i Sundsvall 
och 821002205 för den tid han bodde i Njurunda församling. Hans far Jac ob Sundberg har 
DDB-ID 793000615 i Sundsvall och 793001228 i Njurunda. (Demografiska Databasen. 
POPUM.) Johan Boström har två ID-numm er för den tid han bodde i Sundsvall, beroende 
på att han skrevs in under olika födelseår: 1821 respektive 1822. För perioden 1844-1846 
har han DD B-ID 821001245 och för perioden 1847-1894 har han 8 22001158. Johan var 
född i Umeå den 10 december 1821. (Demografiska Databasen. POPUM samt Umeå 
stadsförsamlings arkiv. Husförhörslängd 1818-1827) 
130 Enligt Demografiska Databasen gifte sig Henric Forssberg, DDB-ID 795001453, med 
Sara Lisa Selander år 1842, d. v. s. samma år som de flyttade från Skogs till Sättnas för
samling, men enligt Vibyggerå lysnings- och vigsellängd, vigdes de två redan den 21 juni 
1816. (Demografiska Databasen. POPUM samt Viby ggerå församlingsarkiv. Lysnings- och 
vigsellängd 1812-1834) 
131 Nilsdotter Jeub, U; Parish Records. 19th Century Ecclesiastical Registers. Umeå, 1993. 
(Information from the Demographic Data Base) s 72 
132 Svante Kindlund, DDB-ID 818001006, flyttade till Sundsvall från Hudiksvall 1844. 
Hans far, Sven Kindlund, DDB-ID 783000426, flyttade från Undersåker till Sundsvall 
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påfallande ofta som uppgifter om födelseår eller födelseort (om den 
uppgiften alls förekommer) i kyrkböckerna inte stämmer, i de fall personen 
har flyttat in i församlingen som vuxen.133 Till sist kan en person av någon 
anledning ha flyttat ut från en församling, utan att det framgår i 
kyrkböckerna vart han har flyttat, alternativt att personen aldrig dök upp i 
den församling dit han sagt att han skulle bege sig.134 De sistnämnda hindren 
har brukat innebära att personen ifråga har "gått förlorad" för 
undersökningen. 

2. Mantalslängder 
Mantalslängder fördes i Sverige från 1600-talet fram till år 1991. 
Mantalslängderna innehåller under den aktuella perioden, församlings vis, 
invånarnas namn och yrkestitel, bland mycket annat, och kan därför 
användas som källmaterial vid en kartläggning av näringsstrukturen i ett 
område. Under den aktuella perioden låg längderna bl. a. till grund för de 
personella skatterna, t. ex. mantalspenningen. Längderna upprättades 
årligen. De längder jag har använt mig av finns lagrade på data i 

1854, troligen till si n son eftersom han skrevs in på samma sida som Svante Kindlund. Det 
framgår dock inte av Sundsvalls husförhörslängd att Sven och Svante var far och son, utan 
den förbindelsen får bevisas av andra församlingars kyrkböcker, t. ex. födelse- och dop
boken för Östersund, där Svante var född den 12 november 1818. (Demografiska Data
basen. POPUM samt Öster sunds församlingsarkiv. Födelse- och dopbok 1789-1851) Nils 
Erik Forssberg, DDB-ID 824000976, flyttade från Skog till Sundsvall 1839, därifrån till 
Timrå 1843 samt från Timrå tillbaka till Sundsvall 1849. Hans far, den ovan nämnde Hernie 
Forssberg, DD B-ID 795001453, flyttade s om bekant från Skog till Sättna 184 2. Trots att 
både Timrås, Sundsvalls och Sättnas kyrkböcker finns registrerade i Demografiska 
Databasen, är det bara i Skogs husförhörslängd det fram går att Hernie och Nils Erik var far 
och son. (Demografiska Databasen. POPUM samt Skogs församlingsarkiv. Husförhörs
längd 1825-1836) 
133 Johan August Enhörning, DDB-ID 825001234, som jag berättar om i 
introduktionsavsnittet, var enligt stadens husförhörslängd född i Stora Skedvi församling i 
Dalarna, men var ju som sagt e gentligen född i Västra Skedvi församling i Västmanland. 
(Demografiska Databasen. POPUM samt Västra Skedvi församlingsarkiv. Födelse- och 
dopbok 1775-1827) Henric Forssberg, återigen, DDB-ID 795001453, var e nligt Sättnas 
husförhörslängd född 1795, men var egentligen född den 25 september 1794. 
(Demografiska Databasen. POPUM samt Ytterlännäs församlingsarkiv. Husförhörslängd 
1820-1828.) 
134 Lars Sjöström, 1790-efter 1 844, var far till en av företagarna i kapitel 5 och var skriven i 
Gävle. Han gick till sjöss i mitten av 1820-talet. Fr. o. m. 1827 benämndes han i 
husförhörslängden som "rymd" fram till det han återvände 1 838. Två år senare do g hans 
hustru, som hela tiden bott kvar i Gävle med barnen. Lars flyttade då troligen ihop med sin 
dotter, men fr. o. m. 1844 betecknades han återigen som "rymd". {Gävle Heliga 
Trefaldighets församlingsarkiv. Husförhörslängder 1821-1830, 1831-1835, 1836-1840 samt 
1841-1845.) 
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Demografiska Databasen och gäller Sundsvalls stad vart femte år mellan 
1860 och 1900, med undantag för 1895 års mantalslängd, som jag inte har 
haft tillgång till i databehandlad form.135 

Under undersökningsperiodens första observationsår, 1860, upprättades 
mantalslängderna fortfarande efter 1812 års Förordning Angående Mantals-
och Skatt-Skrifningarne i Riket. Där stadgades att längderna skulle upprättas 
i november eller december varje år, under landshövdingens ansvar, och 
innehålla bl. a. namn och titel för samtliga invånare, oavsett ålder. 
Hushållsföreståndarna i varje församling skulle senast den 20 oktober till 
kyrkoherden anmäla förändringar som skett inom deras hushåll under det 
senaste året. Mantalsskrivningsorten var antingen den ort där man var bosatt 
eller där man vistades under större delen av året. Den som ägde fast 
egendom i flera församlingar, skulle meddela respektive församling var han 
tänkte mantalsskriva sig. Prästbevis som utfärdades till personer som 
flyttade till en annan församling mellan dagen för mantalsskrivningen och 
årets slut, skulle innehålla uppgift om på vilken ort personen hade 
mantalsskrivit sig. Brott mot bestämmelserna bestraffades med böter. En 
förordning från 1829 stadgade särskilt att burskapsägande personer skulle 
mantalsskriva sig i den stad där de ägde burskap, oavsett om de vistades där 
eller ej.137 

En ny Mantals- och Skattskrivningsförordning utfärdades 1861. De 
viktigaste förändringarna som förordningen medförde i detta sammanhang, 
bestod i att den som idkade rörelse eller ägde fast egendom i flera 
mantalsskrivningsdistrikt (oftast med samma gränser som församlingarna, 
t. ex. dåvarande Sundsvalls stadsförsamling) i fortsättningen själv fick 
avgöra i vilket distrikt han ville mantalsskriva sig. Man fick bara vara 
skriven på en ort i taget. Alla förändringar inom ett hushåll eller företag 
samt alla flyttningar skulle snarast meddelas kyrkoherden, som också skulle 
närvara vid själva mantalsskrivningen tillsammans med husförhörslängden. 
Mantalslängden skulle därför uppta invånarna i samma ordning som 

1351 den kopia av Demografiska Databasens version a v dessa mantalslängder, som jag har 
använt mig av, har medlemmarna i några yrkesgrupper samt några enstaka personer 
återfunnits i två identiska registreringar. Detta gäller främst alla fotografer och många 
sömmerskor. I 1890 års mantalslä ngd gäller detta även kakelugnsmakarna och i 1900 års 
mantalslängd även alla gjutare och alla smeder. I dessa fall har jag raderat en av 
registreringarna. 
136 Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Mantals- och Skatt-Skrifningarne i Riket; 
Gifwen Stockholms Slott den 30 September 1812. Förtekning På Kongl. Placater, 
Resolutioner, Förordningar och påbud samt andre Allmänne Handlingar, som af Trycket 
utkommit År 1812; Tillika med Upsats på Öfwer-Ståthållare-Embetets samt Borgmästare 
och Råds i Stockholm samma år utgifne kungörelser. Stockholm, 1813. §§ 1, 3-5, 7 
137 SFS 1829:62. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående skyldighet för Borgare, att 
wara i stad mantals- och skattskrifwen. Gifwen Stockholms Slott den 3 October 1829. 
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husförhörslängden. Till sist skulle mantalslängden granskas och godkännas 
av sockenstämman i april månad, följande år. För att undvika fel och 
förseningar, stadgas på flera ställen bötesbelopp för alla de i mantals
skrivningarna inblandade personerna, som bryter mot reglerna eller som 
underlåter att tillämpa dem.138 

Inga för den här studien betydande förändringar medförde ännu en ny 
förordning om mantalsskrivningen, som utfärdades 1894. Fr. o. m. detta år 
skulle samtliga svenskar och utlänningar bosatta i riket (utom de utländska 
beskickningarnas utländska personal) mantalsskrivas. Hustrun skulle i 
fortsättningen skrivas på samma ort som mannen. Mantalslängden skulle 
granskas och godkännas av en bevillningsberedning.139 

Mantalslängdernas befolkningsmängd avvek i alla år mer eller mindre 
från husförhörslängdernas, trots att ju de förstnämnda längderna upprättades 
med de sistnämnda som mall. Detta var naturligtvis en fråga som 
intresserade främst myndigheterna, men som under 1900-talet även har 
intresserat landets historiker. Gösta Lext är en av dessa forskare och har 
diskuterat problemet i sin monografi Mantalsskrivningen i Sverige före 
1860. Han konstaterar bl. a. att befolkningstalet under 1850-talet var 
konstant mindre i mantalslängderna än i husförhörslängderna. Ar 1860 var 
omkring 1,5% av befolkningen i husförhörslängderna inte mantalsskri
ven.140 Han vill dock tona ner skillnaderna mellan de båda typerna av 
längder. 

Det är ingenting att förvånas över att mantalslängdernas befolkningstal 
var lägre än kyrkoböckernas, anser författaren, eftersom mantalslängderna 
låg till grund för beskattningen. Trots det, menar han att det främst var 
personer som var befriade från att erlägga mantalspenning, som inte togs 
upp i mantalslängderna. Bland dessa var det främst personer som var 
befriade av åldersskäl (år 1860 personer under 18 eller över 59 år) samt de 
fattiga. Detta gällde troligen även medlemmar i hushåll som inte ansågs 
kunna bidra med några inkomster. Även inflyttade personer kunde underlåta 
att skriva sig i den nya församlingen. En person som en gång "försvunnit" ur 
mantalslängden kom sällan "tillbaka". Författaren kan dock konstatera att 
mantalslängdernas befolkning ökade varje gång nya förordningar utfärdades 
i ämnet, vilket antyder att mantalsskrivningsförrättarna själva kan ha legat 

138 SFS 1861:45. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående Mantals- och 
Skattskrifningarnes förrättande; Gifwen Stockholms Slott den 20 Juli 1861. §§ 3-5,10 
139 SFS 1894:61. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående mantalsskrifhing; gifven 
Stockholms slott den 6 Augusti 1894. §§ 1, 3, 11 
140 Lext, G; Mantalsskrivningen i Sverige före 1860. Göteborg, 1968. (Meddelanden från 
ekonomisk-historiska institutionen vid Göteborgs universitet; 13) s 244-45 
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bakom en del av förklaringen till skillnaderna i befolkningstal mellan 
mantals- och husförhörslängderna.141 

När det gäller Sundsvalls företagare, kan en del av dem mycket väl ha 
haft ett näringstillstånd gällande för staden, men varit mantalsskrivna i t. ex. 
någon angränsande församling, eller tvärtom. Självförsörjarna (se kapitel 3) 
var inte skyldiga att erhålla burskap för sin näring och var alltså inte heller 
skyldiga att vara mantalsskrivna inne i Sundsvall, men det var troligen 
endast en mindre andel av stadens nyetablerade företagare som verkligen 
ansökte om burskap under åren kring 1860. Fr. o. m. observationsåret 1865 
hade alla företagare, som tidigare påpekats, rätt att i viss utsträckning s jälva 
bestämma på vilken av de orter de ville vara mantalsskrivna. Detta, 
tillsammans med det faktum att alla inflyttare inte alltid mantalsskrev sig på 
den nya orten, kan förklara diskrepansen mellan mantalslängderna, 
husförhörslängderna samt primärmaterialet till Kommerskollegii närings
statistik (se nedan). Hur det förhåller sig med skillnaderna mellan 
mantalslängderna och näringsstatistiken i just denna studie, redovisas i 
kapitel 4. Till sist ska sägas att de utdrag ur mantalslängderna jag har haft 
tillgång till, endast har innehållit personer med en yrkestitel som jag har 
kunnat hänföra till ett handels- eller hantverksyrke. Handlare och 
hantverkare som av någon anledning inte har blivit mantalsskrivna med en 
sådan yrkestitel, har jag alltså inte kunnat studera. Detta har kanske i särskilt 
hög grad gällt de kvinnliga hantverkarna, vilket framgår längre fram i 
avhandlingen. 

3. Primärmaterialet till Kommerskollegii 
näringsstatistik 
Kommerskollegii arbetsuppgifter har allt sedan dess grundande 1651, 
varierat över tiden högst betydligt. Efter 1840 års departementalreform, kom 
det att lyda under civildepartementet. Kollegiets befogenheter beskars 
därefter kraftigt under 1840-talet, bl. a. till följd av 1846 års näringslag
stiftning och de s. k. hallrätternas upphörande samma år. Tidigare hade det 
bl. a. haft rätt att pröva besvär över länsstyrelsernas och magistraternas 
beslut om burskap och andra näringstillstånd.142 Under 1800-talets senare 
hälft, var dess övergripande uppgift att hålla sig underrättat om tillståndet 
inom rikets borgerliga näringar, som handel, sjöfart, fabriks- och manufak
turverksamhet, hantverk och fiske, identifiera vilka hinder som låg i vägen 

141 Lext s 221, 246-47, 250-52 
142 Almquist, J A; Kommerskollegium och Riksens Ständers Manufakturkontor samt 
Konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar. Stockholm, 1912-15. 
(Meddelanden från svenska Riksarkivet. Ny följd; 4) s 206 
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för näringarnas utveckling samt komma med förslag om hur dessa hinder 
lämpligast skulle undanröjas. Kollegiet handlade även frågor som rörde 
anläggningar av städer och köpingar. 

Vad som är särskilt intressant för vår del, är att kollegiet även hade till 
uppgift att årligen upprätta statistiska tabeller över antalet verksamma inom 
handels- hantverks- och fabriksnäringarna för föregående år, som skulle 
bifogas årsberättelserna till Kungl. Maj:t. Tabellerna publicerades fr. o. m. 
1858 i Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, BiSOS, i serierna C-F.143 

Samtidigt med att 1846 års näringslagstiftning fastställdes, fick 
Kommerskollegium i uppgift att anpassa sina tabeller så att de skulle kunna 
ligga till grund för en bedömning av hur den nya lagstiftningen påverkade de 
aktuella näringarna.144 

En viktig del av det otryckta källmaterialet i denna avhandling, utgörs av 
de s. k. primäruppgifterna till denna näringsstatistik, som i Sundsvalls fall 
upprättades av stadens magistrat och som reviderades årligen. Materialet är 
viktigt för den som vill studera näringsstrukturen inom ett område, men det 
är också behäftat med vissa brister, till följd av förändringar i näringslag
stiftningen och myndigheternas skiftande syn på vi lka personer som var att 
betrakta som handlare, hantverkare respektive fabrikörer. Jag har i denna 
avhandling valt, av naturliga skäl, att inte studera materialet i detalj för vart 
och ett av de femtio åren av min undersökningsperiod, utan har (med något 
undantag) gjort nedslag under åren 1850-1855 och därefter åren 0, 3, 5 och 7 
i varje decennium under resten av 1800-talet, samt år 1900. 

Kommerskollegii definitioner av handlare, hantverkare och fabrikörer var 
naturligtvis identiska med lagstiftarens. I materialet finns uppgifter om 
näringsidkarens efternamn, förnamn (tyvärr förekommer de oftast endast i 
form av initialer eller möjligen i starkt förkortad version), kön, antalet 
anställda, fördelade på kön samt den årliga bevillning idkaren hade erlagt för 
sin rörelse. Formuleringarna av rubrikerna i de olika förteckningarna 
varierar en aning, men förändras i princip inte över tid, bortsett från då 
näringsfrihetsförordningen hade utfärdats 1864 och då kollegiet genomgått 
en omorganisering 1896.145 1 de nedslag jag har gjort i materialet från tiden 

143 SFS 1831:23. Kongl. Maj:ts Nådiga Instruction för Dess och Rikets Commerce-
Collegium: Gifwen Stockholms Slott den 23 April 1831. § 1-2 samt SFS 1891:60. Kongl. 
Maj:ts förnyade nådiga instruktion för Dess och Rikets kommerskollegium; gifven 
Stockholms slott den 30 Oktober 1891. § 1. 
144 SFS 1846:41. Till Commerce-Collegium, med föreskrift i afseende å upprättandet af 
statistiska tabeller rörande handeln, fabrikerne och handtwerkerierne. 
145 Kammarkontorets arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1850 -
55, -57, -60, -63, -65, -67, -70, -73, -75, -77, -80, -83, -85, -87 samt 1890, Statistiska 
avdelningens arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1893, -93, -95 
samt 1 900 samt Almroth, P & Kolsgård, S; Näringsliv. Linköpings historia. Del 4. Tiden 
1863-1910. S Hellström, red. Linköping, 1978 . s 350 
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före 1864, görs skillnad på handlare, fabrikörer samt de båda kategorierna av 
hantverkare. 

Endast vid ett observationsår, 1863, görs skillnad på dem som idkar 
grosshandel, minuthandel respektive bådadera.146 Det kan dock vara värt att 
betona att uppdelningen minuthandel - grosshandel i stort sett kom att sakna 
betydelse fr. o. m. 1847, särskilt utanför Stockholms stad. De få återstående 
juridiska skillnaderna, särskilt efter 1864, saknar all betydelse i denna 
studie.147 

Från samma år - 1863 - saknas uppgifter om ev fabriksrörelser, eftersom 
fabrikörerna då blev skyldiga att själva fylla i en blankett med de begärda 
uppgifterna och via magistraten skicka den till Kommerskollegium.148 Detta 
material har inte legat till grund för mina undersökningar, men det påverkar 
ändå inte på något sätt forskningsresultaten, eftersom fabriksrörelserna inne 
i staden var så få. Det är viktigt att komma ihåg att de stora rörelserna, inom 
främst sågverksbranschen, låg utanför Sundsvalls stad, i de närmast 
omkringliggande socknarna. 

De anmärkningar som förekommer i materialet fr. o. m. 1893, avser 
handelsresande med utländskt medborgarskap eller svenskar bosatta i 
utlandet, som säljer utländska varor och som inte har erlagt bevillning till 
svenska staten det senaste året. De var skyldiga att erlägga en särskild 
bevillningsavgift om 100 kronor om året samt att medföra kvitto på denna 
betalning.149 

Det ska sägas att det är osäkert hur länge dessa utländska handlare 
faktiskt har verkat i staden. De debuterar nämligen i källmaterialet redan 
1892, som 27 män av totalt 255 manliga handlare, då en not i blanketten 
uppmanar magistraten att särskilt anteckna de handlare som hade erlagt den 
nyss nämnda typen av bevillningsavgift, men de kan ju mycket väl ha 
bedrivit näringsverksamhet i Sundsvall även före denna tidpunkt. Efter 1892 

146 Kammarkontorets arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1863 
147 Det kan det vara värt att hålla i minnet vad en rektor vid ett handelsinstitut skrev i 
Nordisk Familjebok 1909: "Gross- och detaljhandel sammanfalla (. . .) ingalunda alltid med 
handel i stor och liten skala: många grosshandlare ha sitt kontor 'på fickan' och en 
omsättning därefter, under å andra sidan många detalj affärer, särskilt numera, omsätta 
millioner." Så många miljoner omsatte väl inte Sundsvalls detaljhan dlare, särskilt inte innan 
stordriften inom detaljhandeln kom igång, men författaren pekar dock på ett viktigt 
grundläggande drag inom det svenska näringslivet. (Munthe, A W:son; Grosshandel. 
Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi. Tionde bandet. Th. 
Westrin, red. Stockholm, 1909 . s 358) 
148 Almroth & Kolsgård s 350 
149 SFS 1889:47. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående bevillningsafgifter för 
särskilda förmåner och rättigheter; gifven Stockholms slott den 5 Oktober 1889 samt SFS 
1892:112. Kongl. Maj:ts nådiga förordning, angående bevillningsafgifter för särskilda 
förmåner och rättigheter; gifven Stockholms slott den 2 December 1892. 
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halverades deras antal fram till sekelskiftet. Några få av dem förekommer i 
tidigare studerade årgångar av detta källmaterial, så trots osäkerheten, har 
jag gjort valet att behålla dem i studien.150 

Samma källkritiska varning vill jag utförda för det tiotal 
gårdfarihandlare som dyker upp i källmaterialet år 1897; det är osäkert hur 
lång tid de faktiskt hade verkat som handlare i staden vid den här 
tidpunkten, men även i det här fallet har jag valt att behålla dem i den 
studerade gruppen företagare.151 

En andra förändring i primäruppgifterna till Kommerskollegii 
näringsstatistik, inträdde efter 1896. Istället för erlagd bevillning, skulle 
magistraten nu redovisa en för näringsidkaren "uppskattad inkomst af årets 
handelsrörelse/handtverksdrift". 

Pontus Almroth och Svante Kolsgård för en diskussion om detta 
källmaterial i fjärde delen av Linköpings historia, i samband med att de 
redovisar vilka källor som kan och bör användas vid en studie av stadens 
näringsliv, under andra hälften av 1800-talet. Det som författarna säger om 
källorna för Linköpings del, torde i tillämpliga delar gälla även för Sunds
vall. 

Författarna jämför näringsstatistikens primäruppgifter med Statistiska 
Centralbyråns råtabeller till folkräkningarna, som baserade sig på de ovan 
nämnda utdragen ur husförhörslängderna eller församlingsböckerna. De 
konstaterar att antalet hantverkare i råtabellerna är betydligt högre än i 
Kommerskollegii statistik (uppgifterna för exempelvis år 1870 är mer än 
dubbelt så stora). Detta förklaras delvis av att SCB använde sig av en vidare 
definition av begreppet "hantverk" än Kommerskollegium, delvis p. g. a. att 
SCB även redovisar pensionerade hantverkare som "hantverkare". De menar 
att folkräkningsmaterialet ger en bild av hela befolkningens fördelning på 
olika näringsgrenar, medan primärmaterialet till näringsstatistiken endast 
redovisar antalet yrkesverksamma personer inom varje yrkeskategori. 

De största problemen med materialet, som författarna ser det, handlar om 
tillförlitligheten när det gäller uppgifterna om fabriksrörelserna. Detta gäller 
såväl frågan om i vilken grad uppgifter begärdes in från alla branscher som 
tillförlitligheten i uppgifterna som fabrikörerna lämnade. Författarna 
konstaterar att definitionerna av fabriksrörelser och hantverksrörelser för
ändrades över tid. De nämner som exempel att boktryckerier, garverier och 
färgerier fram till 1873 klassades som fabriksrörelser, för att därefter klassas 
som hantverksrörelser. Efter 1896 kom de större rörelserna inom dessa 
branscher åter att klassas som fabriksrörelser. 

150 Statistiska avdelningens arkiv. Primär uppgifter till näringsstatis tiken för Sundsvalls stad 
1892, -93, -94, -95, -96, -97, -98, -99 samt 1900. 
151 Statistiska avdelningens arkiv. Primär uppgifter till näringsstat istiken för Sundsvalls stad 
1897. 
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Den stora fördelen med att använda primäruppgifterna till 
näringsstatistiken som ett historiskt källmaterial, är att det enbart innehåller 
uppgifter om personer som faktiskt hade verkat med ett näringstillstånd 
inom någon borgerlig näring under ett visst år, eller - vilket framgår nedan -
åtminstone stod som huvudman för en sådan rörelse. Materialet innehåller 
m. a. o. inga före detta näringsidkare. Näringsidkarna i materialet behövde 
inte nödvändigtvis vara verksamma inom Sundsvalls stadsgränser, även om 
de i de allra flesta fall säkert var det. Deras närvaro i källmaterialet säger oss 
bara att de bodde inne i staden. Uppgifterna är dessutom sammanställda i 
efterhand, vilket än mer talar för att uppgifterna i materialet faktiskt 
stämmer, inte minst viktigt när det gäller uppgifterna om erlagd bevillning. 

Den stora nackdelen är att materialet helt säkert inte ger en fullständig 
bild av den grupp människor som faktiskt livnärde sig som näringsidkare 
efter näringsfrihetens införande 1864 samt vilken verksamhet de faktiskt 
livnärde sig på.152 

Vi måste komma ihåg, att bakom namnet på näringsidkaren i käll
materialet, ofta döljer sig flera personer. Naturligtvis gäller det framförallt 
hustrun (i en del fall maken) och de hemmavarande barnen, som direkt eller 
indirekt bidrog till att rörelsen gick runt - förutom det arbete som utfördes av 
eventuella lärlingar, gesäller och handelsbiträden. Detta är särskilt viktigt att 
ha i minnet i de fall då ägaren till rörelsen blev sjuk eller gammal. Helt 
säkert försökte då familjemedlemmarna och de anställda att på egen hand 
driva rörelsen vidare så länge det gick. I flera fall tog ju änkan också över 
(hantverks-) rörelsen efter makens frånfälle. Detta är exempel på 
förhållanden som kunde uppstå och som inte syns i källmaterialet. 

Till skillnad från 1846 års näringslagstiftning, innehöll 1864 års dito inga 
övergångsregler. Både fabriks- och hantverks- och handelsordningarna 
stadgade att de som vid tiden för då lagstiftningen trädde i kraft, var 
behöriga att idka någon borgerlig näring, även i fortsättningen skulle 

1 betraktas som behöriga. Näringsfrihetsförordningen nämner inte med ett 
ord dem som är behöriga att idka borgerliga näringar enligt den äldre 
lagstiftningen. Den innehåller även ytterligare en oklarhet. Förordningens 
§ 9, moment 1, lyder som följer: 

"Den, som will i stad eller under stad lydande köping idka 
grosshandel eller försälja waror i bod eller från annat upplagsställe 

152 Almroth & Kolsgård s 350 
153 SFS 1846:39. Fabriks- och Handtwerks-Ordning, af Kongl. Maj:t i Nåder fastställd den 
22 December 1846. §21 samt S FS 1846:40. Handels-Ordning af Kongl. Maj:t i Nåder 
fastställd den 22 December 1846. § 22 
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eller, med biträde af annan än hustru och hemmawarande barn, till 
afsalu tillwerka fabriks- och handtwerksarbeten, eller såsom yrke 
utöfwa annan handtering, skall skriftligen anmäla sig hos stadens 
magistrat eller, der sådan icke finnes, hos wederbörande stadsstyrelse, 
och derwid aflemna det eller de betyg, som, på grund af stadgandena i 
§§ 2, 4, 6 och 7, i hwart särskildt fall erfordras. 

Öfwer dem, som sålunda sig anmäla, föres särskild förteckning. 
Ingifna betyg skola ock särskildt förwaras."154 

Brott mot denna regel medförde böter på 5-200 riksdaler riksmynt (rdr rmt). 
Det är inte helt klart om hantverkare som, i likhet med de tidigare 
självförsörjarna, själva sålde sina produkter, men som endast biträddes i sitt 
arbete av hustrun och de hemmavarande barnen, var skyldiga att anmäla sig 
till magistraten. Det beror på vad lagstiftaren avser med "till afsalu" och att 
"försälja waror i bod eller annat upplagsställe". Hade dessa hantverkare 
endast rätt att sälja sina varor till handlare eller på marknader? Jag har 
bedömt saken så att den rimligaste tolkningen är att de inte var skyldiga att 
ansöka om något näringstillstånd. 

Gissningsvis förmodar jag att de allra flesta hantverkare själva sålde sina 
egna produkter, utan att låta dem passera fördyrande mellanhänder, 
åtminstone vad gäller hantverkare som tillverkade konsumtionsvaror för den 
breda allmänheten, exempelvis skomakare och skräddare, eftersom deras 
varor hade högre avsättningsmöjligheter i deras närmiljö än vad t. ex. 
klockgjutarens eller körsnärens produkter hade. 

Som tidigare nämnts, försvinner fabriksrörelserna ur mitt källmaterial 
efter 1864. Även om de s. k. fabriksrörelserna inne i Sundsvalls under hela 
perioden var få, så innebär detta att redovisningen av fabriksrörelser i mitt 
källmaterial är mycket ofullständig. 

En lag om handelsregister infördes 1888, som bl. a. stadgade att 
magistraterna skulle anteckna alla näringsidkare som var skyldiga att föra 
s. k. handelsböcker i ett särskilt register. Denna skyldighet ålåg de flesta 
handelsidkare och alla fabriksidkare, men inte hantverkare samt vissa 
mindre handelsrörelser. Registret skulle innehålla uppgifter om vem eller 
vilka som hade rätt att teckna rörelsens firma.155 Elsa Lunander menar i sin 
avhandling om borgerskapet i Örebro under 1800-talet, att denna lag 
tvingade många näringsidkare, som tidigare hade underlåtit att göra detta i 

154 SFS 1864:41. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående utwidgad näringsfrihet; 
Gifwen Stockholms Slott den 18 Juni 1864. § 9 
155 SFS 1887:42. Lag, angående handelsregister, firma och prokura; gifven Stockholms slott 
den 13 Juli 1887, SFS 1887:79. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om handelsregistrens 
förande, m. m.; gifven Stockholms slott den 4 November 1887 samt SFS 1855:66. Kongl. 
Maj:ts nådiga Förordning, angående handelsböcker och handelsräkningar; Gifwen 
Stockholms Slott den 4 Maj 1855. 
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enlighet med vad näringsfrihetsförordningen stadgade, att registrera sin 
verksamhet. Detta skulle i sin tur ha medfört att stadens magistrat därefter 
skulle ha kunnat ge en mer korrekt bild av gruppen näringsidkare i dess 
årliga berättelse till Kommerskollegium.156 

Någon sådan effekt har jag inte kunnat upptäcka när det gäller primär
uppgifterna för Sundsvalls stad, vilket kommer att framgå av resonemangen 
i kapitel 4. Inte heller visar näringsstatistiken på det nationella planet några 
tecken på påverkan av införandet av handelsregister. Under perioden 1885-
95 skedde inga stora förändringar av antalet handlare eller hantverkare. Det 
av Kommerskollegium registrerade antalet hantverkare i hela riket steg 
långsamt från 21 274 år 1885, till 23 671 år 1895. Antalet handlare steg 
under samma period från 21 737 till 26 042. Något trendbrott i utvecklingen 
efter 1887 har jag inte kunnat upptäcka. Förändringarna från år till år är 
relativt små. (Andelen kvinnor bland hantverkarna ökade mycket måttligt 
under denna period från 3,4% till 4,7%; bland handlarna ökade andelen 
kvinnor knappt märkbart från 17,4% till 17,7%.)157 

Sammanfattningsvis kan sägas att primäruppgifterna till Kommers-
kollegii näringsstatistik, med vissa justeringar, går utmärkt att använda som 
historiskt källmaterial, när det gäller studier av näringsstrukturen i en stad. 
De s. k. självförsörjarna utgör naturligtvis ett problem, men det framgår 
längre fram i avhandlingen hur jag har försökt lösa det. Man kan på samma 
sätt rikta kritik mot materialets fullständighet vad gäller redovisningen av 
fabriksrörelserna, men de berör som tidigare sagts så få människor, att de på 
intet sätt påverkar resultaten. Vad gäller den övriga kritiken, bl. a. framförd 
av Almroth och Kolsgård, så är den visserligen relevant, men berör för 
Sundsvalls del så ytterligt få individer att de inte på något sätt inverkar på 
materialets användbarhet eller dess representativitet. 

4. Källmaterial från föreningslivet 
Källmaterialet till studierna av föreningslivet utgörs av protokoll och 
medlemsmatriklar från Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv 
samt från Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv, vilka båda är deponerade i 
Folkrörelsearkivet i Västernorrland, Medelpadsdepån, i Sundsvall. 

Protokoll efter fabriks- och hantverksföreningens styrelse- och medlems
sammanträden, finns bevarade i tre böcker från 1847-1865, 1871-1884 samt 
från 1885-1900. De utgörs helt och hållet av i efterhand renskrivna 

156 Lunander s 82 
157 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik (B iSOS). Serie D: Fabriker och Manufakturer. 
Kommerskollegium. 1885-1895, Serie E: Inrikes sjöfart och handel. Kommerskollegium. 
1885-1894 samt Serie F: Handel. Kommerskollegium. 1895. 
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beslutsprotokoll, baserade på "kladdar" gjorda under mötena.158 Endast 
undantagsvis redovisas diskussionsinlägg och då bara helt kortfattat. 
Närvarande personer har antecknats med namn, men det är osäkert hur pass 
kompletta dessa förteckningar egentligen är. Ibland verkar endast de 
närvarande styrelseledamöterna ha antecknats, trots att sammanträdet har 
varit öppet för alla medlemmar, och som vid detta tillfälle kan ha erlagt 
medlemsavgifter som avslöjar att de måste ha varit flera tiotal. Vissa gånger 
har förteckningen över närvarande ledamöter avslutats med förkortningen 
"m. fl.". 

Någon egentlig medlemsförteckning för perioden 1847-65 har som sagt 
inte bevarats, men för perioden 1871-1900 finns en s. k. "Conto Bok" 
bevarad, som innehåller en förteckning över samtliga medlemmar som er-
lagt inträdes- och medlemsavgift till föreningen, samt under vilka år detta 
har skett. Personerna har antecknats med namn och titel. 

För baptistförsamlingens del, har jag använt mig av en medlemsmatrikel, 
som enligt en uppgift i matrikeln själv, upprättades åren 1884-87. Matrikeln 
sägs vara en sammanställning av tre äldre matriklar och en adressbok. Den 
påminner om en kombination av statskyrkans husförhörs-, dop- och 
flyttningslängder och innehåller medlemmarnas namn, titel, födelsedatum 
och ort, datum och ort för hans eller hennes baptistiska dop, ev inflytt
ningsdatum jämte föregående bostadsort, ev utflyttningsdatum o ch ort, ev 
dödsdatum, ev datum för uteslutning från församlingen samt ev datum då 
personen har återupptagits i församlingen. Dessutom innehåller matrikeln en 
kolumn för anmärkningar. Uppgifterna i denna kolumn kan gälla 
förtroendeuppdrag i denna eller i annan baptistisk församling, vem personen 
är gift med, dödsorsak eller av vilket skäl personen har uteslutits ur 
församlingen. I avhandlingen har jag valt att studera medlemmar döpta från 
starten 1855, fram t. o. m. år 1870. Data för dödsfall för dessa personer har 
införts i denna del av matrikeln så sent som 1930. 

Sällskapet för Befrämjande av Upplysning och Välgörenhet har studerats 
utifrån dess medlemsmatrikel om 113 namn, som upprättades 1888 och som 
är en förteckning över medlemmarna från sällskapets grundande 1858. 
Medlemmarna är uppställda i bokstavsordning och innehåller uppgift om 
efternamn, förnamn, titel och bostadsort, exempelvis Sundsvall eller Tuna, 
samt orsaken till att en medlem lämnat sällskapet, d. v. s. om han eller hon 
har flyttat, avlidit eller uteslutits. Det framgår aldrig vilket år en person har 
blivit medlem eller slutat. Sist i matrikeln finns dock en förteckning över 
medlemsstocken år 1889. Den innehåller 35 namn. 

158 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1858-03-09. 
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5. Att bestämma den sociala tillhörigheten 
Min definition av en företagare skiljer sig från de definitioner som den 
femgradiga gruppindelningsmodell grundar sig på, och som har använts i 
otaliga tidigare socialhistoriska undersökningar. I Sverige har denna 
gruppindelning bl. a. använts i de omfattande studierna av migrationen och 
den sociala mobiliteten i tre sydsvenska städer (Halmstad, Västerås och 
Örebro) i slutet av 1800- och början av 1900-talet, som publicerades i mitten 
av 1970-talet. Gruppindelningen baserar sig på en mängd faktorer, som 
tillsammans har sagts mäta en persons "sociala prestige", men 
gruppindelningen har även visat sig korrelera väl med de genomsnittliga 
inkomstnivåerna inom respektive grupp. Vissa av grupperna har även inde
lats i undergrupper.159 

Gruppindelningsmodellen har naturligtvis varit ändamålsenlig för de tre 
nämnda migrationsstudierna, men för min egen del ser jag två problem med 
denna gruppindelningsmodell, då man ska studera just företagarna i en hel 
stad. För det första, vilket framgår av resultaten i kapitel 4, kan det bakom 
en genomsnittlig inkomstnivå för en viss yrkesgrupp, dölja sig en mycket 
betydande spridning av personernas inkomster. Att som många forskare dela 
in folk i grupper efter yrkestitel, dela in dessa grupper i ett antal större 
grupper för att därefter placera in grupperna på en trappa eller stege och 
påstå att bilden avspeglar någon sorts social rangordning i ett samhälle vid 
en viss tid eller under en viss period, kan ge en tilltalande men inte 
nödvändigtvis korrekt bild av verkligheten. För det andra, återfinns 
företagare verksamma inom stadsnäringar, inom hela tre av de fem 
grupperna, nämligen i grupperna I, II och IV; undergrupp la innehåller 
"storföretagare", i undergrupp Ha ingår "småföretagare inom industri och 
handel, hantverkare med mästartitel", i grupp IV ingår "hantverkare utan 
mästartitel, yrkesutbildade arbetare". Detta förhållande skapar problem av 
tre anledningar: 

1. Hantverkare med mästartitel kan, men behöver inte, ha varit 
egenföretagare. 

2. Hantverkare utan mästartitel kan mycket väl ha varit egenföretagare. 
(Kravet på mästartitel upphävdes ju för vissa hantverk redan 1847, och 

159 Norman, H; Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social 
rörlighet och demografisk struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851-1915. Uppsala, 
1974. (Studia Historica Upsaliensia; 62) s 173 samt Kronborg, B & Nilsson, T; 
Stadsflyttare. Industrialisering, migration och social mobilitet med utgångspunkt från 
Halmstad 1870-1910. Uppsala, 1975. (Studia Historica Upsa liensia; 65) s 194, 279 samt 
Eriksson, M & Åkerman, S; Geografisk o ch social rörlighet. Resultat från tr estads-studien, 
Scandia. Tidskrift för historisk forskning, vol. 40, (1974):2 s 277-79 
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för alla övriga hantverk i och med införandet av den utvidgade 
näringsfriheten år 1864.) 

3. Resultaten för grupp Ha samredovisas ibland med resultaten för grupp 
Db, d. v. s. "lägre tjänstemän, affärsanställda, kvalificerade yrkesarbe
tare".160 

Ericsson konstaterar att detta gör det svårt att göra jämförelser mellan 
studier baserade på denna gruppindelningsmodell, och studier av arbetande 
egenföretagare.161 Jag kan bara instämma. 

Jag menar att en människas inkomst och förmögenhet tillsammans utgör 
den bästa och säkraste grunden för att bestämma det man brukar kalla 
hennes sociala tillhörighet, om man låter denna sociala tillhörighet 
bestämmas av graden av kontroll över den egna livssituationen och 
möjligheterna att planera den egna framtiden. En person med hög inkomst 
och med en stor förmögenhet innebär i de allra flesta fallen att han eller hon 
har större möjligheter att påverka den egna livssituationen och den egna 
framtiden, än en person med låg inkomst och liten eller ingen förmögenhet. 

För den enskilde kan naturligtvis även andra faktorer än inkomsten 
påverka hans eller hennes manöverutrymme i livet. Inkomsten vid en viss 
tidpunkt säger inget om hur stabil eller säker den är, hur pass beroende 
inkomsten är av ekonomiska konjunkturer, av andras arbete eller av en 
eventuell arbetsgivares syn på den egna arbetsinsatsen. Lagstiftning kan 
lägga hinder i vägen för vissa grupper i samhället. I 1800-talets Sverige 
gällde detta främst gifta kvinnor, under vissa perioder även ogifta kvinnor 
samt vanfrejdade personer. 

Tar man i beaktande den stora spridning av inkomster som återfinns inom 
de flesta yrkesgrupper, men särskilt bland företagare, visar det sig att en 
inkomstbaserad socialgruppsindelning bara delvis sammanfaller med en 
yrkesbaserad socialgruppsindelning, en indelning baserad på social prestige 
eller en persons möjligheter att påverka andra människors livssituation.163 

160 Kronborg & Nilsson s 47, 193, 279 samt Norman s 171-75 
161 Ericsson 1993a s 181 
162 Jag har tidigare refererat Volkovs studie av tyska hantverksmästare under slutet av 18 00-
talet, där hon konstaterar att den anställde, yrkesutbildade arbetaren kunde ha en både högre 
och säkrare inkomst än den hantverksmästare som drev sin egen rörelse. (Volkov s 116-18). 
15% av de hantverk smästare som var verksamma i Esslingen år 1 845, hade löner som låg i 
nivå med lönerna inom arbetarklassen. (Crossick & Haupt 1995 s 76) 
163 Se exempelvis Carlsson, G; Social Mobility and Class Structure. Lund, 1969. (Lund 
Studies in Sociology) Chapter 1. The Semantics of "Class", för en utförlig d iskussion av 
klassbegreppet. Förfa ttaren bollar med en mängd kriterier i sin diskussion, som utmynnar i 
slutsatsen att "'Class' may (...) be used in a relatively non-committal and admittedly vague 
sense as indicating a not very sharply delimited bundle of social characteristics (...)". Jag 
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Hur kan jag mäta inkomsten hos de företagare som förekommer i denna 
avhandling? Inkomstuppgifter finns endast för åren 1897 och 1900. Svaret 
är att jag måste förlita mig på bevillningsuppgifterna. Dessa uppgifter är 
som tidigare sagts nedtecknade efter det att bevillningen har erlagts, varför 
jag betraktar dem som pålitliga. De företagare som förekommer i denna 
undersökning, betalade en skatt som baserades på den inkomst de hade av 
sin rörelse. Det är endast uppgifter om just denna inkomstskatt som 
förekommer i mitt källmaterial. 

Eftersom företagarna inte som de offentligt anställda tjänstemännen hade 
fasta löner, baserades deras bevillning på den uppskattning av inkomsten 
som den (i städerna) s. k. taxeringskommittén gjorde årligen. Lite förenklat 
uttryckt, var bevillningen för den uppskattade årsinkomsten av rörelsen 5% 
vid den aktuella periodens början och fram t. o. m. 1854, 2,5% under åren 
1855-61 samt 1% av den totala uppskattade inkomsten fr. o. m. 1862. 
Avdrag på den beskattningsbara inkomsten fick göras för förluster, 
personalkostnader och liknande, men naturligtvis inte för egna 
levnadskostnader. (Utländska företagare kunde dock beskattas annorlunda, 
se ovan.) Fram t. o. m. 1861 förekom dessutom minimiavgifter för denna typ 
av bevillning, som ofta användes eftersom det kunde vara svårt att fastställa 
den verkliga inkomsten. Minimiavgifterna varierade mellan olika städer 
samt mellan olika typer av näringar inom varje stad, enligt ett ganska 
komplicerat system. Visserligen var minimiavgifterna för handlarna i 
Sundsvall två till tre gånger så stora som minimiavgifterna för hantverkarna 
i samma stad, men jag bedömer inte att detta förhållande undergräver en 
jämförelse mellan de båda yrkesgrupperna, bl. a. därför att undantag från 
reglerna kunde medges. Enskilda företagare kunde nämligen av ekonomiska 
skäl tillåtas erlägga en bevillning under den stipulerade miniminivån eller 
helt befrias från att erlägga bevillning. En samtida bedömare konstaterade att 
företagarnas årsinkomster som regel uppskattades för lågt.164 

ställer mig frågande till att man helt kan basera en studie i social mobilitet, utifrån ett så 
pass vagt definierat klassbegrepp. Detta gäller särskilt om man låter den sociala 
tillhörigheten definieras av graden av kontroll över den egna livssituationen. 
164 Rydin, H L; P. M. angående Det Svenska Skatteväsendets Utveckling. Sbattereglerings-
Komiténs Betänkande. Vol 6:2. Skattereglerings-Komiténs Promemorior. N:o 41. 
Stockholm, 1882-83. s 311-13, 318, 346-49, SFS 1848:53. Kongl. Maj:ts Nådiga 
Kungörelse, angående den af Rikets Ständer wid 1847 och 1848 årens Lagtima Riksdag 
åtagne Bewillning; Gifwen Stockholms Slott den 10 November 1848. Art. II. B) Bewillning 
af Städerne., samt motsvarande ställen i SFS 1851:38. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, 
angående den af Rikets Ständer wid 1850 och 1851 årens Lagtima Riksdag åtagne 
Bewillning; Gifwen Stockholms Slott den 30 September 185 1, SFS 1855:6. Kongl. Maj:ts 
Nådiga Kungörelse, angående den af Rikets Ständer wid 1853 och 1854 årens Lagtima 
Riksdag åtagne Bewillning; Gifwen Stockholms Slott den 4 Januari 1855 samt SFS 
1858:47. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående den af Rikets St änder wid 1856-1858 
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Trots att det alltså förekom vissa inkonsekvenser och orättvisor inom 
bevillningslagstiftningen, vågar jag påstå att bevillningsvärdena är en god 
mätare av välståndet inom en grupp företagare, om man håller sig till en stad 
i taget samt undviker att göra jämförelser med människor som inte hörde till 
gruppen. Jag vill även betona att jag inte intresserar mig för den absoluta 
nivån på bevillningen, inte heller förändringar i nivån som skedde över tid, 
utan endast inbördes skillnader mellan olika typer av företagare vid en viss 
tidpunkt. Det är just dessa skillnader som kan användas för att identifiera 
sociala skikt inom företagargruppen. 

Studier av den erlagda bevillningen har dock inte varit praktiskt 
genomförbara i alla avhandlingens delstudier. I kapitel 5, har jag därför 
använt mig av en enkel gruppindelningsmodel baserad enbart på yrkestiteln, 
men där jag istället har tonat ner betydelsen av rangordning av de olika 
yrkesgrupperna. I den mån yrkestitlar har rangordnats, har det uteslutande 
skett utifrån en bedömning av om personen i fråga kan antas ha haft en 
chefs- eller arbetsgivarposition. Av praktiska skäl beskrivs och diskuteras 
denna modell i kapitel 5. 

6. Begreppet "socialt nätverk" 
Studier av sociala nätverk, främst inom sociologin och socialantropologin, 
blev vanliga i Storbritannien och USA under 1950-talet. Bland det mycket 
stora antalet undersökningar som publicerades under 50- och 60-talen, 
verkar studier av nordamerikanska och västeuropeiska kärnfamiljers 
umgängesmönster samt afrikanska stammars funktion att dominera. Ett 
exempel från det förra forskningsområdet är Elizabeth Botts studie av 20 
barnfamiljer i 1950-talets London, där hon med hjälp av ett antal 
djupintervjuer med föräldrarna kom fram till att ju intimare en familj um
gicks med sin släkt och sina vänner, desto mer segregerat blev makarnas 
förhållande, och tvärtom.165 Familjerna i undersökningen såg ut på ungefär 
samma sätt: Barnen var 2-4 st och var under tio år; makarna hade varit gifta 
i 4-11 år; de hade inte sökt äktenskapsrådgivning; makarna hade en 
protestantisk bakgrund; samtliga familjer levde i Londonområdet. Den stora 
skillnaden mellan familjerna låg i att mannens årsinkomst varierade (£330-
£1800). Familjerna intervjuades efter ett på förhand uppställt frågeformulär, 
för att resultaten skulle kunna jämföras. 

års Lagrima Riksdag åtagna Bewill ning; Gifwen Stockholms Slott den 6 April 1858. Se 
även SFS 1883:51. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående bevillning af fast egendom 
samt af inkomst; gifven Stockholms slott den 14 September 1883. §§ 7-8 
165 Bott, E; Family and social network. Roles, norms, and external relationships in ordinary 
urban families. 2. uppl. London, 1971. (Social science paperbacks; 35) se främst kap. 2 
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Det första som slår en historiker, som försöker finna metodologisk 
inspiration i denna typ av litteratur, är att det föreligger en fundamental 
skillnad i att utföra en socialantropologisk studie av nu levande människor, 
än av människor som levde för hundra år sedan: Den senare gruppen 
människor är numera döda. Medan de grundläggande metoderna för 
socialantropologiska studier är intervjuer och iakttagelser "på plats", tvingas 
historikern ofta nöja sig med vad "hans" människor har lämnat efter sig -
direkt eller indirekt - i form av skriftliga dokument av skilda slag. Påpe
kandet kan ju tyckas banalt, men faktum är att denna skillnad isolerar 
forskaren från en mycket, mycket stor del av nätverksstudierna, samt 
begränsar i de allra flesta fallen vilka frågor han kan ställa (för att inte tala 
om den värdefulla feedback till resultaten som han går miste om och som 
kan vara möjlig att få i intervjusituationen).166 Detta förhållande väcker ett 
par frågor av grundläggande karaktär: Hur stor del av umgängesmönstren 
m. m., hos 1800-talets företagare har någonsin avsatt spår "på papper"? Det 
är ju dessutom bara en del av detta material som - medvetet eller av 
slumpen - har bevarats in på 1990-talet. Samt: Hur pass representativt är det 
umgängesmönster som framträder i detta material? 

Det bör stå klart för var och en att det föreligger en hel del svårigheter när 
man ska försöka teckna en exakt bild av 1800-talsmänniskornas umgänges
mönster, men svårigheterna är ändå inte så stora att man bör avstå från att 
alls genomföra en studie - det gäller bara att sänka ambitionerna till en 
realistisk nivå vad gäller att kunna uppnå exakthet samt att inte dra alltför 
vidlyftiga slutsatser av resultatet. Om mätmetoderna är aldrig så sofisti
kerade, blir resultaten ändå värdelösa om materialet inte "håller" för fråge
ställningarna. 

Jag har definierat en människas sociala nätverk som det samlade antalet 
förbindelser som en människa har med övriga människor, från ett äktenskap 
till en tillfällig kontakt i yrkeslivet. Förbindelser som avsatt spår på papper 
kan studeras och tolkas med en mängd metoder, även om de inblandade 
personerna inte kan intervjuas, men denna process är långt ifrån problemfri. 
För det första, kan de skriftliga spåren av en persons sociala förbindelser ge 
en mycket skev bild av verkligheten. Många förbindelser avsätter kanske 
inga spår alls, samtidigt som de skriftliga spår som finns kan ge en bild av 
en förbindelse som starkare eller svagare än den egentligen var. För det 
andra, leder en undersökning av de sociala förbindelserna inom en grupp till 
att man kan påvisa sociala förbindelser inom just denna grupp, men sanning

166 Å andra sidan har ju historikern (oftast) den stora friheten att välja att studera de 
personer han är intr esserad av. Hade det relativt stora antal familjer som tackade nej till att 
delta i Botts undersökning några gemensamma drag i sina umgängesmönster eller inbördes 
relationer som hade påverkat resultaten, om de hade tackat ja? (Bott s 15, tab. 1) 
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en är ju den att en grupp personer nästan aldrig utgör en sluten enhet; många 
av dem har även sociala förbindelser med personer som står utanför 
gruppen, och att utvidga undersökningen till att omfatta även dessa personer 
skulle troligen innebära en orimlig arbetsbelastning för forskaren. För det 
tredje, ger det historiska källmaterialet sällan eller aldrig en bild av en 
persons sociala nätverk vid en bestämd tidpunkt, utan över en längre 
tidsperiod. Detta problem blir särskilt viktigt att lösa om man som jag har 
velat undersöka om vissa sociala förbindelser har varit en orsak till, 
alternativt varit en frukt av, förändringar i en persons yrkeskarriär. För det 
fjärde, kan styrkan i en social förbindelse ha uppfattats olika av de 
inblandade personerna; en inbjudan av ett visst dopvittne kan (som tidigare 
påpekats) vara uttryck för att föräldrarna önskade knyta en förbindelse med 
vittnet i fråga, snarare än att inbjudan var ett tecken på att personerna kände 
varandra väl. Frågan om önskade respektive existerande bekantskaper för 
oss in på det femte forskningsproblemet, som gäller innebörden och effek
terna av de sociala förbindelserna. 

Många historiker nämner i olika sammanhang det sociala nätverket i sina 
texter. Nästan alla betonar de positiva effekterna på individens välbefin
nande i allmänhet, medan ett par andra ger en mer nyanserad bild på feno
menet. Jag ska här återge några röster från denna skara. 

Martin Åberg, till att börja med, skriver på ett ställe i sin avhandling om 
företagarna i Göteborg 1850-1914: 

Förmodligen kan vi (...) sluta oss till att personer ur proletära 
omständigheter sällan eller aldrig ingick i sådana sociala nätverk som 
kunde ge dem några fördelar i den kommande karriären. På denna 
punkt fanns (...) en viktig skillnad i förhållande till borgerligheten och 
medelklassen.167 

En liknande inställning möter vi även hos Anders Brändström och Tom 
Ericsson, som avslutar en uppsats om den sociala mobiliteten inom den 
lägre medelklassen i Sundsvall mot slutet av 1800-talet: 

This artide is only a tentative look at the social changes in Sundsvall 
and the way in which social networks adapted to urbanization and 
industrialization in order for its members to maintain or improve their 
class positions.168 

167 Åberg s 82-83 
168 Brändström, A & Ericsson, T; Social mobility and social networks. The lower middle 
class in late nineteenth century Sundsvall. Swedish urban demography during 
industrialization. A Brändström & L-G Tedebrand, red. Umeå, 1995. (Reports from the 
Demographic Data Base, Umeå University; 10) s 280 
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Sandro Lombardini betonar även han det sociala nätverkets positiva sidor i 
sin studie av giftermålsmönstret i tre norditalienska socknar (i dåvarande 
Savojen) under 1600-talet. Efter en genomgång av giftermålsmönstret inom 
de större släkterna i socknen Borgato, konstaterar han: 

In sum, having focused on a network cluster whose shared family 
names denote relatively successful patrilineal patterns of family 
formation, w e have also isolated a population segment that stands out 
as squarely agrarian and internal ly le ss different in wealth and status 
compared to the parish's population as a whole.169 

Geoffrey Crossick och Heinz-Gerhard Haupt, som ett sista exempel, är inne 
på samma linje, då de kommenterar en studie av den politiskt och 
ekonomiskt framgångsrika grupp personer som flyttade till Paris från den 
centralfranska regionen Auvergne under 1800-talet (se kapitel 1): 

Kin could also ease migrant integration into larger urb an centres. (...) 
Networks of kin were essential for setting up, and also for larger 
purchasing operations. The Parisian businesses of Auvergnats 
continued to rely on family contacts, showing little interest in the new 
legal structures that were becoming available.170 

Andra författare tar visserligen inte ordet "nätverk" i sin mun, men talar sig 
ändå varma för de sociala förbindelsernas betydelse för t. ex. företeelser de 
kallar klassformering. Christina Florin och Ulla Johansson skriver i sin 
monografi över det svenska läroverket och dess elever 1850-1914: 

Läroverken fick ( ...) en allt större roll i den kulturella formeringen av 
vår ekonomiskt och socialt sett brokiga borgerlighet. Utbildningen 
fungerade som ett ideologiskt kitt mellan de sinsemellan så disparata 
grupperna. Och även om detta kitt i första hand fungerade som ett 
integrerande medel för de elever som fullföljde studierna fram till 
studentexamen, var det ändå inte helt verkningslöst för de grupper, 
som lämnade den lärda skolan med en mindre mängd kulturellt kapital 
i bagaget. Läroverksåren gav också dem, dessa blivande medlemmar 
av lågborgerligheten, en känsla av samhörighet med borgerlighetens 
övriga delar. Skoltiden blev dessutom en brygga mellan den 
ekonomiska och kulturella borgerligheten, mellan företagare i större 
eller mindre skala å ena sidan och bildningsborgerskapet och lägre 
tjänstemän å den andra.171 

169 Lombardini, S; Family, Kin and the Quest for Community: A Study of Three Social 
Networks in Early-Modern Italy, The History of the Family. An International Quarterly, 
vol. 1, (1996):3 s 239 
170 Crossick & Haupt 1995 s 107. 
171 Florin & Johansson s 279-80 
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En av de få författare som talar om de sociala nätverken som något som kan 
verka hämmande på individens yrkeskarriär är William H Sewell, som i sin 
välkända monografi om bl. a. den sociala mobiliteten bland invånarna i 
Marseille 1820-1870, tar upp diskussionen då han kommenterar det faktum 
att de inflyttade marseilleborna, som grupp betraktad, i högre grad än de 
infödda lyckades etablera sig inom de s. k. borgerliga yrkena, även om 

179 infödda söner med borgerlig bakgrund klarade sig bäst av alla. Han anser 
att de båda grupperna marseillebor hade olika inställning till de stora 
förändringarna som skedde inom ekonomin och på arbetsmarknaden under 
den aktuella perioden. 

Natives, in general, resisted change, whereas immigrants, on the 
whole, accepted, explored, and exploited the opportunities that change 
offered. This is quite clear in the case of social mobility, where 
immigrants were more responsive to opportunities for upward 
mobility. Natives usually confined their search to familiar jo bs and 
social categories, remaining within the same social world as then-
parents. Immigrants explored the entire horizon and took special 
advantage of expanding opportunities in clerical occupations.173 

En mer mångfacetterad (eller neutral om man så vill) bild av det sociala 
nätverket, ger Barry Wellman och Charles Wethereil i en artikel i den 
amerikanska tidskriften The History of the Family. En persons sociala 
förbindelser kan dels förse honom med "sociability, support and 
information", men författarna påpekar längre fram att "The other side of the 
presumed equation, informal social control, also lends itself to systematic 
analysis."174 

Som vi ser, är det "sociala nätverket" ett ofta använt begrepp i 
historieforskningen. De flesta citerade författare ser positivt på nätverkets 
möjligheter att vara till hjälp för individen såväl i det privata som i det 
professionella livet. Vad det däremot ofta talas tyst om är vilken innebörd 
olika sociala förbindelser kan ha haft, samt hur dessa förbindelser konkret 
har kunnat bidra till den enskilde individens väl och ve. Lombardini har på 
ett ställe i sin artikel tolkat innebörden av de sociala förbindelserna som 
"potential communication flows allowing information exchange and, 

172 Sewell, W H; Stru cture and mobility. The men and women of Marseilles, 1820-1870. 
Cambridge, 1985. s 258-261. Till gruppen borgerliga yrken, All bourgeois, räknar 
författaren yrkesgrupperna Business and professional, Rentier, Sales and clerical samt 
Small business. 
173 ibid s 314 
174 Wellman, B & Wetherell, C; Social Network Analysis of Historical Communities: Some 
Questions from the Present for the Past, The History of the Family. An International 
Quarterly, vol. 1, (1996): 1 s 97, 106 
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ultimately, normative cohesion or at least predictability."175 På ett annat 
ställe talar han om de sociala förbindelserna som "material and social 
exchange" och avser då bl. a. hustruns hemgift.176 Wellman och Wetherell 
är inne på samma spår när de talar om att sociala förbindelser "[supply] 
sociability, support and information." samt att de "represent flows of 

177 resources that reflect relations of control, dependency and cooperation." 
Författarna talar senare även om "social support", vilket definieras som 
"informal exchange of instrumental and affective resources".178 

Formuleringarna klingar elegant, men definitionerna och innebörden av 
de sociala förbindelserna, då de alls förekommer, är vaga och - som jag ser 
det - oerhört svåra att mäta med hjälp av ett historiskt källmaterial. Inte 
heller framgår det hur författarna har tänkt sig att dessa förbindelser konkret 
har kunnat bidra till att t. ex. skynda på en persons yrkeskarriär. 

Framställningen hittills har klart visat att begreppet "socialt nätverk" 
behöver diskuteras och att problemen med de många innebörderna av 
begreppet behöver redas ut. Den följande diskussionen kommer dessutom 
att utmynna i ett förslag till hur begreppet kan användas praktiskt i historisk 
forskning. 

"Socialt nätverk" användes, enligt en ordbok utgiven av Svenska 
språknämnden, första gången på 1950-talet av den engelske antropologen 
J A Barnes då han beskrev mönstret av vänskaps- och släktskapsrelationer i 
ett norskt fiskesamhälle. Till svenska språket kom begreppet under 1960-
talet.179 

Begreppet skrivs med två ord. En av betydelserna av ordet "social" är, 
enligt Svenska akademiens ordbok, "som sammanhänger med sällskapslivet 
(umgängeslivet)" samt "med samvaro i form av föreningsliv o. d."180 Ordet 
"nätverk" definieras av en annan ordbok bl. a. som "spridd o. löst 
sammansatt grupp av personer med gemensamt intresse".181 Ett "nätverk" är 
till sin natur informellt, till skillnad från exempelvis en organisation, som 
alltid har ett namn och där det oftast finns någon typ av stadgar och en 
medlemsmatrikel. Detta innebär bl. a. att en medlem inte nödvändigtvis 

175 Lombardini s 235. Jag antar att författaren här menar att informa tionsflödet, som förstås 
antas kunna gå åt båda riktningarna, kunde bidra till att skapa gemensamma no rmer för de 
inblandade parterna, eller att det åtminsto ne innebar att en medlem av nätverket (d. v. s. ett 
hushåll) kunde förutsäga eller g issa sig till vad en annan medlem tyckte o ch tänkte i olika 
frågor. 
176 ibid s 240 
177 Wellman & Wetherell s 97, 102 
178 ibid s 112 
179 Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal. Stockholm, 1986. s 166 
180 Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Tjugoåttonde bandet. 
Sluvra-Solanin. Lund, 1981. s 8470 
181 Bonniers svenska ordbok. P Wivall, red. 6. uppl. Stockholm, 1994. s 385 
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behöver vara medveten om en annan medlems existens. Det är inte ens 
säkert att medlemmarna alls tänker på denna bekantskapskrets som ett 
nätverk. Nätverket är också icke-hierarktiskt. Det finns ingen 
ledningsfunktion, utan alla medlemmar är "lika mycket värda". Det finns 
inte heller någon verkställande funktion, utan allt ansvar för nätverkets 
verksamhet, vilken den nu är, vilar helt på den enskilde medlemmen. Det 
enda som alltså förenar medlemmarna, och som alltså definierar nätverket, 
är att de har åtminstone ett gemensamt intresse. Intresset kan antingen gå ut 
på att de vill bevara och skydda eller hjälpa något eller att de vill skapa 
någon sorts förändring, men oavsett vad syftet är, så drar ändå 
medlemmarna - medvetet eller omedvetet - åt samma håll; i nätverket finns 
inga fiender. Förbindelserna kan, precis som de ovan citerade författarna 
säger, representera informationsflöden eller moraliskt eller ekonomiskt stöd, 
men detta stöd behöver inte nödvändigtvis endast avse frågor som har med 
nätverkets "verksamhet" att göra. Men oavsett hur nätverket är utformat, 
vilket gemensamt intresse medlemmarna har och hur förbindelserna dem 
emellan än ser ut, så måste ordet "nätverk", såsom det här är definierat, i alla 
lägen ha en för medlemmen positiv klang. 

Om vi adderar ordböckernas definitioner, blir det sociala nätverket en löst 
sammansatt grupp av personer inom umgängeslivet eller inom 
föreningslivet, med ett gemensamt intresse. Detta skulle innebära att en 
persons sociala nätverk kan utgöras av bara en Uten del av alla de personer 
han träffar, känner, påverkas av eller är släkt med. Ordet "social" innebär att 
i nätverket inte ingår personer med vilka personen ifråga enbart har ett 
professionellt eller affärsmässigt förhållande. Inte heller medför en 
släktskapsförbindelse i sig medlemskap i det sociala nätverket, om inte 
personen också har sociala kontakter med sin släkting. 

I det här läget finns det anledning att ställa sig två frågor: Hur ska jag 
kunna påvisa dessa typer av sociala kontakter med hjälp av ett historiskt 
källmaterial? Hur ska jag kunna visa vilken inverkan dessa sociala kontakter 
hade på de sundsvallska företagarnas yrkeskarriärer? Svaret på den första 
frågan är att det skulle vara oerhört svårt, med tanke på källäget. Svaret på 
den andra frågan blir att det skulle bli om möjligt ännu svårare. Dels gäller 
det att bevisa att förekomsten av denna typ av förbindelser ledde till 
framgång för vissa företagare, dels gäller det att bevisa att frånvaron av 
denna typ av förbindelser ledde till ett misslyckande för andra företagare. 
Med andra ord: Studier av sociala nätverk i den här tappningen verkar inte 
utgöra en framkomlig väg för mig. Vad jag behöver i mitt arbete, är 
naturligtvis en hanterlig definition av begreppet, som är särskilt avpassad för 
att kunna ge svar på mina forskningsproblem och det källmaterial som legat 
till grund för studien. Jag har därför valt att använda mig av begreppet 
utifrån följande utsagor: 
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För det första, går det inte att i detta sammanhang endast tala om ett 
socialt nätverk, som i så fall främst skulle utgöras av de personer som står i 
fokus för studien, utan flera egocentriska sociala nätverk, d. v. s. ett nätverk 
för varje studerad person och hans eller hennes sociala kontakter. Två 
personer mellan vilka det finns en social förbindelse, kan var för sig ha 
sociala nätverk som i övrigt är så olika att de inte ens påminner om varand
ras. 

För det andra, är det nödvändigt att tillskriva det sociala nätverket en mer 
neutral karaktär, dels genom att vidga ordböckernas definition av ordet 
"social" till att gälla alla personer som den studerade gruppen kom i kontakt 
med, alltså även kontakter i det professionella livet, dels genom att slopa 
kravet på att medlemmarna i ett nätverk måste förenas av ett gemensamt 
intresse. Detta innebär att det sociala nätverket inte nödvändigtvis behöver 
vara det skyddsnät som kan fånga upp individen när han eller hon får 
problem, utan lika gärna, som exempelvis Sewell menar, kan verka 
hämmande på individens utveckling. Informationsflöden människor emellan 
kan ju vara antingen till nytta och till skada för dem själva eller för andra. 

För det tredje, måste de förbindelser som studeras och diskuteras vara så 
tydliga och så starka att de har avsatt spår i källmaterialet och vara av en 
sådan art att de kan studeras för en hel grupp människor under ungefär 
samma tidsperiod. Dessutom måste det gå att visa ungefär vid vilken 
tidpunkt förbindelsen etablerades, för att förbindelsernas betydelse för 
personernas yrkeskarriärer ska kunna studeras. 

Jag har nu framfört ett förslag på en hanterbar och en för mina syften 
fruktbar definition av begreppet "socialt nätverk", som har möjlighet att ge 
namn åt en form av informationsspridning, vars betydelse för den enskilde 
företagaren de följande empiriskt inriktade kapitlen handlar om. 
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Kapitel 3 
Företagarnas miljöer 

De svenska företagarna under 1800-talet levde och verkade under radikalt 
annorlunda förutsättningar på flera områden, jämfört med idag. Då dessa 
förutsättningar inte kan anses vara allmänt kända ens för alla historiskt 
skolade läsare, har jag valt att teckna en allmän bild av den miljö, i 
demografiskt, socialt, ekonomiskt och rättsligt hänseende, som Sundsvalls 
företagare befann sig i under 1800-talets andra hälft. Min förhoppning är att 
detta kapitel ska underlätta läsningen av de empiriskt inriktade delstudierna 
senare i avhandlingen. 

1. Befolkningsutvecklingen i Sundsvalls stad 
Sundsvalls invånarantal ökade som aldrig förr under 1800-talets andra hälft; 
befolkning mer än femdubblades. Staden avancerade storleksmässigt från att 
vara Sveriges 28 :e största stad 1850 med mindre än 3000 invånare, till att 
vara den 14:e största år 1900, med nästan 15 000 invånare.182 Denna 
befolkningsökning var naturligtvis en av de viktigaste förutsättningarna för 
att stadens företagsliv skulle kunna utvecklas. 

Bland orsakerna till befolkningsökningen återfinns i en lång rad 
ekonomiska och sociala faktorer, inte minst den välsignade frånvaron av 
krig och större sjukdomsepidemier. De direkta orsakerna till att just 
Sundsvalls befolkning ökade, var dock att staden hade både ett 
födelseöverskott och ett inflyttningsöverskott. Under 1880-talet växte 
Sundsvall som allra mest under hela den undersökta perioden; befolkningen 
kunde öka med så mycket som 12% på ett år.183 Det ska dock sägas att 
invånarantalet för särskilt Sundsvalls del i verkligheten var högre, eftersom 
många invånare var säsongsarbetare som bara vistades en viss tid i staden 
och alltså inte skrev sig där. Under ett år i böljan av 1870-talet uppges ca. 
3500 personer ha vistats i Sundsvall under sommarhalvåret, utan att vara 
skrivna i staden. Åtskilliga av dessa "extra" invånare kom från Finland.184 

182 Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 17 20-1967. s 61-62, 64 
183 Edvinsson, S; Den osunda staden. Sociala skillnader i d ödlighet i 1800-talets Sundsvall. 
Diss. Umeå, 1992. (Reports from the Demographic Data Base, Umeå University; 7) s 141 
184 ibid s 79 
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Diagram 1. Invånarantalet i Sundsvall 1850-1900. 
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Källa: BiSOS, serie A: Befolkningsstatistik. Tabellkommissionen/Statistiska 
Centralbyrån. 

Hera av de lokala sociala förändringarna har grundligt utretts av Sören 
Edvinsson som i sin avhandling har granskat hälsoläget hos befolkningen, 
sjukvården samt de sanitära förhållandena i Sundsvall under 1800-talet. 
Klara förbättringar skedde enligt honom i staden under 1800-talets sista 
fjärdedel, i form av bostadsbyggande och byggande av lasarett, VA-system 
med tillhörande vattenverk och reningsverk, flyttbara gödselkistor, badhus 
m. m. 

Författaren konstaterar att invånarnas livslängd ökade när deras 
levnadsförhållanden förbättrades, vilket ju skapade en större befolkning. Av 
de invånare i Sundsvall som föddes 1850, dog fler än en femtedel före sin 
ettårsdag. År 1900 dog färre än en tiondel.185 Barnafödandet i sig minskade 
dock i Sundsvall från 35%c under 1850-talet, via en liten ökning under de 
följande tjugo åren, till 29%c under 1890-talet.186 

De invånare som lyckades överleva sitt första levnadsår, kom med tiden 
också att sitta säkrare i sadeln. Den totala dödligheten pendlade mellan 20%c 
och 30%e, under perioden 1850-75, för att vid sekelskiftet vara nere i 
15%c.187 

185 Edvinsson s 162 
186 Sundbärg, G; Emigrationsutredningen. Bilaga V. Byg de statistik. Ekonomisk-statistisk 
beskrifning öjver Sveriges olika landsdelar. Stockholm, 1910. tab. 81, s 403 
187 Edvinsson s 132 
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Tabell 1: Andelen födda respektive avlidna (%c) av 
medelbefolkningen för varje decennium i Sundsvall 1851-

1900188 

o 

År födda avlidna 

1851-1860 34,8 22,5 

1861-1870 36,9 26,3 

1871-1880 41,5 27,5 

1881-1890 33,5 19,6 

1891-1900 28,9 16,0 

Invånarna dog vanligtvis i någon av de många infektionssjukdomar som 
härjade främst i städerna vid den här tiden. Andelen döda i infektions
sjukdomar var under hela perioden hög och sjönk endast måttligt från 63% 
1860-80, till 48% 1895-1905.189 

Stadens befolkningsökning berodde som sagt inte bara på att fler och fler 
invånare fick ett längre liv utan även på ett inflyttningsöverskott som tidvis 
var ganska stort. Överskottet var hela 31 %c under 1850-talet, men sjönk 
sedan till negativa -l,4%c under 1890-talet. Inflyttningen svarade för drygt 
60% av den totala befolkningsökningen.190 Inflyttningen till Sundsvall 
skedde fram till mitten av 1800-talet från stadens närområde, men allt 
eftersom tiden gick, ökade andelen inflyttade från andra delar av Sverige och 
även ifrån Finland.191 Under lågkonjunkturer flyttade folk ut från staden 
p. g. a. att områdets industrier då gick på lågvarv. Under högkonjunkturer 

1 Q9 gick migrationsströmmarna åt det motsatta hållet. Andelen ogifta av de 
inflyttade var hög under hela perioden, och låg på mellan 65% och 80%. De 
som flyttade till sundsvallsområdet kom ofta att arbeta där några år, an
tingen som tjänstefolk inne i staden, eller vid någon industri i området 

188 Sundbärg tab. 81, s 403-04 samt Runborg, C & Sundbärg, G; Dödligheten af 
Lungtuberkulos i Sveriges städer, åren 1861/1900, Statistisk Tidskrift, vol. 136, (1905):3 
s 210, 214 
189 Edvinsson s 155 
190 ibid s 83 
191 Tedebrand, L-G, Brändström, A & Sundin, J; Two cities - Urban Migration and 
Settlement in Nineteenth Century Sweden. Opubl. paper presenterat på The Eleventh 
International Economic History Conference, Milano 11-16/9 1994. s 4 
192 ibid s 3 
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däromkring. Endast lite drygt hälften av inflyttarna i Sundsvall stannade där 
längre tid än fem år.193 Inflyttningen till staden utgjordes till större delen av 
kvinnor, vilket skapade ett litet kvinnoöverskott, som år 1850 låg på 53%.194 

Hushållen bestod oftast av kärnfamiljer eller enmanshushåll. Större familjer 
existerade bara hos en del av stadens borgerskap.195 

2. Det politiska livet 
Företagarnas politiska makt var vid periodens böljan betydande, men 
minskade sedan avsevärt under de sista åren fram till den kommunala 
självstyrelsens införande 1862. Därefter kom makten att till största delen 
ligga hos det högre borgerskapet under resten av den aktuella perioden. 

En period av uppluckring av de burskapsägande borgarnas ensamrätt till 
den politiska makten i Sundsvall inleddes i och med inrättandet av det för
valtande organet drätselkammaren 1847. Rösträtten vid valet av drätsel
kammarledamöter grundades på varje invånares bevillning i stället för om 
han ägde burskap eller inte. Organet borgerskapets äldste, vars juridiska 
ställning alltid hade varit oklar, kom p. g. a. detta alltmer i skymundan.196 

1862 års förordningar om kommunal självstyrelse innebar alltså att den 
yrkes- och bevillningsrelaterade rösträtten ersattes av en bevillnings- och 
egendomsrelaterad rösträtt, vilket givetvis kom att gynna de övre 
inkomstskikten. Eftersom Sundsvall hade mer än 3000 invånare 1862, 
ålades invånarna att redan från början utse stadsfullmäktige. Dessa socialt 
exklusiva församlingar kom under nästan hela resten av 1800-talet att i 
praktiken förnya sig själva. Av de ledamöter som valdes in i Sundsvalls 
stadsfullmäktige på 1870-talet, kom mer än 70% av dem att sitta på sina 
poster i mer än 10 år.197 

Andelen storföretagare, godsägare, högre tjänstemän och akademiker, 
som utgjorde 6% av stadens befolkning 1870 respektive 5,4% år 1900, 
lyckades besätta omkring 73% av platserna i stadsfullmäktige. Andelen 
hantverkare med eller utan mästartitel i stadsfullmäktige samt 

198 yrkesutbildade arbetare, pendlade mellan 15% och 25%. 

193 Tedebrand, Brän dström & Sundin s 7-8 
194 Edvinsson s 84 
195 Tedebrand, Brändström & Sundin s 11 
196 Humble, S ; Sundsvalls historia. Del 3. Tiden 1803-1862. N Ahnlund, red. Sundsvall, 
1921. s 69 
197 Persson, L; En utvald elit. Sundsvalls stadsfullmäktige 1863-1921. Opubl. C-uppsats i 
historia vid Institutionen för historia, Umeå universitet. 1994. s 17 
198 ibid s 8, 50. 
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3. Näringslivet 
Den stora industriella expansion inom sågverksindustrin under 1800-talets 
andra hälft skedde i området runt omkring Sundsvall och hade sin 
förutsättning i de undan för undan förbättrade exportmöjligheterna till 
främst Storbritannien efter 1850, vilket gjorde sundsvallsdistriktet till 
"Europas största sammanhållna träindustriella område". Under perioden 
1860-1900 ökade därför befolkningen i de omkringliggande kommunerna 
Alnö, Njurunda, Skön och Timrå från 7400 till över 32 500 invånare. I dessa 
kommuner bodde under hela perioden omkring 90% av befolkningen i 
Västernorrlands län. Antalet anställda i industrierna som var förlagda där 
räknades i flera tusental.199 Villkoren för det privata näringslivet 
förbättrades avsevärt då Sundsvall fick järnvägsförbindelse med Stockholm 
1881 samt året efter med Trondheim.200 

Kring sekelskiftet 1900 förändrades industrins förutsättningar i området. 
Sundsvallsdistriktets industri fick uppleva en lång stagnationsperiod, men 
alla dessa förändringar är förstås en helt annan historia. 

Företagarna och deras anställda i Sundsvall ökade mindre i antal än vad 
stadsbefolkningen i övrigt gjorde under 1800-talets andra hälft. Gruppens 
andel minskade från 8,5% till 7,5% under samma period, trots att handels
näringen fick ett stort uppsving efter den stora branden i juni 1888, då större 
delen av staden ödelades och omkring 9000 av dess 9300 invånare blev 
hemlösa. 

Tittar vi närmare på handels- och hantverksnäringarna var för sig, klarnar 
bilden av hur de utvecklade sig (Diagram 3). De sysselsatta inom handels
näringen ökade långsamt men stadigt i antal fram till året för sundsvalls
branden. Inom hantverksnäringen var ökningen i ojämn. Denna ojämna 
utveckling berodde på att hantverkarnas anställda varierade kraftigt i antal. 
Överhuvudtaget så rätas kurvorna ut för hantverksnäringen om vi "lyfter 
bort" de anställda ut statistiken, samtidigt som handelsnäringens ökning 
efter 1888 bekräftas (Diagram 4). 

De verksamma handlarna, hantverkarna och lägre tjänstemännen i 
Sundsvall under perioden 1860-95 har studerats av Brändström och 
Ericsson. De har för det första undersökt vilken social rekrytering dessa 
yrken hade; för det andra hur stor del av dem som stannade inom respektive 
näringsgren livet ut, samt för det tredje vilka typer av näringsgrenar deras 
söner kom att bli verksamma inom. I undersökningen har endast ingått den 

199 Tedebrand, L-G; Demografisk stabilitet och förändring under det industriella 
genombrottet. Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade Sten Carlsson 14/12 
1977. Lund, 1977. s 251 
200 Nilsson, J E; Sundsvalls historia. Del 5. Tiden 1862-1888. Sundsvall, 1943. s 409 
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Diagram 2. Antal sysselsatta inom handels- och hantverksnäringarna i 
Sundsvall, jämfört med stadens övriga befolkning, 1858-1900. 
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Diagram 3. Antal sysselsatta inom handels- och hantverksnäringarna i 
Sundsvalls stad, enl Kommerskollegii definition, 1858-1900. 
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Diagram 4. Antal handlare och hantverkare i Sundsvalls stad, enl 
Kommerskol legi i definition, 1858-1900. 
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Hantverkare 
Handlare 

del av den yrkesverksamma medelklassen som var verksam i staden i minst 
fem år, vilket bl. a. innebär att endast 38% av de hantverkare som någon 
gång var verksamma i Sundsvall ingår i studien. De företagare som verkade 
inom handelssektorn stannade dock i allmänhet under en längre tid i 
staden.201 

Undersökningen visar att mer än 60% av hantverkarna härstammade från 
en hantverkarfamilj, medan mindre än en tredjedel av handlarna härstam
made från en handlarfamilj och hela 40% kom från lägre tjänstemanna
hem.202 Förklaringen till skillnaden i social rekrytering mellan dessa 
näringsgrenar ligger delvis i att en hantverkare behövde ha en yrkes
utbildning, vilket ju gjorde det lättare för hantverkarsönerna att få in en fot i 
branschen. En yrkesutbildning var däremot inte nödvändig för att man skulle 
kunna öppna en butik. Den kunde dessutom öppnas med ett relativt litet 
startkapital. Den som en gång blivit verksam inom någon av dessa två 
näringsgrenar, förblev oftast så hela livet ut; enligt författarnas under
sökning i 75-80% av fallen.203 

Det var uppenbarligen svårare för handlarnas söner att etablera sig inom 
sin fars yrkesgren, än det var för hantverkarnas söner. Endast 13% av 
handlarnas söner blev så småningom butiksägare själva, samtidigt som hela 
40% av hantverkarnas söner blev hantverkare. Skillnaden går återigen delvis 
att förklara med att hantverkarsöner hade lättare att skaffa sig rätt yrkesut

201 Brändström & Ericsson s 272 
202 ibid s 274-75 
203 ibid s 273, 276 
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bildning för något hantverk. Siffrorna antyder dessutom att marknaden för 
butiksägare trots allt var begränsad, vilket stöds av det faktum att 
genomsnittsåldern då butiksägaren blev "sin egen" var hög, nästan 30 år.204 

Efter föreningsobligatoriets avskaffande 1864 (se nedan), bildades efter 
några år en frivillig fabriks- och hantverksförening, varom mer berättas i 
kapitel 7.205 Förenings uppgifter blev nu som tidigare att bevaka hant
verkarnas och fabrikörernas intressen i staden samt att kontrollera yrkes
skickligheten hos lärlingarna och gesällerna, men medlemskapet var numera 
frivilligt. En frivillig handelsförening ska ha bildats 1865, men verkar inte 
ha lämnat några spår efter sig i arkiven. 1874 bildades Sundsvalls börs
förening, där bl. a. köpmän var välkomna som medlemmar.206 

För att ge lärlingarna och gesällerna både en yrkesanpassad utbildning 
och en lämplig yrkesstolthet (som delvis innebar att man inte borde bilda 
fackföreningar), inrättades en s. k. söndags- och aftonskola 1871, där bl. a. 
gavs undervisning i välskrivning, kristendom och räkning. Hantverkarna 
försökte på detta sätt att bevara något av det inflytande de hade haft över 
sina anställda under skråtiden. Det upprättades t. o. m. "kontrakt" med 
gesällerna om deras rättigheter och skyldigheter i tjänsten samt infördes 
även belöningsmedaljer och skapades särskilda matinrättningar för deras 
anställda.207 

4. Föreningslivet 
En baptistförsamling bildades i Sundsvall redan 1855, men det dröjde till 
slutet av 1860-talet innan skaran av anhängare hade vuxit sig riktigt stor - då 
tillhörde nästan 20% av Sveriges alla baptister Sundsvalls distrikts
förening.208 Jag återkommer till denna baptistförsamling i kapitel 7. Baptist
församlingen var dock långt ifrån den enda förening som lockade medlem
mar i Sundsvall under 1800-talets andra hälft. 

Under 1850-talet uppstod även små mormonförsamlingar i staden. På 70-
och 80-talen nåddes Sundsvall av metodistkyrkan och Frälsningsarmén. I 
Sundsvall grundades Sundsvalls brödraförening av teologen Paul Petter 
Waldenström, vilken kom att samla åtskilliga anhängare.209 De frikyrkliga 
församlingarna fick på det hela taget bedriva sin verksamhet utan någon 

204 Brändström & Ericsson s 265, 267 
205 Nilsson s 441 
206 ibid s 498, 500 
207 ibid s 444-45 
208 ibid s 285 
209 ibid s 284, 287 samt Öhngren, B; Elit och massa - spänningar i färden mot ett nytt 
samhälle. Folkrörelser och samhällsutveckling 185 0-1990. Sundsvalls historia. Del III. L-G 
Tedebrand, red. Sundsvall, 1997. s 80-85 
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större inblandning från myndigheternas sida, bortsett från en period under 
1850-talet. De frireligiösa rörelserna hade en hög andel kvinnor, men hade 
starka förbindelser till en av de mansdominerade folkrörelserna, nämligen 
nykterhetsrörelsen. 

Ändrad lagstiftning under 1850-talet resulterade i att all brännvinstill
verkning ställdes under myndigheternas kontroll. Städernas makthavare 
skulle i fortsättningen arrendera ut rätten att sälja och tillverka brännvin. För 
att de pengar som nu började flyta in till stadskassorna skulle användas på 
bästa sätt, infördes det s. k. göteborgssystemet i Sundsvall år 1866.210 Detta 
system innebar att stadsfullmäktige bildade ett utskänkningsbolag för 
försäljning av rusdrycker, där hela vinsten användes till det allmännas bästa, 

11 1 exempelvis som bidrag till en ny läroverksbyggnad i Sundsvall 1877. 
Bildandet av utskänkningsbolagen visade sig bli en lysande affärer för 
myndigheterna i Sundsvall. Den årliga vinsten i bolaget steg nästan 
oavbrutet och var vid sekelskiftet hela 125 000 kronor. 

Eftersom utskänkningsbolagen kom att spela en så pass viktig roll i 
städernas finansiering av sina utgifter, visade sig stadsfullmäktigeleda
möterna inte vara särskilt intresserade av att få ner brännvinskonsumtionen 
(även om ett försäljningsförbud hade införts 1865, från lördag kväll till 
måndag morgon).212 Mot bakgrund av detta är det lätt att förstå att vissa av 
invånarna slöt sig samman i nykterhetsföreningar. Här ska bara nämnas 
Hoppets här, som nådde Sundsvall 1876 och samlade åtskilliga anhängare. I 
Sundsvall tillsattes halva dess styrelse av baptistförsamlingen och andra 
halvan av Sundsvalls brödraförening. Omkring 1880 bildades stadens första 
godtemplarloge, vars efterföljare under 1890-talet kom att ersätta Hoppets 
här,213 

Bland de övriga föreningarna som existerade vid denna tid, där en del av 
företagarna återfinns, märks arbetarföreningarna, som till stor del bestod av 
handlare och hantverkare. De var föregångare till de socialistiska arbetar-
klubbarna, men var ganska liberalt färgade och verkade bl. a. för en viss 
utvidgning av rösträtten till Andra kammaren. Sundsvalls arbetarförening 
grundades 1867-68. Det proletära inslaget var mycket litet. Arbetarförening
arna var i huvudsak lojala mot de styrande och såg till att hålla sig väl med 
samhällets ledande personer; självaste borgmästaren blev medlem 1872. 
Sundsvalls arbetarförening avlöstes under 1880-talet av socialistiska 

21U Ni lsson s 256 
211 ibid s 308 samt BiSOS, serie V: Brännvinstillverkning och försäljning. Byråns för 
kontrollen å tillverkningsafgifter årsberättelser /Brännvinstillverkning oc h försäljning samt 
hvitbetssockertillverkningen. Finansdepartementets kontroll- och justeringsbyrå. 1873-
1900. 
212 Nilsson s 245 
213 ibid s 264 samt Öhngren s 87-93 
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fackföreningar och arbetarklubbar.214 Frimurarloger grundades från 1883 
och det nöjes- och välgörenhetsinriktade ordenssällskapet W:sex fanns 
representerad från 1864. En skarpskytteförening existerade mellan omkring 
1835 och 1882. Föreningen hade år 1869 145 medlemmar.215 

5. Näringslagstiftningen 
De juridiska ramarna för företagarnas verksamhet i Sverige under 1800-talet 
angavs, då som nu, av Handelsbalken i Sveriges rikes lag. Reglerna för hur 
man vinner burskap, kan vara av intresse att känna till, eftersom burskap 
t. o. m. 1862 var förbundet med betydande politiska och ekonomiska 
rättigheter och skyldigheter, även om dessa rättigheter från 1858 delvis 

91 f\ utsträcktes till några andra grupper i städerna. 
I Handelsbalkens tredje kapitel stadgades, med de förändringar som 

gjordes 1844, att den som ville vinna burskap i en borgerlig näring i en viss 
stad, skulle ansöka om detta hos stadens borgmästare och råd. Borgmästaren 
lät stadens borgerskap yttra sig i ärendet, varefter han utfärdade burbrev för 
den sökta näringen. I samband härmed skulle dessutom den blivande 
borgaren ända fram till 1896 svära den s. k. borgareeden.217 Ingen fick ha 
burskap i två städer samtidigt och den som bodde utomlands fick 
överhuvudtaget inte vinna svenskt burskap. Burskapet skulle sägas upp 
minst sex månader innan borgaren flyttade eller upphörde med sin 
verksamhet. Flyttade han därefter utomlands, tillföll en sjättedel av hans 
tillgångar staten respektive staden, om inte annat var överenskommet mellan 
Sverige och den andra staten; flyttade han till en annan inrikes stad, kostade 

214 Nilsson s 539, 542-43 samt Öhngren s 103-09 
215 Bladh, C; Den sista staden. En bok om Sundsvall. Sundsvall, 1989. s 53 samt Persson 
s 36 
216 Rösträtt till Borgarståndet tillkom fram till 1858 endast burskapsägande borgare och 
magistratspersoner. Därefter hade även, lite förenklat, ägare av hus, tomter eller jord som 
låg inom stadens domvärjo röstr ätt, samt alla idkare av borgerliga närin gar, utom d e s. k. 
självförsörjarna (se nedan). 1862 års kommunalref ormer innebar att a lla medlemmar av 
stadskommunen (d. v. s. alla mantalsskrivna eller ägare av fast egendom i staden) fick 
kommunala rättigheter, bl. a. rösträt t till stadsfullmäktige. (SFS 1858:81. Kongl. Maj:ts och 
Riksens Ständers fastställda Riksdags-Ordning, Dat. Stockholm den 10 Februari 1 810; Med 
de derefter, och sist wid Riksdagen i Stockholm åren 1 856-1858 af Konungen och Riksens 
Ständer antagna förändringar. § 1 4 samt SFS 1862:14. Kongl. Maj:ts nådiga Fö rordning om 
Kommunstyrelse i stad; Gifwen Stockholms Slott den 21 Mars 1862. §§ 3-4) 
217 Sveriges rikes lag. Gillad och antagen på riksdagen år 1734. Stadfäst av Konungen den 
23 januari 1736. Med tillägg och författningar som kommit ut från trycket före den 1 
januari 1999. O Höglund, red. 120. uppl. Stockholm, 1999. Handelsbalken, 3 kap. §§ 1, 5 
samt SFS 1896:29. Lag om upphäfvande af föreskrifterna angående borgareed; gifven 
Stockholms slott den 29 Maj 1896. 
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det däremot ingenting. Om borgaren flyttade utomlands innan han hade sagt 
upp sitt burskap, förlorade han på samma sätt hälften av sina tillgångar, och 
flyttade han till en annan inrikes stad, fick han böta.218 

Under perioden 1847-64 preciserades näringslagstiftningen främst av 
1846 års fabriks- och hantverksordning samt 1846 års handelsordning, som 
tillsammans hade ersatt 1720 års skråordning. Denna lagstiftning reglerade 
verksamheten för de näringsidkare som försörjde sig själva på sin 
verksamhet och som eventuellt hade anställda som inte var mantalsskrivna i 
deras hem. Huvuddragen i denna för avhandlingen så viktiga lagstiftning 
refereras i det följande.219 

Fabriks- och hantverksordningen 
Fabriks- och hantverksordningen talar om två typer av näringsidkare: en 
som hade rätt att anställa lärlingar och gesäller samt samarbeta med andra 
näringsidkare, en annan som endast fick biträdas i sitt arbete av hemma
varande familjemedlemmar men som i övrigt var tvungen att arbeta själv
ständigt. 

Rätten att för försäljning, med hjälp av anställda lärlingar och gesäller, i 
verkstad bedriva tillverkning av hantverksarbeten eller att driva bageri-, 
bryggeri eller slakterinäring, kunde, när det gällde män, beviljas svenska 
medborgare som tagit nattvarden, kunde, som det hette, råda över sig själva 
och sin egendom, hade god frejd, kunde skriva läsligt och räkna enkla tal, 
innehade burskap för aktuell näring i den stad han var verksam (gällde inte 
fabriksnäringar) samt innehade mästarbrev om han önskade verka som 
hantverkare med någon av följande yrkestitlar: bleckslagare, bokbindare, 
gelbgjutare (inkl klockgjutare och gördelmakare), glasmästare, guld- och 
silverarbetare, juvelerare, handskmakare, hattmakare, kakelugnsmakare (ej 
kakeltillverkare), kammakare, kopparslagare, målare, sadelmakare, segel-
sömmare, skomakare, skräddare, smed, snickare, snörmakare, svarvare, 

218 Sveriges rikes lag. 120. uppl. Handelsbalken, 3 kap. Huru bu rskap vinnas må samt SFS 
1844:41. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, om förändrade stadganden i afseende på 
afgifter wid utflyttning till utrikes ort; Gifwen Stockholms Slott å Rikssalen den 9 
November 1844. 
219 Fiskenäringen är formellt sett ett kapitel för sig, eftersom den inte omfattades av den 
ordinarie näringslagstiftningen. 1852 års Fiskeristadga nämner ingenting om eventuella krav 
på den som ville försöija sig på fiske. Den konstaterar däremot att allt fiske utomskärs är 
fritt, liksom strömmingsfisket invid skogsklädd kust i bl. a. Västernorrlands län. (SFS 
1852:30. Fiskeri-Stadga, af Kongl. Maj:t i nåder fastställd den 29 Juni 1852. §§ 1, 3) 
Handeln med fisk reglerades dock av handelsordningen (SFS 1846:40 § 19). Yrkesfisket i 
Sundsvall var i avtagande under hela 1800-talet. Ar 1850 hade andelen familjer som ägnade 
sig åt fiske mer än halverats på 20 år, till knappt 10%. 
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blockmakare eller tunnbindare. För byggmästare, murarmästare och idkare 
av fabriksnäringar, krävdes skriftliga skicklighetsintyg. Det var tillåtet att 
driva flera rörelser inom olika näringar samtidigt och att vara verksam i 
olika städer, om bara kraven på skicklighet m. m. för var och en av 
näringarna samtidigt var uppfyllda. Om tillverkningen av en vara krävde 
medverkan av fler hantverk än det näringsidkaren var utbildad i, fick 
personer med sådan kompetens anställas. Flera näringsidkare kunde 
tillsammans bilda ett bolag, om de uppfyllde kompetenskraven.220 

Reglerna förutsatte att näringsidkaren var myndig. Var han inte det, och 
blev ägare till en rörelse, hade han dock tillåtelse att driva rörelsen "med 
förmyndarens samtycke och ansvar".221 Myndighetsåldern för män var under 
hela den aktuella tidsperioden 21 år. 

Reglerna för kvinnor varierade beroende på deras civilstånd. För änkor, 
frånskilda hustrur och ogifta kvinnor gällde liknande regler som för män. 
För ogifta kvinnor nämns inget ålderskrav. (Ännu i böljan av den aktuella 
perioden var det som bekant endast änkor som betraktades som myndiga.) 
Några krav på att hon skulle inneha burskap eller mästarebrev fanns inte, 
men hon skulle på något sätt kunna styrka sin skicklighet inom yrket. Kunde 
hon inte styrka sin kompetens, var hon tvungen att biträdas av en gesäll. 
Änkor hade dock alltid rätt att ensamma driva makens rörelse vidare. Om 
kvinnan gifte sig, fick hon med mannens tillåtelse fortsätta att driva rörelsen 
under gemensamt ansvar. Gifta kvinnor hade inte rätt att starta egen rörelse, 
oavsett om maken samtyckte eller ej.222 

Näringsidkaren hade rätt att anställa lärlingar som fyllt lägst 12 år, samt 
gesäller. Gesällbrev kunde den lärling få som fyllt 18 år (undantagsvis 16 år) 
och besatt försvarlig kristendomskunskap och tillräcklig yrkesskicklighet. 
Anställningen skulle regleras av ett kontrakt, som fick löpa på högst tre år i 
taget eller fram till det att lärlingen eller gesällen uppnådde myndighets
ålder. Arbetare, som inte klassades som lärlingar eller gesäller, skulle också 
anställas på kontrakt under minst sex månader i taget.223 

Näringsidkare som tillhörde ovan nämnda grupp, var, om de inte 
innehade burskap, skyldiga att betala en särskild avgift till staden. Alla 
idkare var dessutom skyldiga att tillhöra en fabriks- och hantverksförening, 
som alltså blev en arvtagare till skrået. Föreningsarbetet kunde överlåtas till 

220 SFS 1846:39 §§ 3-4, 7-9. Bleckslagaren tillverkar kärl eller andra föremål av tunn plåt; 
med blockmakare avses en person som tillverkar block som användes till hissar och på 
fartyg; gälbgjutaren tillverkar föremål av mässing eller annan gul legering. 
221 ibid § 6 
222 ibid § 5 
223 ibid §§ 32-35 
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ett antal fullmäktige, som i så fall valdes på samma sätt som stadens 
Äldste.224 

Den andra typen av näringsidkare var den vi kan kalla för självförsörjare. 
De hade rätt att "med egna händer till afsalu åstadkomma handtwerksarbeten 
eller andra tillwerkningar", men var inte skyldiga att inneha burskap eller 
mästarbrev och behövde inte heller på annat sätt bevisa sin yrkesskicklighet 
för att erhålla näringstillstånd. Kraven för män var att de skulle vara svenska 
medborgare, ha tagit nattvarden samt vara välfrejdade. (Undantag från den 
sista regeln kunde medges.) De fick bara biträdas i arbetet av sin hustru och 
hemmavarande barn. Flera självförsörjare fick inte arbeta i samma verkstad. 
Reglerna för kvinnor skilde sig något åt även här, beroende på deras 
civilstånd. Gifta kvinnor, änkor och frånskilda hustrur skulle i likhet med 
männen vara välfrejdade samt besitta grundläggande kristendomskunskap. 
De fick endast biträdas av hemmavarande barn. Ogifta kvinnor skulle ha 
fyllt 25 år, vara välfrejdade samt ha tagit nattvarden. Undantag från 
åldersregeln kunde medges om det förelåg särskilda skäl. Självförsörjare var 
inte skyldiga att betala någon avgift för sitt näringstillstånd till staden, de var 
inte heller skyldiga att tillhöra någon fabriks- eller hantverksförening.225 

Vad gäller hantverkare av den förstnämnda kategorin, kunde mästarbrev 
och skicklighetsbevis för kvinna erhållas efter en ansökan hos stadens 
magistrat. Till ansökan skulle bifogas ett mästarprov, om det inte var för 
skrymmande samt ett äkthetsintyg. Magistraten och stadens Äldste utsåg 
fem sakkunniga som bedömde arbetet. Hantverksföreningen fick yttra sig 
över ansökan, som bifölls om ingen hade några invändningar. 
Självförsörjare erhöll sina tillstånd efter en ansökan hos magistraten, samma 
sak gällde idkare av fabriksnäringar. 

Näringstillstånd av den förstnämnda typen skulle dras tillbaka om 
personen begick brott som medförde vanfrejd eller om han eller hon inte 
betalade sina avgifter. Trots det, hade personen alltid rätt att fortsätta 
bedriva sin verksamhet som självförsörjare, men magistraten kunde vid 
upprepad brottslighet dra in även detta näringstillstånd.226 

224 SFS 1846:39 §§ 29-30 
225 ibid § 12. Det ska sägas att självförsöijare även förekommit under den äldre 
näringslagstiftningens tid, men näringstillstånd hade då endast givits personer ur vissa 
samhällsgrupper, som annars inte hade kunnat försörja sig. Söderberg skriver i den första 
delen av sin historik över de svenska hantverkarna: "Tillstånd att bli självförsöijare bruka de 
ges företrädesvis åt dels fördettingar, såsom avskedade soldater o ch lägre kronobetjänte 
samt illa medfaret sjöfolk , dels åt änkor och ogifta kvinnor av lägre klass. ( ) Man var 
däremot noga med att inte medge sådan försörjningsrätt åt 'den tjänande klassen', som 
kunde vilja överge det nödvändiga tunga arbetet för en kanske magrare men lättare och mer 
omväxlande tillvaro." (Söderberg 1956 s 77) 
226 SFS 1846:39 §§ 12, 17, 23-24 
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Handelsordningen 
Reglerna i handelsordningen var mycket snarlika dem i fabriks- och 
hantverksordningen, med den största skillnaden att villkoren för kvinnor var 
hårdare. Rätten för män att idka handelsrörelse i stad, tillkom svenska 
medborgare som tagit nattvarden, kunde råda över sig själva och sin 
egendom, var välfrejdade, kunde skriva läsligt och räkna enkla tal, besatt 
grundläggande kunskaper i bokföring, hade burskap i handel samt ej var 
statsanställda. Hantverkare hade, efter anmälan till magistraten, rätt att till 
kostnaden av en vanlig handelsrätt, sälja varor de tillverkat själva direkt till 
konsumenterna. Flera handelsidkare hade rätt att sälja varor från en 
gemensam butik.227 Precis som när det gällde hantverkare och fabrikörer, 
hade en omyndig handelsidkare rätt att driva sin rörelse under förmyndarens 

998 ansvar. För fiskerirörelser samt olika typer av hotell- och restaurang
rörelser gällde särskilda regler, liksom för handel med importerade varor. 
Handelsidkarna hade dock rätt att utan vidare sälja importerade varor om de 
såldes en gros eller direkt från fartyget.229 Butiksbiträden fick anställas 
enligt samma regler som lärlingar och gesäller.230 

Välfrejdade kvinnor som besatt försvarlig kristendomskunskap hade, 
oavsett civilstånd, rätt att ansöka om handelsrättighet. Gifta kvinnor 
behövde en make som gav sin tillåtelse samt att han ensam ansvarade för 
hennes förbindelser. Änkor fick driva vidare den framlidne makens rörelse 
självständigt i högst sex månader efter omgifte. För samtliga kvinnor gällde 
dessutom att de bara fick idka "nipperhandel, klädmäkleri, mångleri, 
tobakshandel samt försäljning af så kalladt nålstolskram".231 I övrigt gällde 
samma regler som för män. 

Handelsrättighet förvärvades genom en anmälan till magistraten, där ett 
skicklighetsintyg bifogades. Handelsföreningen hade precis som 
hantverksföreningen en månad på sig att yttra sig om ansökan, innan 
burbrev kunde meddelas. Varje handelsidkare var skyldig att vara medlem i 
en handelsförening, som fungerade som en hantverksförening och som även 
kunde vara sammanslagen med en sådan. Handelsrättigheten drogs in vid 
vanfrejd eller om handelsidkaren inte hade betalat sina avgifter och skatter 
under tre år.232 

227 SFS 1846:40 §§1,3 
228 ibid § 1 0 
229 ibid §§ 13, 19 
230 ibid § 29 
231 ibid § 4. Nipperhandel = försäljning av små, mindre dyrbara smycken och 
prydnadssaker; klädmäkleri = försäljning av begagnade kläder; m ångleri = försäljning av 
varor av relativt lågt värde, främ st olika typer av livsm edel; nålstolskram = varor som säljs 
på s. k. nålstol, d. v. s. nålar, handarbeten o dyl. 
232 ibid §§18,24 
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De flesta förändringar som företogs i näringslagstiftningen för städernas 
del mellan 1847 och 1864, medförde utökade möjligheter för kvinnor att 
idka borgerliga näringar. Den viktigaste förändringen i övrigt, var att 
arbetstidsreglerna för minderåriga fabriks- och hantverksarbetare skärptes. 
Från 1852 blev arbetare under 18 års ålder, vid böter för arbetsgivaren, 
förbjudna att arbeta mellan kl 21 och 05. Samma typ av böter stadgades för 
arbetsgivares brott mot 12-årsregeln.233 

Kommerskollegium preciserade i en kungörelse 1847 vilka varor som 
handelsidkande kvinnor hade rätt att sälja. Listan på varor är ganska lång, 
men den upptar endast färdiga produkter av inte alltför högt ekonomiskt 
värde. Inga halvfabrikat eller råvaror förekommer i denna lista. De enda 
typer av varor som dock uttryckligen var förbjudna för kvinnor att handla 
med, var varor i ädelmetall samt vissa brödsorter. I övrigt var definitionerna 
av de olika handelsnäringarna förhållandevis liberala. Klädmäkleri 
definierades exempelvis som försäljning av alla typer av kläder, leksaker, 
möbler och husgeråd.234 Först 1859 jämställdes kvinnor med män inom 
minuthandeln, med de vanliga förbehållen att gifta kvinnor behövde makens 
samtycke till att idka minuthandel samt att han ansvarade för hennes 
förbindelser.235 

Näringsfrihetsförordningen 
När näringsfrihetsförordningen utfärdades 1864, innebar den en 
genomgripande förändring av förutsättningarna för att bedriva näringsverk
samhet i Sverige. Förordningen genomgick naturligtvis vissa förändringar 
över tid, men var i kraft ända fram t. o. m. 1968. Den ekonomiska gränsen 
mellan städer, vissa köpingar och landsbygden upphävdes, etableringsrätten 
inom de flesta och vanligaste näringarna släpptes fri, föreningstvånget 
upphörde och kvinnor som var ogifta, frånskilda eller änkor, jämställdes på 
detta område med män. A andra sidan försvårades villkoren något för gifta 
kvinnor. 

233 SFS 1852:23. Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående särskilda stadganden i 
afseende på minderåriga personers anwändande wid fabriker och handtwerk; Gifwen 
Stockholms Slott den 22 Maj 1852. 
234 SFS 1847:5. Kongl. Maj:ts. och Rikets Commerce-Collegii Kungörelse, angående de 
genom Handels-Ordningen af den 22 December 1846, qwinnor förunnade handelsrätt; 
Gifwen Stockholms Slott den 22 Februari 1847. 
235 SFS 1859:10. Kongl. Maj:ts nådiga Förordning, angående utwidgad handelsrätt för 
qwinnor; Gifwen Stockholms Slott den 11 Mars 1859. 
236 SFS 1968:552. Lag om upphävande av förordningen den 18 juni 1864 (nr 41 s. 1) 
angående utvidgad näringsfrihet; given Stockholms slott den 29 november 1968. 
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I förordningen fastslogs att rätten att, med vissa förbehåll, idka fabriks-, 
hantverks- eller handelsnäringar samt bedriva handel med utlandet, tillkom 
svenska män och kvinnor i såväl städer som på landsbygden. De viktigaste 
förbehållen var att personen var tvungen att anmäla sig för stadens magistrat 
och då bifoga eventuella intyg som kunde behövas samt att personen skulle 
vara välfrejdad och kunde råda över sig själv och sin egendom, om han eller 
hon önskade göra något av följande saker: idka grosshandel, försälja varor 
från bod eller att driva fabrik eller hantverkeri med anställda personer andra 
än sin hustru och hemmavarande barn. Den företeelse i den äldre 
lagstiftningen som jag har kallat för självförsörjning, blev nu m. a. o. 
fullkomligt fri. 

Gifta kvinnor var fortfarande tvungna att ha sin makes tillstånd att idka 
någon borgerlig näring, samt att maken, precis som förut, ansvarade för 
hennes förbindelser. Förordningen säger dock inget om kvinnors rätt att 
under gemensamt ansvar med sin make, driva vidare sin rörelse efter det att 
de hade gift sig. Arvingarna till en avliden näringsidkare, de s. k. sterbhus-
delägarna, fick driva hans rörelse vidare i högst ett år, vilket ju formellt sett 
innebar en försämring för änkorna, även om också de naturligtvis 
omfattades av den nya näringsfriheten.237 Precis som tidigare, hade omyn
diga personer238 rätt att driva sin rörelse under förmyndarens ansvar.239 

Personer som var anställda vid tullen, var åklagare eller kronouppbörds-
män eller personer som var gifta med sådana personer, fick inte idka 
handelsrörelse. Tillverkning av hälsovådliga produkter eller tillverkning 
med hälsovådliga metoder krävde fortfarande skicklighetsintyg. 
Handelsresande var tvungna att anmäla sig på mantalsskrivningsorten i det 
område där de var verksamma, samt medföra ett intyg som visade att de 
hade gjort detta och att deras eventuella biträden var myndiga och 
välfrejdade.240 Likaledes myndiga och välfrejdade utlänningar, som kunde 
lämna borgen för tre års förbindelser, kunde efter ansökan hos Kungl. Maj:t, 
få näringstillstånd på samma villkor som svenska medborgare. Näringsid

237 SFS 1864:41 § 5 
238 Ogifta kvinnor, som hade uppnått 25 års ålder, hade 18 58 fått rätt att efter anmälan till 
domstol bli myndigförklarade. Från 188 4 blev alla ogifta kvinnor automatiskt myndiga vid 
21 års ålder, vilket ju var samma åldersgräns s om gällde för män. G ifta kvinnor förblev 
dock omyndiga liksom myndiga kvinnor som ingick äktenskap (fram till 1921). (SFS 
1858:60. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående o gift qwinnas rätt att wid wiss ålder 
wara myndig; Gifwen Stockholms Slott den 15 Juni 1858, SFS 1884:32. Lag, angående 
ogift qvinnas rätt att vid viss ålder vara myndig; gifve n Stockholms slott den 5 Juli 188 4. 
§ 1 samt SFS 1920:406. Lag om införande av nya giftermålsbalken; given Stockholms slott 
den 11 juni 19 20. § 7) 
239 SFS 1864:41 § 6 
240 ibid §§ 1-4,9 
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kare som arbetade utan rätt form av tillstånd kunde dömas att betala mellan 
5 och 200 rdr rmt i böter.241 

Tvånget att tillhöra en yrkesförening upphävdes, som sagt, men det blev 
dock tillåtet att på frivillig grund bilda eller driva vidare handels-, fabriks-
eller hantverksföreningar, vilket också ofta skedde.242 

241 SFS 1864:41 §§ 18, 29-30. För ett antal näringa r fanns fortfarande stadgat särskilda 
regler, som p. g. a. d en tidens övriga lagstiftning eller av andra mer eller mindre naturliga 
skäl inskränkte etableri ngsrätten m. m., nämligen boklådor och boktryckerier, tillverkning 
och försäljning av alkoholhaltiga drycker, hotell- och restaurangrörelser, tillverkning och 
försäljning av krut oc h giftiga ämnen, apoteksrörelser , mjöl- och sågkvarnar, badarey rket, 
orgelbyggare, skorstensfejare i städer samt industrier som på något sätt handskades me d 
mineraltillgångar, (ibid §§ 7 -8, 10) 
242 ibid § 13 
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Kapitel 4 
Näringsstruktur bland 
handlare och hantverkare 

1. Inledning 
I föreliggande studie har jag fokuserat på ett stort urval av de handlare och 
hantverkare som verkade i Sundsvalls stad under 1800-talets andra hälft, 
antingen med ett ordinarie näringstillstånd eller som självförsörjande hant
verkare. Syftet har varit att analysera strukturen i det privata näringslivet i 
staden samt hur näringsstrukturen förändrades under de omvälvande decen
nierna efter 1850. Området runt omkring Sundsvall genomgick alltså en 
omfattande industrialisering, samtidigt som de juridiska förutsättningarna att 
driva egen rörelse i Sverige förändrades radikalt. Frågorna jag har ställt till 
källmaterialet har varit: 

• Hur lång var rörelsernas livslängd? 

• Vilka skillnader kan iakttagas mellan manligt och kvinnligt ledda 
rörelser? 

• Hur förändrades den sociala skiktningen inom Sundsvalls grupp av 
företagare med näringstillstånd, under den aktuella perioden? 

• Hur förändrades storleken på och yrkessammansättingen av hantverkar-
gruppen självförsörjare? 

• Vilka effekter på näringsstrukturen i staden fick 1864 års näringslagstift
ning? 

De självförsörjande hantverkarna har studerats åtskilda från handlarna och 
de hantverkare som innehade det ordinarie näringstillståndet. Resultaten av 
studien av den senare gruppen redovisas i det närmast följande avsnittet av 
detta kapitel, studien av självförsörjarna redovisas i det tredje avsnittet. 
Slutligen sammanfattas, tolkas och kommenteras de samlade resultaten i ett 
fjärde och avslutande avsnitt. 
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Det är källmaterialets beskaffenhet som har gjort det nödvändigt att 
studera självförsöijarna åtskilda från de övriga företagarna. Under obser
vationsåren 1850-63, har jag noterat uppgifter om 446 hantverkare. En 
undersökning visar att 216 (48,4%) av dem verkade endast som 
självförsörjare under perioden, och återkommer aldrig i statistiken efter 
1864. 24 (5,4%) av dem verkade vissa år som självförsöijare och vissa år 
som ordinarie hantverkare, före eller efter 1864. Slutligen fanns 206 (46,2%) 
hantverkare som endast verkade som ordinarie hantverkare. Bland hant
verkarna, fördubblades andelen självförsöijare under perioden 1850-63, från 
drygt 24% till precis 50%. Detta åskådliggörs i Diagram 5, tillsammans med 
antalet handlare under samma period.243 

Diagram 5. Antalet företagare inom handels- och 
hantverksyrkena i Sundsvalls stad under vissa år mellan 

1850 och 1865. (N = 673) 

350 t 

300 
• Hantverkare, 

självförsörjare 
H Hantverkare, ordinarie 

M Handlare 

1850 1853 1855 1857 1860 1863 1865 

Källa: Primäruppgifter till Kommerskollegii 
näringsstatistik 1850-1865. 

Självförsörjarna utgör alltså en högst betydande andel av hantverkarna i 
statistiken före 1864, men därefter försvinner de ur källmaterialet eftersom 
denna kategori företagare inte längre var skyldig att ansöka om närings
tillstånd hos magistraten, om inte deras verksamhet skiftade karaktär. Av de 

243 Samtliga uppgifter i detta och i det följande kapitlet grunda r sig på: Kammar kontorets 
arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1850, -51, -53, -55, -57, -
60, -63, -65, -67, -70, -73, -75, -77, -80, -83, -85, -87 samt 1890 samt Statistiska 
avdelningens arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1893, -95, -97 
samt 1900. Antalet självförsörjare år 1850, är troligen något för lågt. Det redovisade antalet 
grundar sig på de år 1851 ännu aktiva självförsörjare, som erhållit sitt närings-tillstånd 
under perioden 1847-1850. 
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96 självförsörjare som förekommer i källmaterialet från år 1863, förekom
mer 63 av dem, eller 65,6%, i materialet under minst ett av de tre föregående 
observationsåren, antingen i egenskap av självförsörjare eller som ordinarie 
hantverkare. Däremot förekommer endast fem stycken av 1863 års 
självförsörjare, motsvarande 5,2%, under något av de tre efterföljande 
observationsåren (1865, -67 eller -70). Självförsörjarna försvinner alltså ur 
detta källmaterial efter näringsfrihetens införande, och för den perioden har 
gruppen bara delvis kunnat identifieras med hjälp av annat källmaterial 
(mantalslängder, se nedan). Detta förhållande medför naturligtvis att alla 
jämförelser av näringsstrukturen före och efter 1864 blir skeva om 
självförsörjarna räknas med, eftersom osäkerheten kring dem är så stor för 
den senare delen perioden. Av samma skäl har även ett mycket litet antal 
s. k. fabrikörer helt uteslutits ur denna delstudie. 

2. Förändringar i näringsstrukturen bland företagarna 
I denna undersökning har yrkeskarriären följts för 1834 personer, 
verksamma inom olika former av handel och hantverk i Sundsvalls stad 
mellan 1850 och 1900. Hur stor andel av det totala antalet verksamma 
handlare och hantverkare under den här perioden, som förekommer i mitt 
material, är naturligtvis svårt att bedöma. Det är inte orimligt att anta att 
antalet personer i den grupp företagare som förekommer i mitt material 
under endast ett observationsår (se nedan), i själva verket var upp till 
dubbelt så många. I så fall, hamnar andelen undersökta personer på 
åtminstone två tredjedelar av alla företagare som förekommer i statistiken, 
vilket måste betraktas som en hög siffra. 

För att göra uppgifterna om yrkestillhörighet i denna studie mer 
överskådliga, har jag valt att dela in yrkena i tre grupper, yrkessektorer, som 
jag har kallat handelsyrken, yrken inom tillverkningsindustri samt 
serviceyrken (där gruppen handlare alltså inte ingår). Vilka yrken som jag 
har tillfört vilken grupp, redovisas i Bilaga 1, sist i avhandlingen. 

Diagram 6 och 7 visar att antalet företagare låg ganska stadigt på cirka 
200 från början av perioden fram till slutet av 1880-talet, bortsett från en 
nedgångsperiod under åren före och strax efter 1870.244 Under åren kring 
1890 mer än fördubblas antalet företagare på bara några år, för att under åren 
fram till sekelskiftet ligga på en nivå av mellan 400 och 500. För de manliga 
företagarna noterar vi att antalet verksamma inom den tillverk
ningsindustriella sektorn låg på en ganska konstant nivå under hela 

244 Observera att skalan i de tredimensionella stapeldiagrammen skiljer sig mellan 
diagrammen för män och diagrammen för kvinnor. 
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Diagram 6. Antalet manliga handlare och hantverkare i Sundsvalls stad 1850-1900, 
fördelade på yrkessektorer. (N = 1570) Kalla: Primäruppgifter till Kommerskollegii 

näringsstatistik 

K 

Diagram 7. Antalet kvinnliga handlare och hantverkare i Sundsvalls stad 1850-1900, 
fördelade på yrkessektorer. (N = 264) Kalla: Primäruppgifter till kommerskollegii 

näringsstatistik 

H 
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perioden. Antalet handlare började öka så sakteliga vid mitten av 70-talet, 
för att mellan observationsåren 1887 och 1890 närapå fördubblas. Antalet 
verksamma inom servicesektorn var mycket lågt under hela perioden och 
ökade endast svagt under 90-talet (Diagram 8). De kvinnliga företagarna 
inom de tillverkningsindustriella yrkena, som minskade mycket markant och 
stadigt i antal efter 1853, nådde en bottennivå tjugo år senare, för att sedan 
åter öka svagt. Minskningen av antalet kvinnor inom handelssektorn skedde 
parallellt, men var inte lika tydlig. Ökningen efter 1877 och särskilt efter 
1887 var desto mer dramatisk; antalet kvinnliga handlare mer än 
femdubblades på sex år, mellan 1887 och 1893. Orsakerna till denna 
kraftiga ökning återkommer jag till senare i detta kapitel. 
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Diagram 8. Handlare och hantverkare (ej s k 
självförsörjare) i Sundsvalls stad 1850-1900, fördelade på 

yrkessektorer. (N = 1834) 
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Kalla: Primäruppgifter till 

Kommerskollegii näringsstatistik 

Av antalet undersökta individer, var 14,4% kvinnor, men diagrammen visar 
att andelen kvinnor bland företagarna i Sundsvall varierade kraftigt över tid. 
Den var störst under 1850- och 1890-talen, då den låg på ungefär 15 
respektive 17%, medan den under de mellanliggande decennierna var så låg 
som i genomsnitt 4%. 

Det kan vara värt att nämna att 22% av de kvinnliga företagarna benämns 
som änkor. De flesta av dem var verksamma under den första halvan av 
perioden, då de kvinnliga företagarna nästan undantagslöst var änkor, medan 
mot slutet av perioden de kvinnliga företagarna endast undantagsvis 
benämndes som änkor. Motsvarande siffra för Bremen år 1890 var 48% och 
av de kvinnliga butiksägarna i London 1851, var hela 60% änkor. Vid en 
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internationell jämförelse framstår alltså andelen änkor i Sundsvall som 
mycket hög i början av perioden, men mycket låg i slutet av perioden.245 

Företagens livslängd 
Den tid som Sundsvalls företagare var verksamma inom de aktuella 
näringarna, varierade högst betydligt. Endast en av alla undersökta personer 
var verksam under samtliga observationsår från 1850 till 1900 (hattmakaren 
P O Sundberg). Eftersom jag inte har undersökt källmaterialet för samtliga 
år inom min undersökningsperiod, är det omöjligt att exakt mäta under hur 
lång tid en företagare var verksam i staden. Bara för att en person finns med 
i statistiken åren 1850, 1853 och 1855, behöver det inte betyda att han eller 
hon även var verksam åren 1851-52 och 1854. Materialet visar att en 
företagare kunde lägga ner sin verksamhet och ägna sig åt andra saker i 
åtskilliga år, för att därefter åter dyka upp som ägare till en rörelse. Detta var 
dock relativt ovanligt. Därför har jag valt att mäta företagarnas 
verksamhetstid med hur många observationsår i rad, mätt från den första 
observationen, som de förekommer i materialet. Företagarna har på grundval 
av detta, delats in i tre grupper: en grupp där företagarna endast finns med i 
materialet under ett av observationsåren, eller som åtminstone inte finns 
noterade under två eller flera observationsår i rad; en grupp där företagarna 
finns noterade under två observationsår i rad, samt en grupp där företagarna 
förekommer under tre eller fler observationsår i rad.246 

Ett problem med denna metod, är att de tre grupperna bara delvis är 
avgränsade från varandra. En person som finns noterad i materialet under 
två observationsår i rad, kan ha varit verksam under en längre tid än en 
person som är noterad under tre observationsår i rad. Valet av årtal har 
dessutom medfört att antalet år mellan observationsåren varierar från ett till 
två. En person med endast en notering i materialet år 1855, kan ha varit 
verksam under ett, två eller tre år i sträck (1854-55, 1855-56 eller 1854-56), 
medan en annan person som har en likadan notering år 1860, kan ha varit 
verksam i upp till fem år i sträck (1858-62). En person som förekommer två 
observationsår i rad, kan i vissa fall ha varit verksam i upp till sex år i sträck 

245 Crossick & Haupt 1995 s 68 
246 Åren 1850 och 1900 är inte medtagna eftersom jag ingenting vet om personernas 
verksamhet före år 18 50 respektive efter år 1900. Personer i just denna undersökning, som 
endast har en notering år 1853 eller 1897 samt personer med högst två noteringar i rad 
1853-55 eller 1895-97, har inte bedrivit någon registrerad verksamhet år 1850 eller år 1900 . 
Allt som allt har 347 personer p. g. a. detta plockats bort från d en ursprungliga gruppen om 
1834 personer. 
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(exempelvis 1851-56), men i andra fall upp till sju år i sträck (exempelvis 
1858-64). 

Tabell 2. Handlare och hantverkare i Sundsvalls stad 1853-1897 
uppdelade efter verksamhetstid inom respektive näring. (N = 

1487)247 

Observationsår 
i rad 

Män Kvinnor 

antal andel (%) antal andel (%) totalt 
1 551 84,6 100 15,4 651 
2 227 88,7 29 11,3 256 
3 eller fler 526 90,7 54 9,3 580 
Genomsnitt 1304 87,7 183 12,3 1487 

Tabell 2 avslöjar en tydlig tendens, nämligen att kvinnliga företagare var 
verksamma inom sin näring under kortare perioder än manliga företagare. Ju 
längre tid en viss grupp företagare var verksamma, desto mindre blev 
andelen kvinnor bland dem. Beräkningar utifrån tabellen visar att endast 
29,5% av de kvinnliga företagarna finns noterade under minst tre obser
vationsår i rad, medan motsvarande siffra för de manliga företagarna är 
40,3%. Hela 54,6% av kvinnorna har aldrig noterats under två eller flera 
observationsår i rad, medan detsamma gäller för endast 42,3 % av männen. 
Om man antar att den kategori rörelser som har redovisats på den första 
raden i tabellen, i själva verket var dubbelt så många, skulle de i så fall 
utgöra 60% av de mansledda rörelserna och 70% av de rörelser som leddes 
av kvinnor.248 

I ytterst få fall, var en person under sin karriär verksam inom fler än ett 
av de yrken som förekommer i denna studie. Bland alla 1834 personer, har 
jag endast funnit 18 personer - motsvarande ganska precis 1% av hela 
gruppen - som har bytt titel under sitt yrkesverksamma liv. Ingen av dem har 
varit registrerade under fler än två olika titlar under sina yrkeskarriärer. Alla 
de 18 personer som någon gång bytte yrkestitel var män och hälften av 
titelbytena innebar att personen övergick till handlaryrket, inom handels

247 Kammarkontorets arkiv. Primäruppgifter till näringss tatistiken för Sundsvalls stad 1853, 
-55, -57, -60, -63, -65, -67, -70, -73, -75, -77, -80, -83, -85, -87 samt 1890 samt Statistiska 
avdelningens arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1893, -95 
samt 1897. 
248 Skälet till att jag antar att andelen kortlivade rörelser var så mycket större än de n som 
redovisas i Tabell 2, beror naturligtvis på att jag endast har registrerat uppgifter från ungefar 
fyra av tio år under den aktuella tidsperioden. 
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sektorn, från något av yrkena inom antingen servicesektorn eller den 
tillverkningsindustriella sektorn. Titelbytena var mycket jämt fördelade över 
hela den aktuella perioden. 

Som jag har påpekat tidigare i avhandlingen, kan de undersökta 
personerna mycket väl ha ägnat sig åt andra sysselsättningar än dem som 
finns upptagna i mitt källmaterial och som Kommerskollegium hade till 
uppgift att övervaka, antingen före eller efter den karriär som jag har 
studerat, alternativt under ett uppehåll i denna karriär. Denna yrkesutövning 
kan ha skett antingen i eller utanför Sundsvall. Personerna kan under delar 
av perioden exempelvis ha varit självförsörjare (men som vi såg i studien av 
andelen självförsörjare av hantverkarna, under perioden 1850-63, var det 
endast 5,4% av det totala antalet registrerade hantverkare som var 
verksamma både som självförsörjare och som ordinarie hantverkare). Det 
finns också en möjlighet att verksamheten i rörelsen kan ha ändrat karaktär, 
utan att det har skett någon förändring i källmaterialet; företagaren kan t. ex. 
helt eller delvis ha övergått från produktion till reparation o. s. v., men om 
förändringen blev så stor som att han eller hon helt och hållet övergick från 
en verksamhet till en annan, borde det ha satt sina spår i källmaterialet. 
Slutligen finns förstås en risk att jag helt enkelt kan ha missat några 
titelbyten - de fullständiga förnamnen har inte alltid varit så lätta att 
fastställa. Men trots de invändningar man alltså kan göra mot resultatet, 
känner jag inte att de sammantaget utgör något allvarligt hot mot detsamma. 
Jag vågar därför påstå att siffran 1% är anmärkningsvärt låg. 

Yrkesfördelning 
Handeln sysselsatte under periodens första decennium en förhållandevis 
liten del av företagarna, särskilt bland kvinnorna (Diagram 9 och 10). 
Fördelningen mellan de nio största hantverken var påfallande jämn, 
samtidigt som männen och kvinnorna var verksamma inom delvis olika 
näringar. Under hela 50-talet pågick dock en förändring av 
näringsstrukturen, som sedan fortsatte under de fyra följande decennierna. 
Förändringen innebar att handelssektorns andel bland företagarna ökade 
kraftigt, på bekostnad av hantverkssektorn, från knappt 40% till nästan 70%. 
Skälet till detta var naturligtvis den kraftiga expansionen inom detalj
handeln, samtidigt som antalet hantverkare låg kvar på en konstant nivå. 
Den lilla servicesektorns andel höll sig däremot stadigt på en låg nivå. Ännu 
vid sekelskiftet sysselsatte sektorn inte mer än 7-8% av någotdera könet. 
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Diagram 9. Yrkesfördelning bland manliga handlare och hantverkare i 
Sundsvalls stad, verksamma 1850-1860. (N = 281) Källa: 

Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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Diagram 10. Yrkesfördelning bland kvinnliga handlare och 
hantverkare i Sundsvalls stad, verksamma 1850-1860. (N = 53) Källa: 

Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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De största hantverken under 1890-talet var i de flesta fall fortfarande 
desamma som under 1850-talet. Bland handlarna utgjorde då de utländska 
medborgarna en högst betydande del (Diagram 11). Bland kvinnorna, 
däremot, hade radikala förändringar av yrkestillhörigheten ägt rum, trots att 
antalet kvinnliga företagare ändå inte hade mer än knappt fyrdubblats. 
Andelen handlare bland kvinnorna hade ökat till hela 80% medan de mest 
populära yrkena inom den tillverkningsindustriella sektorn inte längre 
sysselsatte mer än några få procent tillsammans (Diagram 12). Bageri-, 
barberar- och fotografyrkena sysselsatte sammanlagt 10% av de kvinnliga 
företagarna. 

Diagram 11. Yrkesfördelning bland manliga handlare och hantverkare 
i Sundsvalls stad, verksamma 1890-1900. (N = 917) Källa: 

Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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3% 
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Den stora gruppen utländska medborgare inom handelssektorn ökade 
mycket plötsligt mellan 1890 och 1893, men jag vill påminna om den 
källkritiska diskussion om vissa av de utländska handlarna samt om 
gårdfarihandlarna, som förs i kapitel 2. 

Förändringen av andelen kvinnor inom handelssektorn ägde rum inom 
loppet av endast sex år. Ar 1887 redovisas 15 kvinnliga handlare, år 1890 34 
stycken, för att tre år senare ha ökat till 65 stycken, vilket innebär att antalet 
mer än fyrdubblades på bara några få år, för att därefter fortsätta öka seklet 
ut. 
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Diagram 12. Yrkesfördelning bland kvinnliga handlare och hantverkare 
i Sundsvalls stad, verksamma 1890-1900. (N = 194) Källa: 

Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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Benämningarna "handel" och "hantverk" säger mycket lite om graden av 
företagarens ekonomiska oberoende eller hans samhällsställning, som jag 
har påpekat i ett tidigare kapitel. Det kunde förekomma betydande 
ekonomiska och sociala skillnader dels mellan olika yrken, men även inom 
varje yrke. Dessa förhållanden ska vi nu undersöka lite närmare. 

Sociala skillnader 
Den genomsnittliga årliga bevillningen, i form av medianvärden, bland 
manliga respektive kvinnliga företagare redovisas i Diagram 13 och 14.249 

249 Observera att yrkessektorernas plats på z-axeln i Diagram 14 är omkastade, jämfört med 
Diagram 13 samt att skalorna skiljer sig från varandra. 

Myntenheterna växlade som bekant under perioden. I mitt material anges bevillningen 
under observationsåren 1850-57 i riksdaler banko, 1860-75 i riksdaler riksmynt och fr. o. m. 
1877 i kronor. 1 riksdaler ban ko = 1,50 riksdaler riksmynt = 1 ,50 kr. (SFS 1855:14. Kongl. 
Maj:ts Nådiga Förordning om Rikets Mynt; Gifwen Sto ckholms Slott den 3 Februari 18 55. 
§ 1 samt SFS 1 873:31. Kongl. Maj:ts nådiga Kungörelse, innef attande Lag om öfwergången 
till det nya myntsystemet; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 18 73. § 3) Alla värden på 
bevillningen anges i diagrammen i detta kapitel i sin ursprungliga form och har inte 
omräknats till någon gemensam enhet, eftersom jag inte har gjort några jämförelser av nivån 
på bevillningen över tid utan endast jämförelser mellan yrkessektorer respektive kön vid 
enstaka tidpunkter. Läsare n ombeds ändå ha förändringen mellan 1857 och 1860 i minnet. 
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Diagrammen avslöjar ett par intressanta skillnader mellan manliga och 
kvinnliga företagare samt mellan yrkessektorerna. Bevillningen från 
företagarna inom den tillverkningsindustriella sektorn ökade successivt 
under hela perioden från omkring 5 riksdaler banko (rdr bko) till omkring 15 
kr. Mönstret för de manliga och kvinnliga företagarna har påfallande 
likheter. Större skillnader mellan könen hittar vi bland företagarna inom 
servicesektorn. För männen är tendensen ungefär densamma som för den 
tillverkningsindustriella sektorn, medan kvinnornas bevillning är betydligt 
lägre - ofta mindre än hälften av de manliga kollegernas bevillning. Vi måste 
dock ha i minnet att denna yrkessektor sysselsatte mycket få kvinnor: 18 
stycken under hela perioden och mellan åren 1855 och 1887 ingen kvinna 
överhuvudtaget. De mest påfallande skillnaderna finner vi dock inom 
handelssektorn. Den genomsnittliga bevillningen från de manliga företagar
na är under hela perioden åtminstone två till tre gånger så stor som bevill
ningen från den tillverkningsindustriella sektorn, med värden på över 30 rdr 
rmt per handlare och år. Kvinnorna inom handelssektorn, däremot, erlade 
endast hälften så mycket bevillning som kvinnorna och männen inom den 
tillverkningsindustriella sektorn. 

De kvinnliga företagarna erlade årligen en summa motsvarande i 
allmänhet endast 30-60% av bevillningen från de manliga företagarna. 
Skillnaderna var som minst under 70-talet och störst under slutet av 80- och 
början av 90-talet, men undersökningen visar också att skillnaderna mellan 
yrkessektorerna var mycket stor. Medianvärdet för kvinnorna inom 
servicesektorn låg under hela perioden på i genomsnitt 12% av median
värdet för männen inom samma sektor. Som tidigare påpekats, rör det sig för 
servicesektorn om ett så litet antal personer att siffrorna blir mycket osäkra. 
Medianvärdet på bevillningen för handelssektorn, där över 70% av de 
kvinnliga företagarna var verksamma, pendlade mellan 10% och 25%, och 
låg i genomsnitt på 21%, vilket måste betraktas som mycket låga värden. 
Det är dessutom anmärkningsvärt att siffrorna inte påverkas ens om vi 
räknar bort åren före näringsfrihetens införande, då ju män och kvinnor 
åtminstone delvis "tävlade" på olika villkor. Medianvärdet sjunker då 
faktiskt till endast 20%. En helt annan bild möter vi hos den dryga femtedel 
av de kvinnliga företagarna som var verksamma inom den tillverknings
industriella sektorn. Deras medianvärden låg i genomsnitt 12% 

Eftersom bevillningsuppgifterna ersattes med uppgifter om den uppskattade årsinkomsten 
av rörelsen fr. o. m. 1897, har jag valt att inte räkna med de två sista observationsåren. 
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Diagram 13. Genomsnittlig årlig bevillning från manliga handlare och hantverkare i 

Sundsvalls stad 1850-1895, fördelade på yrkessektorer. (N = 1372) Kalla: 
Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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Diagram 14. Genomsnittlig årlig bevillning bland kvinnliga handlare och 
hantverkare i Sundsvalls stad 1850-1895, fördelade på yrkessektorer. (N = 205) 

Källa: Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
18 
16 
14 
12 
10 
8 

£ 
TS 
J2 o 
i § 

s l 
f E « W 

Vi * 

"2 År 

105 



över de manliga kollegernas. Skillnaderna var som störst under slutet och 
början av 70-talet samt under början av 90-talet. Ar 1867 låg medianvärdet 
på kvinnornas bevillning hela 83% över männens, men det ska sägas att 
kvinnornas antal vid de här tidpunkterna oftast var mycket litet. Under 
perioderna mellan toppnoteringarna, låg värdena på ungefär samma nivå 
som för männen. 

Bevillningen från de enskilda branscherna kunde variera högst betydligt i 
storlek, från någon eller några rdr/kr upp till flera tiotals per år. Det är 
vanskligt att ge sig på en rangordning av de enskilda branscherna, eftersom 
så många som hälften av dem ända fram till omkring 1890 vid varje tid
punkt inte sysselsatte mer än en till tre personer vardera. Tydligt är dock att 
(svenska) handlare och körsnärer under hela perioden låg i topp när det 
gällde bevillningens storlek. Samma sak gällde även klockgjutare och 
boktryckare under den tid det fanns företagare ur dessa branscher verk
samma i Sundsvall. Skomakarna, sadelmakarna, svarvarna och kakelugns
makarna hörde till dem som genomgående erlade de lägsta summorna i 
bevillning. 

För att i högre utsträckning ta hänsyn till de enskilda individernas 
bevillning samt det varierande antalet företagare inom varje bransch, har jag 
rangordnat samtliga företagare efter deras bevillning under ett år och 
därefter delat in listan i tre lika stora delar, och sedan avläst vilka yrken eller 
yrkessektorer som är över- eller underrepresenterade i olika delar av listan. I 
den övre tredjedelen återfinner vi följaktligen den tredjedel av företagarna 
som erlade de högsta summorna i bevillning (Diagram 15-17). 

Handelssektorn ökade under perioden (fram t. o. m. 1895), som vi 
tidigare har sett, stadigt i andel av det totala antalet företagare från knappt 
40% t ill knappt 70%, men andelen handlare inom den tredjedel som erlade 
de högsta bevillningsavgifterna, pendlade hela tiden mellan drygt 80% och 
drygt 90%. Samtidigt ökade andelen handlare inom den undre tredjedelen 
stadigt från drygt 20% till drygt 60% (1863-75 ökade andelen från 20% till 
43%). Företagarna inom servicesektorn och den tillverkningsindustriella 
sektorn ökade i andel av det totala antalet företagare från 5% till 7% 
respektive minskade från 56% till 25%. De var under hela perioden mycket 
kraftigt underrepresenterade i den övre tredjedelen av bevillningstabellen, 
men var normalt representerade i den undre tredjedelen. Andelen kvinnor i 
de olika inkomstskikten varierade, men de var alltid kraftigt 
underrepresenterade i den övre tredjedelen av bevillningstabellen. På det 
hela taget kan man säga att de var något överrepresenterade i den undre 
tredjedelen. 
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Diagram 15. Social skiktning bland handlare och 
hantverkare (ej s k självförsörjare) i Sundsvalls stad 1850-

1900, fördelade på yrkessektorer. Undre tredjedelen. 
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Kalla: Primäruppgifter till 
Kommerskollegii näringsstatistik 

Diagram 16. Social skiktning bland handlare och 
hantverkare (ej s k självförsörjare) i Sundsvalls stad 1850 
1900, fördelade på yrkessektorer. Mellersta tredjedelen. 
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Diagram 17. Social skiktning bland handlare och 
hantverkare (ej s k självförsörjare) i Sundsvalls stad 1850-

1900, fördelade på yrkessektorer. Övre tredjedelen. 

100% 
90%-

- 80%-I 

H Handelsyrken 

H Tillverknings industri 

• Ser vice yr ken 

Kalla: Primäruppgifter till 
Kommerskollegii näringsstatistik 

När man talar om företagares inkomster och i förlängningen deras sociala 
tillhörighet, är det viktigt att ha i åtanke deras anställda. Diagrammen 18 och 
19 åskådliggör, för vaije observationsår, det genomsnittliga antalet anställda 
bland företagarna i varje yrkessektor. De visar att det i allmänhet gick högst 
en anställd på tre rörelser i en yrkessektor - utöver de egna 
familjemedlemmarna, bör tilläggas - trots att samtliga företagare i denna 
undersökning ju hade rätt att anställa så många de ville. Det ska även 
påpekas att alla anställda var relativt jämt fördelade bland rörelserna. 
Rörelser med fler än tre anställda var ganska ovanliga. De allra flesta hade 
endast en anställd. År 1850 saknade 51% av de manligt ledda rörelserna och 
62% av de kvinnligt ledda rörelserna någon anställd. Vid sekelskiftet hade 
siffrorna sjunkit till 46% respektive 33%. Personaltätheten hade alltså ökat 
betydligt mer hos de kvinnliga företagarna än hos de manliga, men det är 
osäkert varför detta skedde. 

Antalet anställda hos manliga respektive kvinnliga företagare inom 
handelssektorn skilde sig inte åt i någon nämnvärd omfattning. Handlarna 

anställde successivt fler och fler handelsbiträden under hela perioden. Under 
åren kring 1890 skedde en betydande ökning i anställningstakten, men den 

mattades av fram emot sekelskiftet. Då gick det ändå inte fler än fyra 
anställda på tio handelsrörelser. Tendensen för servicesektorn var likartad. 
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Diagram 18. Genomsnittligt antal anställda bland manliga handlare och 
hantverkare i Sundsvalls stad 1850-1900, fördelade på yrkessektorer. (Antal 

företagare = 1570) Kalla: Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 

Diagram 19. Genomsnittligt antal anställda bland kvinnliga handlare och 
hantverkare i Sundsvalls stad 1850-1900, fördelade på yrkessektorer. (Antal 
företagare =264) Källa: Primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik 
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Ökningen efter 1887 var mycket påtaglig, men mattades sedan av. Bland de 
kvinnliga företagarna fanns av naturliga skäl inga anställda under större 
delen av perioden före 1890, men när kvinnorna återigen började etablera 
sig inom servicesektorn mot slutet av 80-talet, anställde de personal i minst 
lika stor omfattning som kollegerna inom handelssektorn. Återigen vill jag 
dock påminna om att servicesektorn ännu vid sekelskiftet sysselsatte väldigt 
få personer. 

Den tillverkningsindustriella sektorn innehöll under nästan hela perioden 
de mest arbetsintensiva näringarna, men här finns också en viktig skillnad 
vad gäller storleken på personalstyrkan hos de manliga respektive kvinnliga 
företagarna. Under hela 50-talet var både nivån och tendensen ungefår 
densamma för båda könen; det gick i genomsnitt en anställd på mellan tre 
och fem rörelser. Under hela decenniet efter 1860 skedde en kraftig 
minskning av personalstyrkans storlek. För de manliga företagarna var 
minskningen bara tillfällig. Efter 1870 började antalet anställa åter att stiga 
så sakta, för att under 90-talet vara tillbaka på 50-talets nivå av cirka en 
anställd per tre rörelser. För de kvinnliga företagarna var minskningen av 
den externa arbetskraften ännu kraftigare och stannade på en så låg nivå som 
en anställd på tio till tjugo rörelser, och låg där sedan oförändrad i nästan 
tjugo år. Inte förrän antalet kvinnoledda rörelser började öka mot slutet av 
80-talet, började den genomsnittliga storleken på personalstyrkan också att 
öka. Då steg den däremot med besked; den passerade snabbt nivån inom de 
mansledda rörelserna och nådde vid sekelskiftet sin högsta nivå av nästan en 
anställd per rörelse. 

Hur ska siffrorna om antalet anställda tolkas när det gäller frågan om 
företagarnas sociala tillhörighet? Visserligen grundar ju sig bevillnings-
uppgifterna på den inkomst som återstod efter det att löner m. m. hade 
betalats, men säkert kunde en anställd tjäna som "buffert" i dåliga tider 
eftersom han eller hon kunde sägas upp från sin tjänst. Detta synsätt på 
anställda är naturligtvis mycket förenklat. Om exempelvis varuproduktionen 
var beroende av den anställdes specialkompetens, kunde han eller hon ju 
inte avskedas hur som helst. Det är till och med möjligt att goda tider kunde 
innebära att det blev svårt för företagaren att behålla sina anställda, som 
kanske såg sig om efter en mer lukrativ anställning och särskilt efter 1864, 
men även tidigare, hade de ju dessutom alla möjligheter att öppna eget. 

3. Själyförsörjarna i Sundsvalls företagsliv 
Antalet företagare inom handels- och hantverksyrkena ökade under perioden 
1850-63 från 191 till måttliga 286 personer, samtidigt som antalet 
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självförsörj are ökade med mer än det tredubbla, från 30 till 106 personer, 
vilket framgår ovan av Diagram 5. (Uppgifterna för år 1865 har tagits med 
för att visa vilken effekt näringsfriheten fick på källmaterialet.) 
Självförsörjarnas andel av Sundsvalls företagare mer än fördubblades alltså 
från 16% till 37%, liksom deras andel av företagarna inom hantverksyrkena, 
som år 1863 låg på 55%. Andelen företagare inom handelsyrkena låg under 
hela denna period på knappt en tredjedel. Andelen kvinnliga företagare låg 
för hela denna period på 17% (108 av 619 företagare). Andelen kvinnor 
bland handlarna var 10% (17 av 163), bland hantverkare med ordinarie 
näringstillstånd 19% (41 av 216) och bland självförsörjarna 21% (50 av 
240). Självförsörjarna var alltså den företagargrupp som hade den högsta 
andelen kvinnor, men andelen varierade kraftigt under perioden 1850-63. 
Mellan 1850 och 1853 ökade andelen från 27% till 30%, men sjönk därefter 
stadigt fram till 1863, då andelen kvinnor låg på 8%.250 

Diagram 20. Yrkesfördelningen bland självförsörjarna i Sundsvalls 
stad, vissa år mellan 1850 och 1863. (N = 240) Källa: Primäruppgifter till 

Kommerskoliegii näringsstatistik 1850-1863. 
snickare 

övriga 
26% 

mil rare WSÊmm  
4o/o MIP8 

\ 
målare 

5% ^ 
skräddare 

7% 

bagare 
15% 

skomakare 
slaktare 12% 

10% 

Självförsörjarna var fördelade på ett stort antal yrken. Fördelningen 
varierade naturligtvis från tidpunkt till tidpunkt, men sammantaget under 
vissa år mellan 1850 och 1863, såg den ut så som redovisas i Diagram 20. 
Observationsåren är 1850, -53, -55, -57, -60 samt 1863 och täcker 

250 Kommerskoliegii kammarkontors arkiv. Kammarkontorets arkiv. Primäruppgifter till 
näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1850, -51, -53, -55, -57, -60 samt 1863. 
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yrkestillhörigheten för 240 individer. Snickarna utgjorde som synes den 
klart största yrkesgruppen bland de självförsörjande hantverkarna, följda av 
bagarna, skomakarna och slaktarna. Tillsammans utgjorde de nära 60% av 
hela gruppen. Därefter följde skräddarna, målarna och murarna. Den sista 
dryga fjärdedelen av den undersökta gruppen, 64 personer, var fördelade på 
hela 25 olika yrken, med 1-8 innehavare vardera. 

Metod 
Forskningsmetoden har varit relativt enkelt utformad. Ur mantalslängderna 
från vart femte år mellan 1860 och 1900 har jag plockat ut alla individer, 
totalt 3965 stycken, vars yrkestitel jag bedömt har kunnat hänföras till ett 
handels- eller hantverksyrke. En förteckning över dessa omkring 200 
yrkestitlar återfinns i Bilaga 1. Från denna grupp individer har jag sedan 
strukit alla som har återfunnits som handlare eller hantverkare med ett 
ordinarie näringstillstånd i Kommerskollegii näringsstatistik, under det 
aktuella observationsåret. Kvar har då blivit en grupp hantverkare, 
sammanlagt 2525 individer, där de flesta av självförsörjarna rimligen bör 
ingå. Jag har inte gjort någon kontroll av hur många av dessa personer som 
förekommer i mantalslängderna under flera observationsår, men det gäller 
naturligtvis för en stor majoritet. 

Min metod för att sålla ut självförsörjarna ur källmaterialet ger, som alla 
förstår, ett ofullständigt resultat, eftersom det i den sistnämnda gruppen inte 
ingår de självför sörj are som inte var mantalsskrivna i Sundsvalls stad eller 
som var mantalsskrivna utan yrkestitel, samtidigt som det i gruppen, 
förutom alla handlare, även ingår hantverkare som inte verkade som egna 
företagare. Den förra gruppen skulle troligen bli närmast omöjlig att spåra, 
men även den senare gruppen är svår att "rensa ut" helt och hållet. Därför 
har jag valt att redovisa resultaten på två sätt. 

Dels har jag valt att redovisa uppgifterna om alla handlare och 
hantverkare som av olika skäl inte förekommer i näringsstatistiken. 
Svårigheten med denna form av redovisning är att den bär på just de 
problem som har beskrivits ovan. Därför har jag också dels valt att redovisa 
uppgifter om endast de hantverkare, utan näringstillstånd, som verkade inom 
de yrken som självförsörjarna år 1860 verkade inom. Denna redovisnings
form täcker utvecklingen inom 20 yrken, vilka också finns förtecknade i 
Bilaga 1. Uppgifterna i den senare redovisningsformen innehåller säkert en 
högre andel självförsörjare, men nackdelen är att den inte täcker in de 
självförsörjare som verkade inom alla de nya yrken som uppstod mot slutet 
av 1800-talet. 
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Resultat 
För att beskriva skillnaderna mellan de båda typerna av källmaterial som har 
använts i detta kapitel, har jag jämfört uppgifterna för år 1860, då den första 
av de studerade mantalslängderna upprättades och då självförsörjarna 

9S1 fortfarande registrerades av magistraten. Jämförelsen hjälper mig även att 
tolka mantalslängderna från de följande undersökningsåren. Resultatet 
redovisas i Diagram 21. 

De båda källorna nämner alltså tillsammans 436 individer, varav 59 
stycken (13,5%) är kvinnor. (Bakom beteckningen "ordinarie" döljer sig, 
som tidigare nämnts, naturligtvis alla handlare och hantverkare med ett 
ordinarie näringstillstånd.) 238 individer förekommer i båda källorna, vilket 
motsvarar omkring tre fjärdedelar av individerna i den näringsstatistiska 
källan respektive omkring två tredjedelar av individerna i mantalslängden. 
Dessa siffror är på intet sätt märkvärdiga. Den fjärdedel av företagarna som 
inte återfinns i mantalslängden, kan ha varit mantalsskrivna utan någon 
yrkestitel eller kan ha varit mantalsskrivna i någon av de angränsande 
församlingarna. Den tredjedel av handlarna och hantverkarna i mantals
längden, som inte återfinns i näringsstatistiken, verkade troligtvis inte som 
egna företagare, utan var anställda av någon annan, med ett par viktiga 
undantag, som jag återkommer till. 

Det som dock slår en, när man betraktar Diagram 21, är den låga andelen 
kvinnliga företagare som var mantalsskrivna med en yrkestitel i Sundsvall, 
endast åtta av 38. Ingen av de 18 kvinnliga företagarna med ett ordinarie 
näringstillstånd var på detta sätt mantalsskrivna i staden (ruta C). I övrigt är 
det inga anmärkningsvärda skillnader i proportionerna mellan grupperna i 
diagrammets rutor A-E. Kvinnorna är överrepresenterade inom den grupp 
som endast återfinns i mantalslängden (ruta E) och självförsörjarna är något 
överrepresenterade inom den grupp som endast återfinns i näringsstatistiken 
(ruta D). 

Yrkessammansättningen varierar dock betydligt från källa till källa, vilket 
främst beror på att det inte var alla former av handel och hantverk som togs 
upp i Kommerskollegii näringsstatistik. Främst gäller detta naturligtvis 
fiskarne, men även en stor grupp sömmerskor, som tillsammans utgör två 
tredjedelar av dem som endast förekommer i mantalslängden (57 respektive 

251 Resultaten som redovisas i detta kapitel grundar sig, där inte annat anges, på: 
Kommerskollegii kammarkontors arkiv. Kammarkontorets arkiv. Primäruppgifter till 
näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1 860, -65, -70, -75, -80, -85 samt 1890. Statistiska 
avdelningens arkiv. Primäruppgifter till näringsstatistiken för Sundsvalls stad 1900 samt 
DEMOGRAFISKA DATABASEN. Mantalslängder för Sundsvalls stad 1860 , 1865, 1870, 
1875, 1880, 1885, 1890 samt 1900. 
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Diagram 21. H andlare och hantverkare i Sun dsvalls stad år 1860, så som de 
redovisas i primärmaterialet till Kommerskollegii näringsstatistik samt i 
mantalslängden. (N = 436) Källor: Primärmaterial till Kommerskollegii 
näringsstatistik för Sundsvalls stad 1860 samt man talslängd för Sundsvalls 
stad 1860 

A. Primärmaterial till 
näringsstatistiken 

Innehåller: 320 namn 
varav: 207 ordinarie (64,7%), 113 

självförsöijare (35,3%) 

Könsfördelning: 282 män 
(88,1%), 38 kvinnor (11,9%) 

varav bland ordinarie: 189 män 
(91,3%), 18 kvinnor (11,9%) 

varav bland självförsöijare: 93 
män (82,3%), 20 kvinnor (17,7%) 

B. Mantalslängd 

Innehåller: 354 namn 

Könsfördelning: 325 män 
(91,8%), 29 kvinnor (8,2%) 

D. Namn som endast 
förekommer i primärmaterialet 

till näringsstatistiken 

Innehåller: 82 namn (25,6% av 
näringsstatistikens namn) 

varav: 48 ordinarie (58,5%), 34 
självförsöijare (41,5%) 

Könsfördelning: 52 män (63,4%), 
30 kvinnor (36,6%) 

varav bland ordinarie: 30 män 
(62,5%), 18 kvinnor (37,5%) 

varav bland självförsöijare: 22 
män (64,7%), 12 kvinnor (35,3%) 

C. Gemensamma namn för båda 
källorna 

Innehåller: 238 namn (74,4% av 
näringsstatistikens namn; 67,2% 

av mantalslängdens namn) 
varav: 159 ordinarie (66,8%), 79 

självförsöijare (33,2%) 

Könsfördelning: 230 män 
(96,6%), 8 kvinnor (3,4%) 

varav bland ordinarie: 159 män 
(100,0%), 0 kvinnor (0,0%) 

varav bland självförsöijare: 71 
män (89,9%), 8 kvinnor (10,1%) 

E. Namn som endast 
förekommer i mantalslängden 

Innehåller: 116 namn (32,8% av 
mantalslängdens namn) 

Könsfördelning: 95 män (81,9%), 
21 kvinnor (18,1%) 
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19 av 116 individer).252 Jag förstår inte på vilket sätt sömmerskornas arbete 
skilde sig från skräddarnas, men uppenbarligen var lagstiftaren och 
Kommerskollegium inte intresserade av dem. Säkert var det dock inte alla 
dessa kvinnor som helt levde på sina sömnadsarbeten och säkert fanns det 
sömmerskor som arbetade åt någon sorts arbetsgivare. Ytterligare et t tiotal 
individer med en hantverkstitel förekommer endast i mantalslängden, bl. a. 
tre stenläggare, två timmermän och en urfabrikör. 

Diagram 22. Yrkesfördelning bland självförsörjare i Sundsvalls stad 
1860. (N = 113) Källa: Primärmaterial till näringsstatistiken för år 1860 

övriga 
12% snickare 

glasmästare 
4% 

sockerbagare 
4% 

målare 
5% skomakare 

17% 

skräddare 
8% 

svarvare 

bagare slaktare 
9% 

Yrkesfördelningen bland självförsörjarna i näringsstatistiken för det aktuella 
året framgår av Diagram 22. Skillnaderna gentemot Diagram 20 är mycket 
små. De fem största yrkesgrupperna, snickare, bagare, skomakare, slaktare, 
skräddare och målare är samma i båda diagrammen. Här återfinns i båda 
fallen omkring 70% av alla självförsöijare. 

Ett intressant samband mellan de båda källorna från 1860 är att 
självförsörjarna ofta har tillägget -idkare i sin yrkestitel, exempelvis 
snickeriidkare i stället för snickare. I näringsstatistiken har 68 av 113 
självförsörjare (60%) detta tillägg. I mantalslängden har 78 av de 354 
studerade individerna detta tillägg (22%). Av dessa 78 individer, återfinns 
alltså 68 (87%) som självförsöijare i näringsstatistiken och en person (en 

252 Bakom titeln "klädsömmerska" i förteckningen över yrkestitlar i närings statistiken, 
döljer sig en anteckning om en kvinna år 1855. 
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snickare) med ett ordinarie näringstillstånd. De resterande nio återfinns inte i 
näringsstatistiken, vilket ju kan betyda att de antingen har varit anställda av 
någon eller att de har varit verksamma utanför Sundsvall. Sambandet mellan 
idkare och självförsörjare är alltså inte absolut, men kan kanske ge en 
fingervisning om andelen självförsörjare efter näringsfrihetens införande 
1864. 

Enligt mantalslängden, ökade handlarnas och hantverkarnas numerär med 
15%, från 354 till 407 individer, mellan åren 1860 och 1865. Däremot 
förblev andelen kvinnor nästan oförändrad (8,2% respektive 10,1%). Inte 
heller förändrades yrkesfördelningen radikalt inom gruppen under de fem 
åren. Andelen handlare ökade några procentenheter till 25%, medan andelen 
fiskare minskade till 12%. I övrigt finns det inga förändringar att orda om. 
Yrkesgrupperna snickare, sömmerskor, skomakare, skräddare och målare 
följer därefter i storleksordning, precis som innan. 

Arbetet med att identifiera självförsöijarna i mantalslängderna under de 
övriga observationsåren, har utförts på det sätt som har beskrivits ovan. 
Först har jag från mantalslängden sållat ut alla handlare och hantverkare som 
återfinns i exempelvis 1865 års näringsstatistik, 137 individer, vilket 
motsvarar ganska precis en tredjedel av mantalslängdens individer. Andelen 
handlare och hantverkare med tillägget -idkare är lika stor i 1865 års 
mantalslängd som fem år tidigare, 21%, eller 87 av 407 individer. Endast sju 
av dessa 87 individer innehade ett näringstillstånd detta år. 

Därefter har jag gallrat bort alla övriga individer som var verksamma 
inom yrken som inte förekommer bland självförsöijarna år 1860, exempelvis 
fiskare, sömmerskor och källarmästare. Därefter återstår en grupp om 112 
individer, vilket motsvarar 28% av den ursprungliga gruppen. 
Yrkesfördelningen även inom denna grupp är mycket snarlik den 
motsvarande gruppen självförsörjare för år 1860 (Diagram 22). Andelen 
snickare är 27%, skräddare 13%, skomakare 11%, bagare, murare och 
målare vardera 6%, glasmästare och slaktare vardera 5%. Därefter följer 
ytterligare tio grupper yrkestitlar med en till fyra innehavare vardera. (Någon 
gjutare eller låssmed återfinns inte i 1865 års material.) Både storleken på 
och yrkesfördelningen inom denna sistnämnda grupp om 112 individer är så 
likartad den hos 1860 års självförsörjare, att det är rimligt att anta att de allra 
flesta inom denna grupp verkade som självförsörjare. 

I Diagram 23 redovisas förhållandena för vart femte år, under hela den 
aktuella perioden, 1860-1900.253 Till att börja med redovisas samtliga de 
handlare och hantverkare, fördelade på kön, som inte förekommer i 

253 Detta gäller, som tidigare påpekats, med undantag för år 1895, vars mantal slängd jag inte 
har haft tillgång till. 
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primärmaterialet till näringsstatistiken. Andelen handlare och hantverkare 
som av denna anledning har strukits från mantalslängden varje 
observationsår, har legat på 35-40%, bortsett från 1860, då andelen var 45% 
och 1870, då andelen var 28%. 

Diagram 23. Mantalsskrivna handlare och hantverkare i 
Sundsvalls stad 1860-1900, som saknade ordinarie 

näringstillstånd. Källor: Mantalslängder samt 
primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik. 

600 t 

• Kvinnor 

1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 

År 

Skillnaderna från år till år avviker inte dramatiskt från motsvarande 
uppgifter för de handlare och hantverkare som hade anmält sin verksamhet 
till magistraten.254 Antalet pendlar mellan 200 och 300 under de första 25 
åren, för att sedan på kort tid närapå fördubblas.255 Andelen kvinnor pendlar 

254 Jfr. Diagram 6 och 7 
255 I ett försök att sålla fram de individer ur denna grupp, som verkligen drev en egen 
rörelse, har jag kontrollerat vilka av dessa handlare och hantverkare, under de tre sista 
observationsåren, som återfinns i Sveriges Handelskalender i respektive årgång. Kalendern 
innehåller bl. a. en förteckning över ett antal handlare, hantverkare och fabrikörer 
verksamma i Sundsvalls stad. Undersökningen gav dock ett klent resultat. I 1885-86 års 
kalender återfinns endast 31 namn, vilket motsvara r drygt 13% av namnen i 1885 års stapel 
i Diagram 2 3. Denna årgång av kalendern innehåller omkring 160 namn. I 1891-92 års 
kalender, som är tryck t i juni 1891 och innehåller omkring 2 90 namn, återfinn s endast 30 
personer, motsvarande 7% av individerna i 1890 års stapel. Lika illa ser det ur i 1901 års 
kalender, som är tryckt i juni 1901 och innehåller omkring 430 namn.. Här återfinns 38 
namn, vilket också bara motsvarar 7% av individerna i 1900 års stapel. Utan att ha 
undersökt de individer i detalj, som förekommer i kalendrarna, vågar jag påstå de var 
relativt välkända och etablerade företagare, som i de flesta fall hade anmält sin verksamhet 
till magistraten och alltså inte är föremål för min uppmärksamhet i denna studie. Det är dock 
intressant att notera att några av de aktuella individer som jag faktiskt har återfunnit i 
handelskalendern, har haft titlar som disponent, föreståndare och verkställande direktör. Ett 
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mellan en femtedel och en tiondel, utom 1870, då andelen kvinnor var hela 
26%. Precis som bland näringsstatistikens företagare, ökade andelen kvinnor 
kraftigt under 1890-talet. 

Männen och kvinnorna i Diagram 23 var fördelade på ett stort och stadigt 
växande antal yrken, 42 yrken 1860 respektive 58 yrken 1890, trots att alla 
handelsyrken har behandlats som ett yrke. Den stora majoriteten av 
hantverkarna verkade dock inom ett fåtal yrken. Mellan 45% och 70% var 
under hela perioden sysselsatta antingen som handlare, fiskare, snickare, 
sömmerskor, skräddare eller skomakare. Andelen personer som betecknades 
som någon typ av handlare, och som alltså inte hade näringstillstånd i 
staden, ökade dramatiskt mellan 1860 och 1865 från 4% till 13% och 
utgjorde under resten av perioden 15-25% av den aktuella gruppen. Andelen 
fiskare minskade stadigt från 29% 1860 till bara 4% vid sekelskiftet. 
Gruppen sömmerskor, den kvinnliga varianten av skräddare, ökade under 
1860-talet från 10% till nästan 20%, men försvinner därefter nästan ur 
källorna. De ökade åter i antal under 1890-talet och utgjorde vid sekelskiftet 
14%. Snickarnas andel varierade mellan 7% och 14%, skomakarnas 5-10% 
och skräddarna kring 5%. 

Kvinnorna verkade i början av perioden nästan uteslutande inom 
sömmerskeyrket (19 av 21 kvinnor år 1860). Sömmerskorna minskade som 
sagt kraftigt i antal efter 1870. Några enstaka kvinnor verkade under hela 
perioden inom de traditionella hantverksyrkena. När andelen kvinnor åter 
började växa från slutet av 1880-talet, skedde ökningen nästan uteslutande 
inom sömmerskeyrket och, ännu mer, inom handelsyrkena. Ökningen inom 
den sistnämnda yrkesgruppen skedde parallellt med att andelen registrerade 
kvinnliga företagare inom handelssektorn ökade kraftigt. 

Nu koncentrerar vi blickarna på de 20 yrken, inom vilka de 
självförsörjande hantverkarna år 1860 verkade (oavsett om de fanns 
antecknade i mantalslängden eller inte). Antalet hantverkare varje 
observationsår, fördelade på kön, redovisas i Diagram 24. Det ska påpekas 
att värdena för 1860 har räknats fram på samma sätt som för de övriga 
observationsåren, för att uppgifterna ska bli jämförbara. Där redovisas alltså 
endast de självförsöijare som har återfunnits i mantalslängden (79 av 113 

exempel på detta är H A Dahlman, som i mantalslängden har titeln handlare, men som i 
1901 års handelskalender står som verkställande direktör i Aktiebolaget A. G. Dahlman. 
(Sveriges Handelskalender. Tolfte årgången. 1885-1886. Stockholm, 1885; Sveriges 
Handelskalender. Femtonde årgången. 1891-1892. Stockholm, 1891 samt Sveriges 
Handelskalender. Tjugutredje årgången. 1901. Stockholm, 1901.) 
256 Se Diagram 7 
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stycken). Jag återkommer nedan till denna diskrepans mellan de båda 
källorna. 

Antalet hantverkare med tillägget -idkare, som jag berörde ovan, avtog 
snabbt efter 1865 och var vid sekelskiftet nere i fyra stycken. Denna typ av 
yrkestitlar har alltså inte kunnat vara till någon hjälp i arbetet med att 
identifiera självförsörjarna efter 1865. Det enda man kan säga om dessa 
titlar efter 1865, är att de nästan aldrig innehades av hantverkare med 
näringstillstånd. Under 1880-talet kom däremot titeln handelsidkerska att stå 
som beteckning för en kvinnlig handlare. 

Diagram 24. Antalet självförsörjare i Sundsvalls stad, vart 
femte år 1860-1900, inom 1860 års yrkesgrupper. Källor: 

Mantalslängder samt primäruppgifter till Kommerskollegii 
näringsstatistik. 

250 t 

• Självförsörjare, män 
• Självförsörjare, kvinnor 

1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 

År 

Utvecklingen över tid i Diagram 24 stämmer väl överens med utvecklingen 
inom den ovan studerade gruppen handlare och hantverkare. Antalet 
självförsörjare inom dessa yrken, och enligt dessa källor ska tilläggas, ökade 
under första hälften av 1860-talet, från ca. 80 till strax över 110 stycken. 
Antalet var därefter i stort sett oförändrat under en 15-årsperiod, varefter det 
sjönk till 91 stycken år 1885, innan gruppen plötsligt mer än fördubblades i 
storlek till 221 stycken, fram till ett par år efter den stora branden. 

Andelen kvinnor sjönk dramatiskt från 10% till bara 4% under perioden 
1860-65, för att sedan pendla mellan obetydliga 2-4% under resten av den 
aktuella perioden. Denna låga andel kvinnor rimmar illa med den andel 
kvinnor på i allmänhet 10-20% som återfanns inom den ovan studerade 
större gruppen - detta även om man bortser från de många kvinnorna inom 
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handels- och sömmerskeyrkena. Förklaringen ligger tyvärr i källornas olika 
bild av verkligheten. 

Nu gör sig nämligen det problemet påmint att det inte var alla företagare 
som var mantalsskrivna i Sundsvall, alternativt inte var mantalsskrivna med 
sin yrkestitel. Detta gällde i särskilt hög grad de kvinnliga självförsörjarna, 
om man ska låta 1860 års källmaterial tjäna som mall vid tolkningen. Den 
uppmärksamme läsaren minns från Diagram 21 att 30% av självförsörjarna 
(34 stycken) i 1860 års näringsstatistik inte återfanns i mantalslängden (ruta 
D). Av de 79 självförsörjarna som också hittades i mantalslängden, var åtta 
stycken kvinnor, alltså 10% (ruta C). Av de 34 självförsöijare som inte 
återfanns i mantalslängden, var hela 12 stycken kvinnor, alltså 35%. Den 
totala andelen kvinnor bland självförsörjarna 1860 låg på 18%. Slutsatsen av 
allt detta blir tyvärr att värdena i Diagram 24 måste tas med en ordentlig 
nypa salt. Observationsåret 1860 vet vi att endast 70% av självförsörjarna 
redovisas, 76% av männen och endast 40% av kvinnorna. 

Diagram 25. Yrkesfördelning bland självförsörjare i 
Sundsvalls stad, vart femte år 1860-1900, inom 1860 års 

yrkesgrupper. Källor: Mantalslängder samt 
primäruppgifter till Kommerskollegii näringsstatistik. 

250 

200 

150 
<0 
C 
< 

100 

H Murare 
• Slaktare 
M Målare 
• Skräddare 
H Bagare 
• Skomakare 
H Snickare 
ü Övriga yrken 

1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 

År 

I Diagram 25 redovisas utvecklingen inom de 20 yrken, som 1860 års 
självförsöijare verkade inom. Diagrammet grundar sig på exakt samma 
individer som i Diagram 24. Precis som i fallet med den ovan studerade 
större gruppen handlare och hantverkare, var majoriteten av självförsörjarna 
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verksamma inom ett fåtal yrken. Här har jag valt att särskilt redovisa 
utvecklingen inom de sex största yrkena år 1860 samt inom murareyrket, 
som växte sig stort mot slutet av seklet. 

Snickarna utgjorde under hela perioden den klart största yrkesgruppen 
bland självförsörjarna; andelen pendlade mellan 20% och 30%. Skomakarna 
och skräddarna turades om att vara den näst största respektive tredje största 
yrkesgruppen. Deras andel pendlade mellan 10% och 20%. Bagarnas, 
målarnas och murarnas andel låg på 5-10% (murarna 14% år 1890), slak
tarnas andel låg på 5% under 1860-talet, men minskade därefter stadigt. 

Återigen antyder 1860 års näringsstatistik att mantalslängden ger en 
ofullständig bild av Sundsvalls självförsörjare. Detta syns om man jämför 
yrkesfördelningen i Diagram 22 med stapeln för 1860 i Diagram 25. 
Skillnaderna beror återigen på de 34 självförsörjare som inte var 
mantalsskrivna som hantverkare i staden. Inom denna sistnämnda grupp 
återfinns bl. a. 20 bagare, 18 slaktare, men bara sex snickare. Dessa 
skillnader tyder på att yrkesfördelningen även under de övriga observations
åren troligen bör tas med en nypa salt. 

Det Mila fåtal kvinnor som återfinns bland självförsörjarna i Diagram 24 
och 25, var i nästan samtliga fall verksamma inom bageri- eller slakteriyrket. 
Bland de mantalsskrivna kvinnliga självförsörjarna 1860, var sex stycken 
bagare och två slaktare, men bland de tolv icke mantalsskrivna kvinnorna, 
samma år, återfinns dessutom fyra bagare, fyra slaktare, två sockerbagare, en 
bryggare och en vävare. 

4. Diskussion 
När vi bedömer tillväxten inom de borgerliga näringarna i Sundsvall under 
1800-talets andra hälft, måste vi ha i minnet den stora befolkningsökning 
som staden uppvisade under samma period. Ar 1850 låg invånarantalet på 
under 3000, medan det vid sekelskiftet hade nått upp i nära 15 000. Andelen 
sysselsatta inom handel och hantverk, såsom Kommerskollegium 
definierade näringsgrenarna, minskade mellan 1858 och 1900 marginellt 
från 8,5% till 7,5% av befolkningen. Det är alltså inte ökningen i sig av 
antalet företagare som vi har anledning att förvånas över, utan vid vilken 
tidpunkt den ägde rum samt vilka typer av företagare som gynnades 
respektive drabbades av den ekonomiska utvecklingen. 

Undersökningen har först och främst avslöjat en påfallande hög stabilitet 
vad gäller företagamas yrkestillhörighet. Det hände nästan aldrig att en 
person verksam inom någon av de borgerliga näringar som behandlas i 
studien, sadlade om till någon annan borgerlig näring. Resultatet ligger i 
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linje med vad Anders Brändström och Tom Ericsson fann i sin tidigare 
refererade studie av handlarna och hantverkarna i just Sundsvall, 1865-90. 
De visade alltså att den som en gång blivit handlare eller hantverkare, 
förblev i hela 80% av fallen sin näringsgren trogen livet ut.257 Mitt resultat 
behöver dock vid närmare eftertanke inte nödvändigtvis vara fullt så 
sensationellt som det i förstone kan verka. Hantverkarna, för det första, hade 
med nödvändighet investerat i en mångårig yrkesutbildning (om än 
avlönad). Säkert försökte de sedan hanka sig fram på sin rörelse så länge det 
gick. Och om de till slut gick i konkurs, låg det troligen närmare till hands 
att hellre pröva lyckan inom samma näring på någon annan ort, än att byta 
yrke (varje hantverk kräver ju sin särskilda yrkesutbildning) och stanna kvar 
i Sundsvall. Margaretha Eriksson och Sune Åkerman för i sin samman
fattning av den s. k. Trestadsstudien ett resonemang med samma innebörd, 
när de talar om hantverkarna i Västerås och Örebro, under decennierna kring 
sekelskiftet 1900.258 När det gäller yrkena inom handelssektorn, måste vi 
komma ihåg att titeln "handlare" i mitt källmaterial, inrymmer flera olika 
typer av handelsrörelser. Eventuella yrkesbyten inom handelssektorn ligger 
därför utanför min kontroll. Steget från handel till hantverk kunde vara långt 
eller omöjligt att ta för den handlare som saknade yrkesutbildning, varför 
det, precis som för hantverkare, säkert låg närmare till hands att fortsätta 
försörja sig inom handelsnäringen på något sätt, i eller utanför Sundsvall. Vi 
måste dessutom ha i minnet det faktum att verksamheten inom en rörelse till 
viss del kunde ändra karaktär, utan att anmälan behövde göras därom till 
magistraten. Trots allt, är det faktum att endast 1% av företagarna gjorde ett 
"tydligt" yrkesbyte under sin karriär, anmärkningsvärt. 

För att ge en rättvisande bild av den sociala skiktningen bland Sundsvalls 
många företagare med ett ordinarie näringstillstånd, valde jag att på 
grundval av deras erlagda bevillning vid varje tidpunkt, dela in dem i tre lika 
stora grupper. I denna diskussion kan vi för enkelhetens skull kalla dessa 
grupper en överklass, en medelklass respektive en underklass, utan att 
tankarna för den skull ska behöva gå till den tidigare forskningens teorier 
om klasser. Fördelningen på yrkessektorer inom vaije klass jämförs sedan 
med hela företagargruppens fördelning på yrkessektorer, vid respektive 
tidpunkt (Diagram 15-17). 

Överklassen dominerades totalt och under hela perioden av manliga 
handlare, från slutet av 80-talet med ett betydande inslag av utländska 
medborgare. Inom denna överklass, återfanns ett tunt skikt handlare med 
synnerligen höga inkomster, med namn som Wallenberg, Bünsow, Hedberg, 

257 Brändström & Ericsson s 273, 276 
258 Eriksson & Åkerman s 295 
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Axell, Enhörning (förstås) och Cawallin. Andelen handlare inom överklas
sen, var under hela perioden kraftigt till måttligt överrepresenterade i 
förhållande till deras andel av det totala antalet företagare. Kvinnorna var 
under nästan hela perioden kraftigt underrepresenterade, utom mot slutet av 
90-talet då deras andel växte betydligt. Vid sekelskiftet ingick nästan en 
fjärdedel av kvinnorna i företagarnas överklass. 

Företagarnas medelklass dominerades till en början helt av företagare 
från den tillverkningsindustriella yrkessektorn. Andelen minskade sedan 
successivt under hela perioden, för att vid mitten av 90-talet ligga på ungefär 
en tredjedel. Handlarna ökade mycket starkt i andel, från nästan ingen alls 
till nära hälften f ram till i början av 60-talet. Därefter fortsatte de att öka, 
fast i betydligt långsamm are tempo. I slutet av perioden utgjorde de drygt 
hälften av medelklassen. Andelen företagare inom servicesektorn låg under 
hela perioden på cirka 10%. Varken handelssektorn eller den 
tillverkningsindustriella sektorn avvek (utom under 50-talet) avsevärt i 
storlek i förhållande till deras andel av gruppen i stort. Handelssektorn var 
under hela perioden något underrepresenterad, den tillverkningsindustriella 
sektorn något överrepresenterad, liksom servicesektorn. 

Inom företagarnas underklass skedde en mycket långsam men stadig 
förändring av sammansättningen. Ar 1850 utgjordes den till två tredjedelar 
av företagare inom tillverkningsindustriella näringar, medan en fjärdedel 
hörde till handelssektorn. Vid mitten av 90-talet var förhållandet nästan 
exakt det motsatta. Servicesektorns andel pendlade mellan 5% och 10%. 
Tillverkningsindustrins överrepresentation minskade under hela perioden, 
för att till slut helt motsvara dess andel av den totala gruppen företagare. 
Handelssektorn ökade på samma sätt under hela perioden, för att även den 
vara normalt representerad vid periodens slut. 

Det viktigaste gemensamma draget för alla rörelser i studien, var att 
antalet anställda - förutom företagarens egna familjemedlemmar - var lågt. 
Personaltätheten bland handels- och serviceyrkena ökade gradvis från 
mycket låga nivåer, men var fortfarande vid sekelskiftet ändå inte större än 
en anställd på tre till fyra rörelser. Inom den tillverkningsindustriella 
sektorn, var personaltätheten högre redan från böljan, men ökade bara svagt 
under perioden och var vid sekelskiftet på ungefär samma nivå som de båda 
andra yrkessektorerna. Kvinnliga företagare inom den tillverkningsindustri
ella sektorn låg i topp under de sista åren av 90-talet, med knappt en anställd 
per rörelse. 

Överhuvudtaget skilde sig de kvinnliga företagarna som grupp betraktad, 
på flera punkter från de manliga. En viktig skillnad var att mansledda 
rörelser i allmänhet var mer långlivade än kvinnoledda. En grov bedömning 
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av rörelsernas livslängd visar att kanske en femtedel, möjligen mer, av 
Sundsvalls totala antal företagare inom de aktuella kategorierna, var 
verksamma inom sin näring under minst fem år i sträck. Är den siffran 
riktig, stämmer den i så fall någorlunda med resultatet från en motsvarande 
undersökning av franska Niort, 1817-74. Endast 11% av de företag som gick 
i konkurs under den perioden, hade existerat i mer än tio år. Av de 
skomakarrörelser som gick i konkurs i engelska Northampton mellan 1885 
och 1912, hade 60% funnits i mindre än 5 år och 38% i mindre än två.259 

Andelen manliga företagare i Sundsvall, som var verksamma under så lång 
tid, var troligen omkring 35% större än andelen kvinnliga företagare. 
Andelen kvinnliga företagare, som var verksamma under en period av ett till 
högst tre år i sträck, var troligen omkring 30% större än andelen manliga. 

Yrkesfördelningen bland de manliga företagarna genomgick egentligen 
bara en större förändring, nämligen att andelen utländska handlare - i många 
fall mycket välbärgade sådana - ökade från 0% under 50-talet till 12% av det 
totala antalet företagare under 90-talet, även om denna förändring, som sagt, 
i någon mån kanske kan förklaras av ändrade rutiner för datainsamling. 
Andelen inhemska handlare ökade endast måttligt, från 42% till 54%. 
Övriga förändringar bland de mansledda näringarna var av mindre bety
delse. 

De kvinnliga företagarna utgjorde endast drygt 14% av antalet undersökta 
personer och var under större delen av perioden relativt jämt fördelade på 
medelklassen respektive underklassen. Något fler kvinnor återfanns inom 
underklassen. Över 80% av kvinnorna var verksamma antingen under 50-
talet eller under 90-talet, men det kvinnliga företagandet i slutet av perioden 
skilde sig på ett par punkter radikalt från det kvinnliga företagandet i 
periodens början. 

Den drygt tjugohövdade skara kvinnor som drev sin egen rörelse under 
1850-talet, var för det första nästan uteslutande änkor och för det andra 
oftast verksamma som hantverkare inom en lång rad yrken inom tillverk
ningsindustrin, främst som garvare, skomakare, skräddare, guldsmed, 
kopparslagare och hattmakare. Mindre än en tredjedel av dem var handlare. 
Den genomsnittliga inkomsten och personalstyrkan bland de kvinnliga 
hantverkarna låg ungefär i nivå med deras manliga kollegers. Redan efter 

259 Refererat i Crossick & Haupt 1995 s 65-66. Författarna refererar på samma sidor även 
andra, liknande studier, som visar att mellan 30 och 60% av företagarna inom olika 
branscher gick i konkurs inom fem år. Mot den bakgrunden, framstår min siffra som något 
låg, men författarna påpekar att studierna grundar sig konkursdiarier, som ju inte utgör 
någon fullständig förteckning öv er antalet rörelser som de facto gått i konkurs; en rörelse 
kunde ju upphöra utan att myndigheterna blev inkopplade. 
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1853 började antalet kvinnliga företagare sjunka inom alla tre yrkessektorer, 
för att 1875 vara nere i nästan noll. 

När ökningen sent omsider kom, skedde den nästan enbart inom 
handelssektorn. Detta medförde att yrkesfördelningen bland de kvinnliga 
företagarna under 90-talet såg radikalt annorlunda ut än den gjort 40 år 
tidigare. Hela 80% av dem ägnade sig åt handel, och ingen av de största 
övriga näringarna - bagare, barberare och fotograf - hade funnits med bland 
de tio vanligaste näringarna under 50-talet. Dessutom benämndes nästan 
ingen av 90-talets kvinnliga företagare som änka. Det är troligt att en 
betydande del av den nya gruppen kvinnliga handlare utgjordes av inflyttade 
personer, men det krävs ytterligare forskning för att fastställa att så verkligen 
var fallet. 

Personaltätheten inom de kvinnoledda rörelserna ökade betydligt under 
perioden och var på det hela taget något högre än personaltätheten inom de 
mansledda rörelserna. Inkomsterna för den nya stora gruppen handlare låg 
långt under männens genomsnittliga inkomster. Den lilla grupp kvinnoledda 
rörelser inom den tillverkningsindustriella yrkessektorn klarade sig däremot 
mycket bra i förhållande till sina manliga kolleger. Medianvärdet av 
bevillningen från kvinnorna inom dessa yrkessektorer låg i böljan av 90-
talet på i genomsnitt 90% jämfört med bevillningen från männen. 

Det är inte särskilt förvånande att kvinnorna endast utgjorde 14% av 
företagarna. Det är naturligtvis så att upphävandet av de legala hindren för 
vissa grupper i samhället att idka borgerliga näringar inte alls betydde at t de 
ekonomiska och sociala hindren för etablering samtidigt upphävdes. Detta 
gällde exempelvis kvinnors rättigheter och möjligheter att driva egna rörel
ser. Inte heller är det förvånande att kvinnorna var överrepresenterade inom 
det som jag har kallat företagarnas underklass260 eller att deras rörelser var 
mer kortlivade än männens - alla andra resultat hade varit en sensation - men 
att de kvinnliga företagarna inom den tillverkningsindustriella sektorn ändå 
höll så pass jämna steg som de faktiskt gjorde med sina manliga kolleger, 
främst när det gäller inkomsten av rörelsen, måste sägas vara ett intressant 
resultat. 

Under arbetet med kartläggning av de självförsörjande hantverkarnas 
numerär och sammansättning efter näringsfrihetens införande, har källmate
rialets otillräcklighet blivit uppenbar. Primärmaterialet till näringsstatistiken 
är otillräckligt för att det inte innehåller några uppgifter överhuvudtaget om 
självförsörjarna efter 1864 och mantalslängderna för Sundsvalls stad är 
otillräckliga dels för att alla självförsörj are troligen inte var skrivna i 

260 Samma förhållande gällde även ute på kontinenten vid den här tiden. (Crossick & Haupt 
1995 s 74) 
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Sundsvall, dels för att det inte framgår av yrkestiteln vem som var 
självförsörjare och vem som var anställd samt dels för att inte alla 
självförsöijare var skrivna med en titel inom denna yrkesgrupp. Som en 
följd av detta, har jag t. ex. endast återfunnit 70% av självförsörjarna 1860, 
varav endast 40% av kvinnorna, i motsvarande års mantalslängd. Jag känner 
dock inte till något annat källmaterial som bättre skulle kunna belysa 
självförsörjarna under den aktuella undersökningsperioden. Husförhörsläng-
derna skulle t. ex. inte ha varit något alternativ till mantalslängderna, bl. a. 
därför att yrkestitlar för kvinnorna inom handels- eller hantverkssektorn 
nästan helt lyser med sin frånvaro fram till 1890-talet, i synnerhet för gifta 
kvinnor. 

Men bristerna i källmaterialet till trots, så tycker jag ändå att jag har 
kunnat teckna rimlig bild av de stora dragen av utvecklingen inom denna 
hantverkargrupp i Sundsvall under 1800-talets sista tredjedel. Förändringar
na av gruppens storlek över tid, tror jag kan betraktas som någorlunda 
klarlagda och stämmer dessutom väl överens med utvecklingen bland de 
företagare som hade anmält sin verksamhet till magistraten: Gruppen växte 
stadigt under 60-talet, förblev i stort sett oförändrad under 70-talet, 
minskade i storlek i början av 80-talet, men fördubblades i ett slag mellan 
1885 och 1890 och låg därefter kvar på ungefär samma höga nivå under hela 
90-talet. 

Självförsörjarnas antal känner vi bara till med säkerhet för år 1860, då de 
var 113 stycken, men där endast 79 stycken, alltså 70%, har återfunnits i 
mantalslängden. Om man utgår från värdena i Diagram 24, och tolkar dessa 
i ljuset av värdena i Diagram 21, så skulle det verkliga antalet självförsörjare 
ha legat på omkring 160 stycken under 60- och 70-talen, varav ett tiotal 
skulle ha varit kvinnor. Vågar man tolka värdena för de sista 
observationsåren på samma sätt, så skulle självförsörjarna antal då ha stigit 
till kanske 300. Resultatet blir ungefär detsamma om man på samma sätt 
jämför värdena i Diagram 21 med värdena i Diagram 23. Ar 1860 utgjorde 
självförsörjarna lite drygt hälften av den grupp handlare och hantverkare 
som saknade den ordinarie formen av näringstillstånd i staden (113 av 195 
individer). Inte heller dessa resultat ska dock ses som mer än en kvalificerad 
gissning. Mantalslängdernas bild av hantverkarna kan naturligtvis ha blivit 
mer eller mindre fullständig efter 1860. 

När det gäller självförsörjarnas yrkessammansättning, vågar jag dock 
påstå att mina slutsatser vilar på en stabilare grund. Hur man än räknar, så 
var snickarna den största yrkesgruppen, i allmänhet följd av skräddarna och 
skomakarna. Målarnas och murarnas andel ökade under perioden, medan 
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bagarnas och slaktarnas minskade. Tillsammans utgjorde männen och 
kvinnorna inom dessa sju yrken mer än hälften av alla självförsörjare. 

Den historiska litteraturen är synnerligen tystlåten om självförsörjarna 
efter 1864, vilket väl kan vara förståeligt med tanke på källäget. Den enda 
studie jag har stött på, där ämnet berörs lite närmare, är Elsa Lunanders 
tidigare refererade avhandling om företagarna i Örebro under 1800-talet. 
Hon har brottats med samma källproblem som jag själv, varför hon bara har 
kunnat presentera en ungefärlig siffra för antalet självförsörjare efter 
näringsfrihetens införande. Dessutom har hon bara studerat åren 1860 och 
1890, under den period som jag är intresserad av. I Lunanders Örebro ökade 
antalet självförsörjare mellan dessa båda år, från 119 stycken 1860 till ca. 
150 stycken 1890. Andelen kvinnor var 18% respektive 73%. Uppgifterna 
för de båda årtalen grundar sig dock på olika källor, nämligen 
näringsstatistik för år 1860 respektive 1891 års mantalslängd, vilket tyvärr 
inte gör dem helt jämförbara. Bakom uppgifterna för år 1890, döljer sig 
bl. a. en grupp om 78 sömmerskor, en yrkeskategori som ju Kommers
kollegium aldrig visade något intresse för. Lunander konstaterar för Örebros 
del, att självförsörjningen efter 1864 framstod som ett sämre försörjnings
alternativ än att driva en "registrerad" rörelse (föreningstvånget samt ansök
ningsförfarandet om näringstillståndet och kostnaderna det var förknippade 

0f\ 1 med hade ju som sagt upphört), eller att ta anställning hos någon annan. 
Två intressanta drag bland mina egna resultat när det gäller 

självförsörjarna, är dels att utvecklingen inom hantverkarkategorin uppvisar 
så stora likheter med utvecklingen av gruppen företagare med närings
tillstånd samt den stora minskningen av andelen kvinnor under 1860-talet. I 
vilken grad dessa båda drag har något att göra med näringsfrihets-
förordningen 1864, är vanskligt att säga, men uppenbarligen upphörde 
ökningen av självförsöijarnas andel inom hantverksnäringarna, trots att 
självförsörjningen blev helt fri från regleringar. Bland kvinnorna förlorade 
t. o. m. självförsörjningen i attraktionskraft under första hälften av 1860-
talet, tillsammans med hela den övriga privata företagsamheten. 

Återstår att hitta en orsaksförklaring till alla dessa förändringar i struktu
ren på Sundsvalls privata näringsliv. Vilka effekter på näringsstrukturen kan 
förändringarna i näringslagstiftningen ha haft? 

"Med den nya näringsfriheten [som infördes 1864] öppnades dörren för 
en mycket stark expansion inom handels- och hantverksnäringen.", skriver 
Tom Ericsson i sin monografi över småborgerligheten i Sverige 1850-1914. 
Han betonar näringsfrihetsförordningens roll som dörröppnare för de 
människor som ville men tidigare inte hade kunnat öppna eget, men medger 

261 Lunander s 86-88, 91, 181, 200 
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samtidigt att den största ökningen skedde på landsbygden samt att en ökning 
av antalet företagare i städerna kunde noteras redan efter 1846. Ericsson 
menar också att näringsfrihetsförordningen banade väg för kvinnornas 
etablering inom handelsnäringen, mot slutet av seklet särskilt för de gifta 
kvinnorna. 

För just Sundsvalls del, verkar det dock inte som om 1864 års närings
frihetsförordning hade några omedelbara effekter på vare sig numerären 
eller sammansättningen av de kategorier företagare som har undersökts i 
denna studie. Diagrammen avslöjar inga trendbrott under åren närmast efter 
1864. Minskningen av antalet manliga företagare under 60-talet, hade tagit 
sin början redan 1860 (Tom Söderberg framhåller den svåra 
lågkonjunkturen som den viktigaste orsaken till minskningen på den 
nationella nivån.264); minskningen av de kvinnliga dito hade pågått sedan 
början av 50-talet och pågick sedan fram till mitten av 70-talet. Expansionen 
inom handelsyrkena tog inte sin böljan förrän 20-25 år efter näringsfrihetens 
införande, varken för de manliga eller kvinnliga företagarna. Handels
yrkenas andel av det totala antalet företagare ökade dock oavbrutet i ungefär 
samma tempo under hela undersökningsperioden. 

Det finns anledning att ställa sig frågan vad 1864 års näringsfrihets
förordning egentligen betydde för gemene man som ville öppna eget. Vilka 
uppdämda behov kunde förordningen tillfredsställa? Etableringsrätten för 
den yrkesutbildade handlaren eller hantverkaren var redan tidigare kraftigt 
uppluckrad i och med 1846 års näringslagstiftning. Föreningstvånget och de 
därmed förknippade avgifterna, upplevdes troligen inte som ett påhäng för 
de flesta av de etablerade företagarna. För den hantverkare som inte ville 
eller hade råd att tillhöra någon förening eller betala avgifter för burskap 
mm, fanns sedan tidigare möjligheter att verka som självförsörjare. Den 
kraftiga ökningen av antalet självförsörjare under perioden 1850-63, visar 
också att den möjligheten utnyttjades av åtskilliga personer, både män och 
kvinnor. För detaljhandelns del, däremot, innebar dock 
näringsfrihetsförordningen en viss förändring eftersom självförsörjning inte 
hade varit tillåten inom handelsnäringen tidigare. Det som i praktiken 
utgjorde den största skillnaden mellan att vara självförsöijare och 
hantverkare av ordinarie typ, var förbudet att anställa "extern" arbetskraft, 
men den rättigheten utnyttjades uppenbarligen av långt ifrån alla ordinarie 
hantverkare. 

262 Ericsson 1988 s 60 
263 ibid s 63 
264 Söderberg 1956 s 128 
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Vad gäller gruppen kvinnor, innebar 1864 års näringslagstiftning i 
praktiken ingenting. Reglerna om självförsörjning hade redan från början 
gällt även dem, inom detaljhandeln hade kvinnorna jämställts med männen 
1859, även om kvinnorna ända fram till 1884, p. g. a. den högre 
myndighetsåldern, kunde få vänta upptill fyra år längre än männen på sitt 
näringstillstånd. Kvinnorna fick nu visserligen rätt att idka grosshandel, men 
de kvinnliga grosshandlarna var gissningsvis lätträknade seklet ut. Den gifta 
kvinnans ställning inom näringslagstiftningen förbättrades inte alls under 
perioden. 

Verkningarna av 1846 års fabriks- och hantverksordning, med dess 
självförsörjningsinstitution, måste betraktas som obestridliga. Däremot kan 
alltså verkningarna av näringsfrihetsförordningen under den aktuella 
tidsperioden diskuteras. Tom Söderbergs över 40 år gamla påstående ser ut 
att hålla fortfarande: "Jämför man den historiska betydelsen av omdaning
arna 1846 och 1864, måste den första kallas den mest omvälvande och 
banbrytande, medan den andra framstår som den mest genomtänkta och 
långsiktiga."265 Var näringsfrihetsförordningen verkligen en dörröppnare 
inom det privata svenska näringslivet, eller var den bara en kodifiering av en 
praxis utvecklad under 1850-talet? Jag återkommer till frågan i kapitlet om 
företagarna inom föreningslivet. 

Industriahseringen och befolkningsökningen i kombination med 1846 års 
näringslagstiftning skapade naturligtvis förutsättningarna för en växande 
grupp företagare under perioden, men varför denna våldsamma stegring av 
antalet handlare (inhemska som utländska) fr. o. m. slutet av 80-talet? 

Det är förstås lockande att svara att stadsbranden 1888 skapade en 
grogrund för bildande av åtskilliga företag som ville understödja eller delta i 
återuppbyggnadsarbetet. Saken är möjligen inte riktigt så enkel. Ökningen 
hade inletts bland de kvinnliga handlarna redan tidigare och ökningen bland 
de manliga handlarna lät vänta på sig till efter 1890. Gregor Paulsson 
beskriver i arbetet Svensk stad hur självhushållningen i Sundsvall med 

265 Söderberg 19 56 s 128. Författaren gör dock enligt min mening ett alltför stort nummer 
av föreningstvångets upphörande (ibid s 126-28). Man behöver å andra sidan inte som 
Maurits Nyström g å till överdrifter vad gäller effekterna av 1846 års näringslagstiftning . 
Han har forskat specifikt på näringslivets utveckling i Sundsvall fram till 1865 och han 
nämner naturligtvis trävaru industrins positiva spin-off-effekter på detaljhandeln och vissa 
hantverk, men han vi ll också förklara åtskilliga förändringar ino m sammansättningen och 
numerären av stadens företagare under 1840 -, 50- och början av 60-talet, utifrån 18 46 års 
näringslagstiftning, däribland fördubblingen av antalet gesäller under perioden 1842-58 och 
minskningen av detsamma efter 1860! (Nyström, M; I väntan på sin stora roll. Näringar och 
handelskapitalism 1624-1865. Sundsvalls historia. Del /. L-G Tedebrand, red. Sundsvall, 
1996. s 182, 184, 186) 
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omnejd avtog under 1880- och 90-talen, särskilt bland de många sågverks
arbetarna: 

"Arbetarna fingo sin inkomst till stor del i kontanter. De kunde därför 
snabbare assimilera sådana nyheter som staden och industrialismen 
hade att erbjuda. När de gifte sig inköptes nytt bohag, helst från 
staden." 

Med tiden kom allt fler typer av varor att inhandlas i staden, såsom livs
medel, tyger, kläder och skor.266 Det går naturligtvis inte att bortse från de 
effekter som denna förändring kan ha fått både på detaljhandeln, och även 
på hantverksnäringarna inne i staden. 

Trots detta, var stadsbranden troligen ändå den viktigaste enskilda 
faktorn till ökningen av antalet handlare, som åtminstone bland de kvinnliga 
företagarna måste betraktas som enorm. Ökningen inleddes ju mycket 
plötsligt under de sista åren av 1880-talet och sammanfaller alltså mycket 
väl med tidpunkten för branden. Denna brand skapade alltså inte bara en ny 
stad, den verkar dessutom, i betydligt högre utsträckning än näringsfrihets
förordningen, ha bidragit till kvinnornas intåg som "sina egna" inom det pri
vata i näringslivet. 

266 Paulsson, G; Svensk stad. Del 2. Från bruksby till trädgårdsstad. Stockholm, 1953. 
s 221-31 
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Kapitel 5 
Social mobilitet bland företagare, 
deras fäder och barn 

1. Inledning 
I detta kapitel har jag vidgat perspektivet, jämfört med det förra. Istället för 
att ha studerat en stor grupp företagare under den tid då de verkligen drev en 
egen rörelse, har jag nu undersökt en förhållandevis liten grupp jämngamla 
företagare från vaggan till graven, som tidigt lyckades etablera en livskraftig 
(d. v. s. långlivad) rörelse, för att närmare studera vilken roll den sociala 
bakgrunden och geografiska härkomsten spelade för individens möjligheter 
att framgångsrikt driva en rörelse i en stad som Sundsvall. Jag har dessutom 
följt företagarnas far samt äldsta son (eller dotter, om det inte fanns några 
söner) från födelse till död. Syftet har varit att undersöka hur pass 
familjebundet näringslivet i en svensk stad var under 1800-talet när det 
gällde rekryteringen till yrkesgrupper med en relativt hög status. Frågorna 
jag har ställt mig har alltså varit: 

1. Vilken betydelse hade den sociala och geografiska härkomsten för 
företagarnas yrkeskarriärer? 

2. I vilken grad kunde företagarnas äldsta barn behålla föräldrarnas sociala 
position? 

2. Metod 
Vid utformandet av forskningsmetoden, har jag naturligtvis hämtat 
inspiration från tidigare studier av social mobilitet, som genomförts med 
hjälp av historiskt källmaterial. Främst har jag låtit mig inspireras av två 
historiker, som jag tidigare har refererat och som bl. a. studerat den sociala 
mobiliteten i var sin fransk stad. Det förhållandevis goda källäget på den 
svenska arenan har sedan tillåtit mig att förfina metoden, så att den på bästa 
möjliga sätt ger svar på mina frågor. 

William H Sewell torde ha författat en av de mest kända befolknings
studierna i modern tid, Structure and mobility, från 1985, som handlar om 
förändringar i yrkesstrukturen och den sociala mobiliteten i Marseille 1820-
1870. Stadens befolkning ökade under perioden från 111 000 till 313 000 
invånare. Studien är ambitiöst upplagd och mycket omfattande. I den del av 

131 



boken som handlar om den sociala mobiliteten, har han med hjälp av 
yrkestitlar i främst vigselbevis och folkräkningsmaterial, fastställt hur 
yrkesstrukturen inom olika befolkningsgrupper förändrades från en 
generation till en annan. De många yrkestitlarna har ordnats i grupper och 
grupperna har sedan rangordnats utifrån en bedömning av om yrkena i varje 

Of\l grupp var "secure, well-paying, high in status" i just Marseille. Om sonen 
vid sin vigsel tillhörde en "högre" yrkesgrupp än fadern hade gjort vid 
motsvarande tidpunkt i sitt liv, var detta ett tecken på uppåtgående social 
mobilitet mellan två generationer. Författaren har p. g. a. källäget inte haft 
möjlighet att undersöka den sociala mobiliteten inom varje generation. 

Ett av de största problemen med Sewells källmaterial, är att det sällan 
framgår om en hantverkare drev sin egen rörelse, eller om han bara var 
anställd hos någon annan. Författaren har löst problemet genom att utifrån 
en sorts näringsstatistik fastställa hur stor andel av personer med hantverks
titel, vid en viss tidpunkt, som befann sig i en arbetsgivarställning. Han har 
sedan undersökt den sociala mobiliteten inom en grupp kända arbetsgivare 
inom olika hantverksnäringar och antagit att detta mönster i den sociala bak
grunden var representativt för alla övriga arbetsgivare inom hantverksnä
ringarna.268 

En annan viktig inspiratör, när det har gällt valet av metod, har varit 
historikern Jean Le Yaouanq. Jag har som sagt tidigare refererat några av 
hans forskningsresultat, men ska här ge en lite fylligare redovisning av hans 
metod. 

Le Yaouanq har i ett par mycket ambitiöst upplagda studier, publicerade 
1979 och 1993, undersökt den sociala mobiliteten bland småföretagarna och 
deras barn i Paris under decennierna kring 1850. Han har främst inriktat sig 
på att hitta faktorer i den sociala bakgrunden hos dessa personer, som kan ha 
bidragit till att de har behållit, förlorat eller förbättrat sin sociala ställning 
under deras yrkesverksamma liv. Den sociala ställningen har bestämts 
utifrån yrkestiteln. Yrkestitlarna har grupperats och rangordnats i fem olika 
grupper. Ett byte av yrkesgrupp, som man sedan har tillhört under större 
delen av livet, har fått markera en uppåtgående eller nedåtgående social 
mobilitet. Gruppindelningen har, lite förenklat, sett ut så här: 1. tjänstefolk 
och diversearbetare, 2. bönder, 3. arbetare, 4. småföretagare, 5. storföre
tagare (i den första studien) respektive "diverse" (i den andra). 

I den första studien har han undersökt yrkeskarriärerna hos 1147 
småföretagare, som övertagit faderns rörelse och sedan varit verksamma 
under perioden 1835-1845 i en viss del av Paris, deras äldsta söner samt 
yrkestiteln hos deras fäder, då dessa gifte sig. (De kallas här Generation 1, 2 

267 Sewell s 234 
268 ibid Appendix C: Estimating artisan employers 
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och 3.) Därefter har han undersökt hur många medlemmar i Generation 2 
som har lyckats behålla sin ärvda ställning som småföretagare, hur många 
som har förlorat den samt hur många som har förbättrat den. Medlemmarna i 
Generation 3 har på liknande sätt jämförts med medlemmarna i Generation 1 
och 2. Därefter har Le Yaouanq letat efter gemensamma nämnare bland dem 
i Generation 2 och 3 som fick uppleva en nedåtgående social mobilitet, i 
förhållande till Generation 1. Han har undersökt storleken på syskonskaran, 
hustruns sociala bakgrund (definierad av svärfaderns yrkestitel), konkurser 
och instabilitet i faderns yrkeskarriär, samt tidpunkten för faderns 
bortgång.269 

Den andra studien rör 2958 småföretagare, verksamma åren 1846, 1866 
samt 1876, i bl. a. de stadsdelar av Paris som undersöktes i den första 
studien. Varje "generation" har först undersökts var för sig och sedan 
jämförts med de båda andra. Le Yaouanq har först undersökt den sociala 
rekryteringen i varje generation, efter den ovan nämnda gruppindelnings
modellen, för att kunna kartlägga förändringar i rekrytering över tid. 
Därefter har han på liknande sätt undersökt småföretagarnas äktenskaps
mönster. Hur många gifte sig med en kvinna från samma sociala ställning, 
samma yrke e ller samma geografiska område? Till sist har han undersökt 
den sociala mobiliteten bland samtliga barn till medlemmarna av 1846 års 
generation, samt deras sociala mobilitet i förhållande till föräldrarna. De 
gemensamma nämnarna han har letat efter bland de barn som fick uppleva 
en nedåtgående social mobilitet, var faderns sociala ursprung, tidpunkten för 
ena förälderns död, storleken på syskonskaran samt personens ordningsnum
mer i denna syskonskara.270 

Sewells och Le Yaouanqs angreppssätt är intressanta och delvis 
användbara också i mitt avhandlingsarbete, även om jag har ett par 
invändningar, som jag kan kosta på mig delvis för att vi har ett annat källäge 
i Sverige. Den första gäller gruppindelningen. I kapitel 4 visade jag att 
skillnaderna i ekonomiskt välstånd inom enskilda yrken, för att inte tala om 
yrkessektorer, var högst betydande. Dessa skillnader var särskilt tydliga 
inom detaljhandeln. De fattigaste företagarna inom hantverks- eller handels
sektorn, som i vissa fall inte behövde betala någon företagsskatt alls, kan 
rimligtvis inte ha varit mer välbeställda än t. ex. yrkesutbildade arbetare. 
(Jag har svårt att tro att förhållandena i Marseille eller Paris vid samma tid 
var radikalt annorlunda.) Dessutom är det faktiskt så att medlemmar av så 
vitt skilda yrkesgrupper som bönder, tjänstemän och handlare kan leva i 
ungefär samma grad av välstånd. Av den anledningen ifrågasätter jag mo
dellen för yrkesgruppsindelning, där alla yrkesgrupper ingår i en strikt rang

269 Le Yaouanq 1979 passim 
270 Le Yaouang (sic!), J; Trajectoires s ociales à Paris au XIXe siècle. Le monde de la 
boutique, Bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire économique et sociale, (1993):4 passim 
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ordning. Sådana modeller, menar jag, ger delvis svårtolkade resultat 
eftersom de inte klarar av att redovisa social mobilitet i sidled. 

Min andra invändning gäller den tid som en person ska ha varit verksam 
inom en yrkesgrupp, för att han s. a. s. ska "räknas" till den. Le Yaouanq 
talar om "den största delen av livet" ("la majeure partie de leur existence"), 
vilket jag tycker låter något oprecist och delvis är beroende av hur lång tid 
personen var i livet. För det tredje, ifrågasätter jag relevansen av att låta 
yrkestiteln vid vigseln helt bestämma en persons sociala status, eftersom den 
tidpunkten bestäms av vid vilken tidpunkt en person har möjlighet eller 
väljer att gifta sig. En gesäll med goda förutsättningar att kunna öppna eller 
ta över en rörelse, kan ju välja att gifta sig tidigt och då bli lågt rankad i en 
studie som den Sewell genomfört. I Sverige går det vanligtvis att avgöra från 
år till år vilket yrke en person har haft, bl. a. tack vare mantals- och 
husförhörslängderna, som ju reviderades fortlöpande. 

Tyvärr tolkar Le Yaouanq endast i liten utsträckning de resultat han 
kommer fram till, medan Sewell å andra sidan för fram flera spännande 
förklaringar till sina resultat. Jag återkommer till dessa förklaringar i slutet 
av kapitlet. 

Medlemmarna i min egen företagargeneration har definierats som de 
personer, födda 1818-1828, som enligt Sundsvalls magistrat stod som 
huvudman för en rörelse i Sundsvalls stad under samtliga år mellan 1850 
och 1855, eller som stod antecknade som fiskare i husförhörslängden eller i 
mantalslängderna under samma period. Sammanlagt har 42 personer, 
inklusive en fiskare, passat in på min definition. Alla har varit män, eftersom 
samtliga kvinnor som var verksamma under den aktuella perioden var födda 
mellan åren 1785 och 1816. Dessa personer utgjorde omkring 11% av 
samtliga (379 st) fiskare och av Kommerskollegium registrerade företagare, 
som var aktiva någon gång under perioden 1850-1855 samt utgjorde 
omkring 34% av de (125 st) företagare som var aktiva under samtliga år 
1850-1855. Tack vare Kommerskollegii statistik, slipper jag, när det gäller 
den s. k. företagargenerationen, att som Sewell själv försöka fastställa vem 
som var företagare och vem som var arbetare. 

Gränserna för födelseårsintervallet motiveras av att alla företagarna 
skulle vara garanterat myndiga men ändå unga eller åtminstone relativt unga 
då de etablerade sig som företagare i staden. Aret 1850 motiveras dels av att 
1846 års förhållandevis liberala näringslagstiftning då hade varit i kraft 
några år och därmed hunnit börja påverka ynglingarnas yrkesval, dels p. g. a. 
att 1850 markerar den ungefärliga tidpunkt då industrialiseringen i 
Sundsvall inleddes. 

Nästa steg i undersökningen har varit att ta reda på vilka yrkestitlar 
företagarna hade under sina liv samt i vilken församling de var födda. Oftast 
har de följts "framåt" och "bakåt" i kyrkböckerna på den ort där de har varit 
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skrivna, men ibland har jag även fått använda andra källor. Yrkestitlarna har 
även fastställts för företagarnas fäder (eller fosterfäder, om de blivit 
adopterade), liksom för den son som arbetsför först uppnått vuxen ålder. Om 
en sådan son har saknats, har en motsvarande dotter undersökts istället. 
Eftersom yrkestitlar nästan aldrig har angivits för kvinnor i husförhörs-
längderna (vilket även har gällt registrerade kvinnliga företagare), har istället 
makens yrkeskarriär undersökts. Endast ett fåtal personer i företagar-
generationen ser ut att ha dött barnlösa. 

En sak jag har behövt ta ställning till i denna och i de följande 
delstudierna, har gällt problemet med att mäta graden av framgång i en 
yrkeskarriär. Det är visserligen inte säkert att jag själv och personen jag 
studerar skulle ha gjort samma bedömning av hans eller hennes karriär, om 
vi hade träffats. Personen kan ju mycket väl ha vantrivts inom sitt yrke, av 
olika skäl, även om karriären "på papperet" såg lyckad ut. Men sådana 
frågor ligger naturligtvis bortom all kontroll från min sida. Mätningen har 
förstås fått grunda sig på den bedömning som jag har kunnat göra utifrån 
källmaterialet. 

För att underlätta jämförelser av den sociala mobiliteten, både inom och 
mellan generationerna, har jag antecknat yrkestiteln vid tre tillfällen i 
personernas vuxna liv. Den första anteckningen har skett vid det första 
giftermålet, även i de fall fadern till en företagare hade hunnit vara gift en 
gång innan han gifte sig med företagarens mor. Den andra anteckningen har 
gällt den mest kvalificerade yrkestiteln som personen har haft under sitt liv, 
efter det första giftermålet. Den tredje anteckningen har skett vid 
dödstillfället, d. v. s. oftast den titel som förekommit i död- och begrav
ningsboken. Slutligen har yrkestitlarna jämförts med varandra. 

Jag är medveten om att det går att rikta kritik mot att avläsa yrkestitlarna 
vid första vigseln och vid dödstillfället, eftersom de ju oftast skedde vid 
olika tidpunkter i livet, om man jämför exempelvis far och son med 
varandra. Det normala tillvägagångssättet i studier av social mobilitet i 
nutida samhällen, torde vara att jämföra yrkestitlar m. m. vid en viss ålder, 
t. ex. att jämföra faderns och sonen titlar vid 30 års ålder. När det gäller 
studier av 1800-talets svenskar, är ett sådant tillvägagångssätt inte alltid 
möjligt, trots att husförhörslängderna oftast är i gott skick. Den yrkestitel 
som där redovisas jämte namnet behöver inte nödvändigtvis ha varit aktuell 
under alla de år som respektive volym användes, t. ex. på personens 30-
årsdag, och om titeln har ändrats under perioden, har i så fall bara den gamla 
titeln strukits över och ersatts med den nya, utan at t det framgår när denna 
förändring har skett. Lysnings- och vigsellängden samt död- och begrav
ningsboken anger däremot - utgår jag ifrån - en korrekt titelangivelse vid en 
viktig milstolpe i personens liv. I de få fall, då dessa kyrkböcker inte har 
funnits till hands, har jag dock använt husförhörslängdens yrkestitel. 
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Om den mest kvalificerade yrkestiteln (d . v. s. anteckning nr två) hos en 
medlem av företagargenerationen eller barngenerationen har kunnat klassas 
som mer kvalificerad än motsvarande yrkestitel i generationen innan, har det 
skett en uppåtgående social mobilitet. Just denna typ av anteckning har 
tidigare använts framgångsrikt i en studie av den sociala mobiliteten i 
Sundsvall, utförd av Anders Brändström och Tom Ericsson, som jag tidigare 
har refererat.271 

Rangordningen av yrkestitlarna har, som sades i kapitel 2, skett på 
grundval av om personen i fråga kan förmodas ha haft en chefs- eller 
arbetsgivarställning. Denna bedömning har oftast inte vållat mig några 
problem. Vad gäller handels- och hantverksyrken, har yrkestitlar med tillägg 
som -betjänt, -arbetare, -lärling eller -gesäll klassats som mindre 
kvalificerade än titlar utan tillägg, eller med tillägget -mästare. Jag har dock 
inte undersökt om personerna ifråga har bedrivit en registrerad 
företagsverksamhet utanför Sundsvalls stad, vilket skulle ha blivit en oerhört 
komplicerad och tidsödande operation. Av samma skäl har jag även låtit bli 
att undersöka inkomstförhållanden och uppgifter om erlagd bevillning, även 
om sådana uppgifter naturligtvis hade varit intressanta att känna till. Inom 
jordbrukssektorn har bonde naturligtvis klassats som mer kvalificerad än 
torpare. 

Som jag har påpekat flera gånger tidigare i avhandlingen, kan den ekono
miska och sociala situationen ha varierat högst betydligt mellan personer 
med samma yrkestitel. Å andra sidan är det inte heller säkert att skillnaden 
gentemot en person med en mer eller mindre kvalificerad yrkestitel än den 
egna behöver vara särskilt stor. Detta faktum har bl. a. observerats ute på 
kontinenten. I tyska Esslingen hade 15% av hantverkarna vid sin vigsel 1845 
en inkomst som låg i nivå med arbetarnas i staden, 50% hade en inkomst 
som ansågs ligga på en medelklassnivå, medan inkomsten för de övriga 35% 
ansågs ligga på en överklassnivå.272 Men trots detta, är det naturligtvis så att 
personer som befinner sig i en chefs- eller arbetsgivar-ställning i allmänhet 
befinner sig på en högre ekonomisk och social nivå än andra yrkesgrupper. 
När det gäller jämförelser mellan olika generationer, tillkommer dessutom 
problemet att de genomsnittliga inkomsterna inom en yrkesgrupp kan öka 
eller minska i förhållande till andra yrkesgrupper över tid.273 Jag tror dock 

271 Personerna i studien har dock bara studerats under den period de varit skrivna i 
Sundsvall. P. g. a. detta kunde den sociala mobiliteten mellan vissa yrkesmän och deras 
fäder bara studeras i 352 av 4140 fall (8,5%). Brändström & Ericsson s 259-60. 
272 Crossick & Haupt 1995 s 76 
273 T. ex. så påpekar Åberg i sin avhandling att titeln grosshandlare förlorade en del av sin 
status i Sverige mot slutet av 1800-talet, vilket även har påpekats ovan i denna avhandling. 
(Åberg s 74 samt ovan kapitel 2 ) I fallet Sundsvall kompliceras bilden av grosshandlarna 
ytterligare av att många handlare under den största delen av min undersökningsperiod, 
samtidigt ägnade sig åt både grosshandel och detaljhandel. (Tunander, B & Tunander, I; 
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att jag i den här studien delvis har kommit runt dessa problem, eftersom jag 
har rangordnat yrkestitlarna i så få grupper som möjligt. Detta har ökat 
chanserna till att ett byte från en yrkesgrupp till en annan verkligen innebar 
att den ekonomiska och sociala situationen för den enskilde verkligen blev 
antingen bättre eller sämre. Frågan har dock kvarstått hur yrkesgrupper från 
olika sektorer ska kunna jämföras med varandra. Hur jämför man en bonde, 
en egenföretagare och en rådman om man bara har yrkestitlarna till hands? 
Den enskildes ekonomiska status bestäms ju även av hur mycket fast 
egendom han äger eller hur pass trygg hans sysselsättning är. För att komma 
runt detta problem, har jag helt enkelt valt att inte alls rangordna grupperna 
företagare, bönder och tjänstemän i chefsställning, utan har bedömt dem 
som på det hela taget jämbördiga. Yrkesbyten mellan dessa, i mina ögon, 
ekonomiskt och socialt närbesläktade yrkesgrupper, har jag alltså betraktat 
som social mobilitet i sidled. 

Jag har valt att inte göra någon tolkning alls av byten av bostadsort eller 
ett byte av yrkestitel i sig. Sådana byten kan för den enskilde ha varit 
antingen efterlängtade eller påtvingade. Det jag har intresserat mig för i 
denna studie har endast varit om yrkestiteln har blivit mer eller mindre 
kvalificerad under resans gång. 

3. Företagarnas yrkeskarriärer 
Yrkessammansättningen inom företagargruppen avvek inte avsevärt från 
yrkessammansättningen inom det totala antalet företagare i Sundsvall under 
1850-talet. 41% av medlemmarna i företagarkohorten ägnade sig åt någon 
form av handel, medan övriga var aktiva inom något hantverk med antingen 
tillverknings- eller serviceinriktning (Diagram 26).274 Bland de manliga 
företagare som jag undersökte i det förra kapitlet, som var aktiva vid den här 
tiden, ägnade sig ju 42% åt någon form av handel, medan resten ägnade sig 
åt något hantverk.275 

Sundsvalls näringsliv för hundra år sedan. A. G. Dahlman, ett norrländskt handelsföretag, 
1858-1958. Sundsvall, 1958. s 28) Att den sociala skillnaden mellan arbetsgivare och 
arbetstagare inte nödvändigtvis behöver ha varit särskilt stor, har även påpekats av Crossick 
och Haupt. (Crossick & Haupt 1995 s 78-79) 
274 Kohortens medlemmar samt all information om dem har tagits fram med hjälp av 
Löfgren, B; Sundsvalls historia. Del IV. Porträttgalleri omfattande Stadsfullmäktige och 
Stadsfullmäktiges Sekreterare samt Magistrat för tiden 1863-1921. Sundsvall, 1922. s 1, 
14-15, 23-25, 32, 72, Svenska teknologföreningen 1861-1936. Biografier redigerade av 
Govert Indebetou och Erik Hylander. Del I. Födelseåren 1811-1884. Stockholm, 1937, 
samt det otryckta material som redovisas i källförteckningen. 
275 Jfr. Diagram 9 
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Diagram 26. Yrken bland företagare i Sundsvall 1850-1855. (N = 42) 
Källa: Kyrkböcker samt primärmaterial till Kommerskollegii 

näringsstatistik 
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42% 
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Som framgått av metoddiskussionen ovan, redovisar inte Diagram 26 
yrkestillhörigheten varken vid en viss tidpunkt i historien eller vid en viss 
ålder hos företagarna, utan den mest kvalificerade yrkestiteln, oavsett när i 
livet personen innehade den. Jag har inte gjort någon bedömning av hur pass 
"säkert i sadeln" de kan ha suttit. Bedömningarna har dock nästan aldrig 
inneburit något problem, eftersom de allra flesta företagare innehade ungefär 
samma yrkestitel under hela sitt vuxna liv. 

Bakom rubriken "Övriga hantverksyrken" ryms en stor mängd 
hantverkstitlar. Varje titel innehades av endast en person. Vad gäller han
delsyrkena, avslöjar tyvärr inte källmaterialet vilken typ av handel perso
nerna sysslade med. 

Yrkestitlarna inom företagargruppen, såsom de redovisas i 
husförhörslängderna, skvallrar som sagt inte om några stora förändringar 
under deras liv, även om vi ska ha i minnet att gruppen utgör ett positivt 
urval av Sundsvalls företagare under den aktuella perioden. Av de 40 
företagare jag har lyckats följa från första vigseln till graven, har jag knappt 
funnit någon anmärkningsvärd förändring. Självfallet har titeln vid första 
vigseln avgjorts av vid vilken tidpunkt personen har velat eller kunnat gifta 
sig och titeln vid dödstillfallet varit beroende av vid vilken ålder personen 
har dött. En sen vigsel, kombinerad med en tidig död har naturligtvis 
minskat chansen eller risken för förändringar av yrkestiteln. Medellivsläng
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den för de 40 företagarna var 56 år. De gifte sig vid i genomsnitt 27 års ålder 
och levde alltså därefter i genomsnitt i 29 år. 

Sex personer (15%) hade vid sin första vigsel tillägget -gesäll, -arbetare 
eller -betjänt till yrkestiteln, men det var ju oftast varit en nödvändighet att 
under en tid i ungdomen ha haft en sådan titel för att senare ha kunnat öppna 
eget. De flesta av företagarna var dock färdiga med sin yrkesutbildning då de 
gifte sig. Två personer (5%) har kallats bokhållare respektive handels
bokhållare, men även dessa titlar kunde ibland stå som beteckning för en 
sorts gesäll inom handelsnäringarna. Däremot började en av personerna som 
handlande och slutade som grosshandlare, nämligen vår Johan August 
Enhörning; en annan började som skomakare och slutade som skomakare 
och tullvaktmästare, en tredje började som hovslagare, blev sedan smed 
samt avled vid 85 års ålder med titlarna kyrkvärd och födorådstagare. De 
tre till fem personerna utgör 7,5-12,5% av den undersökta gruppen och är 
alltså de enda vars yrkestitel, enligt husförhörslängderna, genomgick några 
större förändringar under deras vuxna liv. Dessa resultat kompletterar mina 
tidigare resultat rörande stabiliteten i yrkestillhörigheten (se kapitel 4) och 
bidrar, åtminstone för den här gruppen uppenbart framgångsrika företagare, 
till bilden av en ekonomiskt mycket stabil företagargrupp. Värt att notera är 
att ingen av företagarna i den här undersökningen sadlade helt om från en 
företagsbransch till en annan. 

4, Företagarna och deras fäder 
Företagarna i undersökningen lyckades i en tidig ålder etablera en mycket 
livskraftig rörelse i ett Sundsvall som befann sig i det allra första skedet av 
industrialiseringen och där befolkningskurvan endast nyligen hade antagit en 
något brantare stigning. Det kunde därför betraktas som naturligt om dessa 
personer hade haft någon t idigare koppling till företagslivet i staden, innan 
de själva etablerade sig där, t. ex. genom att fadern drev eller åtmin-stone 
hade drivit en egen rörelse där. Undersökningens resultat pekar dock åt ett 
annat håll. 

De 42 medlemmarna av företagargenerationen visade sig vara födda i 27 
till 28 olika församlingar,277 från Hörby i Skåne till Umeå i Västerbotten, 
med koncentration till ett område i östra Sverige, mellan Stockholms och 
Östersunds breddgrader (Karta 1). Mindre än en fjärdedel av företagarna, 
24%, var födda inne i Sundsvall och mindre än hälften, 48%, var födda i 

276 De båda sistnämnda titlarna är i och för sig inte att betrakta som egentliga yrkestitlar, 
men de visar ändå på vilket sätt personen i fråga fick sin försörjning. 
277 Osäkerheten om antalet församlingar beror på att två företagare var födda eller möjligen 
var födda i "Stockholm", utan att namnet på församlingen är angivet. 
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Västernorrlands län. En mycket stor del av företagarna flyttade till Sundsvall 
i vuxen ålder. 
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Karta 1. Födelseort för 
företagare i Sundsvall, födda 
1818-1828 och aktiva i staden 
åtminstone varje år mellan 
1850 och 1855. (N = 42) 
Källor: Kyrkböcker samt 
Demografiska databasen 

Hörby (1) 

Resultaten rimmar väl med resultat från liknande studier, av vilka en del 
refererades i kapitel 1. Av en grupp företagare i Göteborg, under 1800-talets 
andra hälft, som Åberg studerade i sin avhandling, var 39% födda i 
staden.278 Margareta Matovic har i sin avhandling analyserat 
familjebildningen i Stockholm 1850-1890. Av de invånare under 1860-talet, 
som hon har betecknat som tillhörande "övre medelklassen", var 47% av 
kvinnorna och 27% av männen födda i Stockholm, medan inom den "lägre 

278 Åberg s 64 
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medelklassen" endast 24% av kvinnorna och 20% av männen var födda i 
samma stad.279 Ehmer konstaterar i en uppsats om migrationsmönstren 
bland hantverkarna i 1700-talets Wien, att andelen infödda hantverkare i 
allmänhet var mycket låg, liksom de var i alla andra Centraleuropeiska 
städer under denna period. Av de skråanslutna hantverksmästarna som var 
verksamma i Wien 1742, var endast 24% födda i staden, och 20% födda i 
det närmast omkringliggande området ("Lower Austria"). Bland gesällerna 
var motsvarande siffra oftast mindre än 15%. Författaren konstaterar dock 
att skillnaderna mellan olika yrken var mycket stora. Utövarna av små och 
exklusiva yrken hade betydligt "smalare" härkomst i både socialt och 
geografiskt hänseende, än utövarna av stora och växande yrken. Bland 
exempelvis skräddare, skomakare och finsnickare var andelen infödda 
mästare så låg som 10-15%. Med lite vilja går detta mönster att urskilja även 
för Sundsvalls del. De medlemmar av företagargenerationen som var födda i 
Sundsvall verkade som fiskare, färgare, garvare, guldsmed, handlare, eller 
sockerbagare.280 

Företagarnas fäder har till allra största delen kunnat identifieras. Den 
större delen av yrkeskarriären har gått att kartlägga för 39 av de 42 fäderna 
(93%), men det är endast 34 fäder (81%) jag har lyckats följa fram till deras 
död. Fädernas yrkestillhörighet i Diagram 27 har redovisats på samma sätt 
som deras söners yrkestillhörighet i Diagram 26. Yrkesgrupperna ska inte 
anses vara rangordnade i förhållande till varandra, utan endast spegla den 
yrkesmässiga fördelningen på olika typer av näringar. Inom såväl handels-
och hantverksgruppen som tjänstemannagruppen ingår både personer som 
var anställda och personer som troligen befann sig i en chefs- eller 
arbetsgivarposition. En förteckning över vilka titlar som har fått ingå i 
vilken yrkesgrupp, när det gäller personernas mest kvalificerade titlar, 
återfinns i Bilaga 2. 

Diagrammet visar att endast mellan 47% eller högst 54% av företagarnas 
fäder kunde ha drivit en egen rörelse under någon period av deras 
yrkesverksamma liv (beroende på vad fäderna med okända yrkestitlar 
livnärde sig på).281 Vi ska komma ihåg att en titel från ett hantverks- eller 
handelsyrke inte med säkerhet inneburit att titelinnehavaren drivit en egen 
rörelse, men troligen var de allra flesta av de aktuella titelinnehavarna "sina 
egna". Anställda i sådana rörelser brukade ha tillägg såsom -arbetare eller -

279 Matovic, M R; Stockholmsäktenskap. Familjebildning och partnerval i Stockhol m 1850-
1890. Diss. Stockholm, 1984. (Monografier utgivna av Stockholms kommun; 57) s 201 
280 Ehmer, J; Worlds of mobility: migration patter ns of Viennese artisans in the eighteenth 
century. The Artisan and the European Town, 1500-1900. G Crossick, red. Aldershot, 
1997. (Historical Urban Studies) s 172, 180-81, 186-88 
281 Motsvarande siffra för en grupp företagare i Göteborg under perioden 1850-1914 var 
39%. (Åberg s 72-73) 
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betjänt, -lärling eller -gesäll till sina yrkestitlar. I denna grupp ingår dock 
bara en person med ett sådant tillägg {snickargesäll). Vissa av 
medlemmarna i denna yrkesgrupp har titeln borgare. De båda näst största 
yrkesgrupperna, omfattande 17% respektive 12% av fäderna, är 
tjänstemannayrkena samt övriga yrken, där det klart framgår att 
titelinnehavaren var anställd av någon annan i privat eller offentlig tjänst. 
Den förstnämnda gruppen innehåller yrkestitlar som fjärdingsman, 
komminister och ingenjör, den sistnämnda titlar som arbetare och olika slag 
av sjömän. Vad gäller gruppen bönder, kan det röra sig om både krono-, 
skatte- eller frälsebönder. Soldaterna bodde ju normalt i ett torp och har 
därför bakats ihop med andra torpare. Värt att notera vad gäller 
yrkessammansättningen bland företagarnas fäder, förutom den förhål
landevis låga andelen företagare, är också den låga andelen bönder, trots att 
nära hälften av företagarna var födda i landsbygdssocknar. 

Diagram 27.Företagarnas fäders yrken. (N = 42 ) Källor: Kyrkböcker 
samt Demografiska Databasen 
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Inom fadersgenerationen förändrades yrkestitlarna oftare än inom 
företagargenerationen, men förändringarna var av en sådan karaktär att det 
är svårt för mig att bedöma vilken yrkestitel som har varit mest kvalificerad. 
Naturligtvis har jag inte heller när det gäller fadersgenerationen kunnat 
bedöma hur pass trygg deras sysselsättning har varit. Åtta fäder, 
motsvarande 19% av alla fäder, genomförde ett tydligt branschbyte, t. ex. 
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från skomakare till kyrkvaktare, eller från skattebonde till inspector. Jag kan 
inte finna något som helst mönster i dessa branschbyten, som skedde såväl 
inom som mellan de olika yrkesgrupperna. Tjänsteman blev bonde, 
företagare blev anställd, anställd blev företagare o. s. v. 

Tio personer, motsvarande 24% av fäderna, bytte under sina liv 
yrkestitlar på ett sådant sätt att det är rimligt att anta att deras sociala 
tillhörighet förändrades antingen till det bättre eller sämre. Fyra personer, 
motsvarande ungefär 10%, fick troligen uppleva en uppåtgående social 
mobilitet, t. ex. en förändring från pastorsadjunkt till komminister eller från 
dräng till torpare. Lika många personer fick troligen uppleva en 
nedåtgående social mobilitet, t. ex. från soldat till avskedad soldat eller från 
bonde till inhyses. Två personer, motsvarande ungefär 5% av fäderna, fick 
möjligen uppleva en både upp- och nedåtgående social mobilitet, nämligen 
från bondeson via bonde och gästgivare till före detta gästgivare, samt från 
torpare via landbonde till inhyses/utfattig. Återigen vill jag betona att en 
svagt uppåtgående social mobilitet under ett yrkesliv i flera fall måste 
betraktas som i högsta grad naturlig och ibland nödvändig t. ex. för dem som 
var verksamma inom ett yrke där det krävdes en flerårig yrkesut-bildning. 
Personer som levde ett långt liv, fick dessutom ofta uppleva en nedåtgående 
social mobilitet efter att de hade lämnat sitt yrkesverksamma liv, vilket 
exempelvis blev fallet med den ovan nämnde soldaten. 

5. Företagarnas äldsta barn 
Barngenerationen i denna undersökning innehåller, som nämndes i 
inledningen, i första hand den äldsta sonen till medlemmarna av företagar-
generationen, som arbetsför uppnådde vuxen ålder. Om ingen sådan son har 
funnits, har jag istället undersökt motsvarande äldsta dotter. Valet av barn i 
syskonskarorna har sin grund i antagandet att det var just dessa barn som 
hade den största chansen att behålla eller förbättra den sociala tillhörighet 

989 som deras föräldrar hade haft. 

282 Under arbetets gång har jag dock ställt mig frågan hur pass rimligt detta antagande 
egentligen är i en stadsmiljö. Bland bondebefolkningen fanns det alltid e n gård som en dag 
skulle tagas över, en uppgift som väl oftast eller i första hand föll på den äldste sonen. 
Företagarna i städerna hade inte alltid särskilt mycket fast egendom som kunde gå i arv och 
företagaren kunde säkert vara yrkesve rksam längre upp i åren än vad bonden kunde vara; 
företagaren i staden producerade inte som bonden livsmedel, utan var beroende av 
penninginkomster. Kanske var det svårare för företagaren än för bonden att hitta lönande 
arbetsuppgifter åt sina vuxna eller halvvuxna barn. Kanske var det nödvändigt att 
företagarbarnen flyttade hemifrån i vuxen ålder och att åtminstone de äldsta barnen reda n 
hade hunnit etablera sig i något yrke när fadern dog eller inte längre orkade arbet a. Detta 
skulle i så fall innebära att det barn (eller främst den son) som var det äldsta hemmavarande 
barnet skulle ha störst chans att ta över fa derns rörelse, men detta är bara spekulationer från 
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Antalet medlemmar av barngenerationen är 37, eftersom fem av 
företagarna i företagargenerationen ser ut att ha avlidit eller flyttat till okänd 
ort innan de blivit far till några barn. Av de 37 personerna är nio stycken, 
eller knappt en fjärdedel, kvinnor. Eftersom kvinnorna nästan aldrig försågs 
med någon yrkestitel i kyrkböckerna, har jag istället registrerat en eventuell 
makes yrkestitel. 

Jag har lyckats följa 33 av dessa personer (89%) från födseln fram till 
dödstillfället. De fyra personer jag inte har lyckats följa till graven 
emigrerade till Nordamerika, Australien eller Sydafrika i en ålder av mellan 
20 och 40 år. Hela tolv av dessa 33 personer var ogifta. Detta innebär att jag 
inte anser mig kunna göra någon pålitlig studie av yrkesbyten och social 
mobilitet inom denna generation, utan har istället koncentrerat mig på att 
jämföra de mest kvalificerade yrkestitlarna mellan företagar- och barngene-
rationen. 

Diagram 28. Företagarnas äldsta barns yrken. (N = 37) Källor: 
Kyrkböcker samt Demografiska Databasen 

Okänt yrke 
14% 

Anställning, ej 
tjänstemannayrke 

14% 

Handels- eller 
hantverksyrke 

40% 

Tjänstemannayrke 
32% 

min sida. För att lösa detta problem, skulle det krävas en undersökning av yrkeska rriärerna 
till samtliga barn till medlemmarna av företagargenerationen. Social status kan j u även 
"ärvas" på andra sätt än genom att man tar över faderns rörelse. 
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Av samma skäl som i fallet med Diagram 27, ska inte yrkesgrupperna i 
Diagram 28 anses vara rangordnade i förhållande till varandra. Vi kan se att 
åtminstone fyra av tio av de undersökta barnen kom att få sin försörjning 
genom något handels- eller hantverksyrke, antingen genom eget arbete eller 
genom att vara gift med en person med sådant arbete. De allra flesta av 
dessa yrkesutövare bör dock, precis som inom de båda tidigare 
generationerna, ha drivit en egen rörelse. Fyra av de femton personerna hade 
titeln handlande, två var grosshandlare, övriga var fördelade på olika 
hantverksyrken. Vart tredje barn kom att bli försörjt genom ett tjänste
mannayrke. Inom denna yrkesgrupp, liksom inom gruppen övriga anställda, 
finns inte två personer med samma titel. Här återfinns bl. a. en notarie och 
en civilingenjör respektive en tvätterska, en arbetare och en piga. Bakom 
rubriken "Okänt yrke" döljer sig en ogift kvinna som saknar yrkestitel i 
kyrkböckerna samt de personerjag inte har lyckats följa under en tillräckligt 
lång tid för att jag ska kunna uttala mig säkert om deras yrkeskarriär. 
Samtliga undersökta personer som gifte sig, innehade sin mest kvalificerade 
yrkestitel redan vid sin första vigsel. 

6. Social mobilitet mellan generationerna 
När vi jämför yrkestillhörigheten inom de tre generationerna, vill jag 
påminna om att det är företagarna i företagargenerationen, en utvald och 
exklusiv grupp, som står i centrum för studien. Den utgör inget statistiskt 
genomsnitt av befolkningen i Sundsvall under 1850-talet. Detta innebär 
förstås att en grupp personer med en yrkesstruktur som liknar 
fadersgenerationen inte nödvändigtvis bara "producerar" framgångsrika 
företagare, eller att en grupp med en yrkesstruktur liknande den i 
barngenerationen nödvändigtvis behöver ha haft fäder som alla var 
framgångsrika företagare. 

De generella dragen i förändringarna av yrkessammansättningen från en 
generation till en annan har framgått ovan. 47-54% av medlemmarna i 
företagargenerationen (fortfarande med reservation för de fäder vars 
yrkestillhörighet är okänd) kom från hem där fadern någon gång hade varit 
verksam inom något handels- eller hantverksyrke och som i de flesta fall 
även hade drivit sin egen rörelse. Åtminstone 17% kom från tjänstemanna
hem och en lika stor andel kom från hem där man försörjde sig genom 
jordbruk. Av de kända medlemmarna i barngenerationen, kom 40-54% att 
försörjas av inkomsten från ett handels- eller hantverksyrke och 32-46% av 
inkomsten från ett tjänstemannayrke. Vi ser alltså att ungefär halva 
företagargenerationen kom från företagarhem, samtidigt som bortemot 
hälften av deras barn som vuxna kom att leva i företagarhem. Ingen medlem 
i barngenerationen blev dock verksam inom jordbrukssektorn. Jag har inte 
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som Le Yaouanq kunnat finna några tecken på att yrkessammansättningen i 
barngenerationen påverkades av yrkessammansättningen i fadersgeneration
en. Barnbarnen till företagare eller tjänstemän kom inte i högre grad än 
andra barnbarn att finna sin försörjning inom något företags- eller 
tjänstemannayrke, men det ska påpekas att antalet undersökta personer när 
det gäller den här frågan nog är för få för att jag ska kunna dra några säkra 
slutsatser i den ena eller andra riktningen i just den frågan. 

Går det att påvisa några skillnader i yrkessammansättningen inom faders-
och barngenerationerna om man delar upp medlemmarna i företagargenera-
tionen i utövare av handelsyrken respektive hantverksyrken? Ja, men bara 
när det gäller fadersgenerationen. Fäderna till företagarna inom handels
sektorn var i mindre grad verksamma inom något handels- eller hantverks
yrke och var i högre grad verksamma inom något tjänstemannayrke, än vad 
fäderna till företagarna inom hantverkssektorn var. 29% av handlarnas fäder 
var verksamma inom något handels- eller hantverksyrke, en lika stor andel 
var tjänstemän. Motsvarande siffror för hantverkarnas fäder var 52% 
respektive 4%. Inom barngenerationen förekom nästan inga skillnader. 

Kom sönerna till handlarna och hantverkarna att få en särskilt yrkes
sammansättning, jämfört med övriga söner? Hade fäderna till de medlem
mar i barngenerationen som kom att försörja sig på handel eller hantverk 
någon särskild yrkessammansättning? Den första frågan besvaras med ja, 
den andra med nej. Sönerna till de personer i fadersgenerationen som 
sysslade med handel eller hantverk, kom till 28% att bli verksamma inom 
något handelsyrke, bland sönerna till övriga personer i fadersgenerationen 
kom hela 50% att ägna sig åt något handelsyrke. Bland fäderna till de 
medlemmar av barngenerationen som försörjde sig på handel eller hantverk, 
går inte att finna någon yrkessammansättning som avvek från genomsnittet. 

Även om ungefår varannan medlem av företagargenerationen troligen 
kom från ett företagarhem, var det bara fyra företagare, motsvarande 10%, 
som var verksamma inom samma yrke som fadern. Ingen av deras fäder 
verkar ha varit verksam i Sundsvall, vilket betyder att ingen medlem i 
företagargenerationen ärvde sin rörelse av fadern. Något fler, fem stycken, 
var de barn till medlemmarna i företagargenerationen som gick i sin fars 
fotspår. Endast i ett eller möjligen två fall tillhörde far, son och sonson 
samma yrke (garvareyrket respektive handlaryrket). 

Går det, till sist, att påvisa någon uppåt- eller nedåtgående social mobili
tet bland medlemmarna i företagar- och barngenerationerna, i förhållande till 
den föregående generationen? Till viss del gör det nog det. De allra flesta 
fick naturligtvis inte uppleva någon social mobilitet överhuvudtaget eller 
endast en social mobilitet i sidled, om vi antar att ett byte från att vara 
tjänsteman eller bonde, till att bli handlare eller hantverkare, eller tvärtom, i 
de flesta fall bara innebar en social förflyttning i sidled. Drygt en tredjedel 
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av medlemmarna i företagar- och barngenerationerna, motsvarande 67-74%, 
varken förbättrade eller försämrade sin sociala position, i förhållande till 
faderns. Däremot fick nära en tredjedel av medlemmarna i företagargenera-
tionen (26-33%) troligen uppleva en uppåtgående social mobilitet, eftersom 
deras fäder ser ut att ha varit anställda inom sina respektive yrken. Mellan 
16% och 30% av medlemmarna i barngenerationen fick å andra sidan 
troligen uppleva en nedåtgående social mobilitet. Inte i något fall kan jag 
med säkerhet påstå att en medlem av faders- eller barngenerationen hade en 
högre social ställning än sonen respektive fadern i företagargenerationen. 

Vid en jämförelse mellan företagargenerationen, å ena sidan, och faders-
och barngenerationen, å den andra, framstår, mot bakgrund av dessa resultat, 
medlemmarna av företagargenerationen som en än mer exklusiv grupp 
människor, i socialt hänseende. De rekryterades visserligen från sociala mil
jöer som var "bättre" än det statistiska genomsnittet i Sverige vid den här 
tiden. Uppemot hälften av dem kom från just företagarhem, ytterligare några 
stycken hade växt upp i socialt likvärdiga tjänstemannahem, det är sant. 
Men ingen av dem ser ut att ha behövt ta ett steg nedåt på den sociala skalan 
och upp till en tredjedel av dem tog faktiskt ett steg upp, även om det ibland 
kanske inte var så stort. Alla medlemmar av företagargenerationen ser sedan 
ut att ha behållit sin sociala position livet ut. Deras äldsta söner eller döttrar, 
som rimligen bör ha haft den största chansen av alla i syskonskaran att 
behålla eller förbättra faderns sociala position, kunde bara göra detta i tre 
fjärdedelar av fallen. En fjärdedel av dem fick t. o. m. ta ett steg nedåt, i 
socialt hänseende. 

Endast en fjärdedel av medlemmarna i företagargenerationen var födda i 
Sundsvall, endast en tiondel blev verksamma inom faderns yrke och ingen 
av dem kan ha ärvt faderns rörelse. Tvärtom flyttade de i de flesta fall långt 
bort från föräldrarna till en stad som vid den tiden inte alls blivit det 
industriella centrum den senare skulle bli, och etablerade en rörelse som 
blev betydligt mer framgångsrik än de flesta andra i den staden. 

Allt detta sammantaget gör att jag kan dra tre slutsatser om 
förutsättningarna för att lyckas som företagare i 1850-talets Sundsvall: För 
det första var den sociala bakgrunden viktig, men inte avgörande för 
företagarens yrkeskarriär. Om fadern hade en yrkesutbildning eller en 
jordbruksfastighet, ibland kanske i kombination med en arbetsgivarställning, 
så var det tillräckligt för att sonen skulle ha stora chanser att lyckas som 
företagare. Faderns exakta yrkestitel saknade alltså betydelse. För det andra, 
hade den geografiska närheten under uppväxten till själva staden påfallande 
liten betydelse. Företagarna rekryterades från ett stort område i 
Mellansverige och Norra Sverige, vilket rimligen måste innebära att faderns 
sociala nätverk endast i relativt få fall kan ha haft någon betydelse för 
sonens framgångar. För det tredje och sista, måste de individuella förutsätt
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ningarna hos företagaren ha varit det som till syvende og sidst fällde avgö
randet om huruvida han lyckades i sin yrkeskarriär. Branschtillhörigheten i 
den undersökta gruppen avvek inte nämnvärt från branschtillhörigheten 
bland företagarna i stort i Sundsvall under den aktuella tidsperioden. Det 
fanns alltså inga särskilda nischer på marknaden, där de inflyttade 
företagarna blev tvungna att slå sig fram. De inflyttade företagarnas 
möjligheter att öppna och driva sin egen rörelse och att skapa egna sociala 
nätverk, som kunde hjälpa till att hålla liv i rörelsen, skilde sig inte från 
möjligheterna hos de infödda. Företagslivet var alltså inte så släktbundet 
som man kan tro. 

7. Diskussion 
Det finns tre intressanta resultat i min studie som är värda att diskutera: 1. 
Att rekryteringen av företagare var så stor bland inflyttade personer. 2. Att 
så många företagare fick uppleva en uppåtgående social mobilitet, jämfört 
med fadern. 3. Att så många av företagarnas äldsta söner eller döttrar fick 
uppleva en nedåtgående social mobilitet, jämfört med fadern. 

Resultaten är bl. a. intressanta därför att William Sewell, i sin stora studie 
av befolkningen i Marseille, ser ut att ha kommit fram till i princip samma 
resultat. Enligt författaren blev endast 35-40% av sönerna till personer 
verksamma inom yrkesgruppen "Small business", själva verksamma inom 
samma yrkesgrupp. Av sönerna till personer verksamma inom s. k. "borger
liga" yrken, dit både företagare och tjänstemän räknats i hans studie, kom tre 
fjärdedelar att själva bli verksamma inom samma typ av yrken. Samtidigt 
skedde en kraftig ökning av antalet personer verksamma inom de borgerliga 
yrkena, inom den andel av männen som hade jordbrukarbakgrund; år 1869 
uppgick den siffran till hela 30%. Han konstaterar även att den uppåtgående 
sociala mobiliteten bland söner till personer inom de borgerliga näringarna 

io 283 var lag. 
Författaren gör det rimliga antagandet att infödda marseillebor borde ha 

haft ett gynnsammare utgångsläge på stadens arbetsmarknad än vad inflyt
tade personer bör ha haft. Mot den bakgrunden, pekar hans resultat mot att 
det rådde en relativt stor öppenhet inom t. ex. företagargrupperna, mot 
personer som hade en både socialt och geografiskt avvikande bakgrund, 
även om en persons sociala bakgrund på det hela taget fortfarande spelade 
en stor roll. Individens förutsättningar att verka inom ett visst yrke var dock 
mycket viktiga för hans karriär. Sewell konstaterar att inflyttade 
marseillebor (bortsett från italienska immigranter) på det hela taget lyckades 

283 Sewell s 243-46. Till gruppen borgerliga yrken, All bourgeois, räknar författaren 
yrkesgrupperna Business and professional, Rentier, Sales and clerical samt Small business. 
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bättre med att göra karriär inom något borgerligt yrke. Andelen verksamma 
inom dessa yrken bland de inflyttade ökade från 33% till 38%, mellan 1821 
och 1869. Motsvarande andel bland de infödda marseilleborna ökade samma 
tid från 21% till 35%. Allra störst var skillnaden mellan inflyttade och 
infödda inom den grupp personer som hade jordbrukarbakgrund. Under 
perioden 1846-1851 var andelen bondsöner som var födda i staden och som 
var verksamma inom något borgerligt yrke 7%, medan motsvarande siffra 
bland de inflyttade bondsönerna var 22%.284 

Varför ökade så kraftigt andelen personer inom de borgerliga yrkena som 
härstammade från socialt avvikande miljöer? Sewell anger naturligtvis 
förklaringar som ökad grad av läskunnighet inom de lägre samhällsskikten, 
ett ökat behov av tjänstemän p. g. a. att företagsenheterna blev större samt 
att den kraftiga befolkningsökningen överhuvudtaget ökade efterfrågan på 
"borgare", men den intressanta frågan i sammanhanget är ju varför just vissa 
grupper kom att bättre än andra utnyttja de nya utkomstmöjligheter som 
skapades under den aktuella perioden. Varför lyckades just de inflyttade 
personerna, och då i synnerhet de inflyttade bondsönerna, så bra i sina 
yrkeskarriärer? 

Författaren för fram de sociala nätverken som orsak, eller snarare 
frånvaron av sociala nätverk. Han refererar den amerikanske sociologen 
Robert E Park och skriver: "[The] values and personalities [of the 
immigrants] were less fixed than those of natives; their physical mobility 
induced a sort of psychic or mental mobility as well." Han menar att de 
infödda marseilleborna formade egna sociala nätverk, där de inflyttade hölls 
på armlängds avstånd, och att dessa nätverk hindrade de unga medlemmarna 
från att bryta de sociala mönstren och försöka försörja sig inom en 
yrkesgrupp som rankades högre än den där deras far var verksam. Inflyttade 
marseillebor kände sig mer fria att utnyttja de nya möjligheter som öppnades 
på arbetsmarknaden, vilket ökade chansen att de s. a. s. "hamnade rätt" i 
livet.285 

Likheterna med situationen i Sundsvall vid samma tid är uppenbara; 
mönstret med de många utsocknes framgångsrika företagarna, från vitt 
skilda geografiska och sociala miljöer framstår här ännu tydligare - och det i 
en stad som ännu inte som Marseille börjat växa befolkningsmässigt i någon 

284 När det gäller den nedåtgående soc iala mobiliteten, hade dock de infödda personern a 
inom de borgerliga näringarna en fördel, jämfört med sina inflyttade kolleger. Författaren 
skriver: "All sons of clerical workers and immigrant sons of small businessmen had about 
the same rates of downward mobility, but native sons of small businessmen, who had access 
to the local family property, were considerably more likely to remain in the bourgeoisie." 
Sewell s 257-60 
285 ibid s 315 
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större utsträckning. Är då Sewells och Parks' förklaring tillämplig även i 
Sundsvalls fall? 

Ja, delvis tror jag att den är det. Oavsett vilka "pull-" och "pushfak-
torerna" egentligen var som fick företagarna att flytta till Sundsvall, vägde 
fördelarna av deras yrkesskicklighet och affärssinne uppenbarligen tyngre än 
de eventuella ärvda sociala nätverk som deras infödda, jämnåriga motsvarig
heter var medlemmar av. Kom ihåg att så många som upp till en tredjedel av 
företagarna fick uppleva en uppåtgående social mobilitet, jämfört med 
fadern. 

De övriga två tredjedelarna av företagarna, som bara fick uppleva en 
social mobilitet i sidled, är förstås intressanta på sitt sätt, eftersom endast 
fyra av dem var verksamma inom samma yrke som sin far. Hur ska vi 
förklara dessa många lyckade "sidosprång" på den sociala skalan, oavsett 
om personerna var födda i Sundsvall eller inte? Hade dessa företagare något 
gemensamt, som underlättade deras karriärer, förutom den hantverks
skicklighet som en del av dem hade skaffat sig under sin yrkesutbildning? 

Ja, det måste de ha haft, och den rimligaste förklaringen till deras 
framgång står att finna i de personliga egenskaperna och färdigheterna, 
varav vissa skulle kunna gå under den samlande beteckningen affärssinne. 
Tanken är ingalunda ny, men jag har hittills aldrig stött på den inom den 
historiska forskningen om företagare och företagande. Inom dagens moderna 
företagsforskning, däremot, framhålls ständigt betydelsen av 
företagsledarens personliga egenskaper för att hans rörelse ska överleva och 
utvecklas. Ett av många exempel från detta enorma forskningsfält är Mats 
Westerbergs avhandling om företagsledarnas (kallade Chief Executive 
Officers) roll i ett antal små och medelstora svenska snickeri- och 
hustill verkningsfirmor, under mitten av 1990-talet. Författaren framhåller 
just företagsledarens personlighet som den viktigaste enskilda faktorn 
bakom framgången inom de rörelser han har studerat. Som särskilt viktiga 
egenskaper framhåller han en hög tolerans mot osäkra framtidsutsikter, en 
förmåga att skaffa sig korrekta beslutsunderlag, en förmåga att lyssna, parad 
med ett lagom stort mått av självförtroende.286 Ett annat exempel är Hannu 
Littonens (med flera) studie av ett stort antal små nyetablerade finska 
tillverkningsföretag inom metallindustrin under början av 1990-talet. 
Författarna har där kunnat påvisa betydande skillnader mellan de (82%) 
företagsledare som lyckades hålla liv i sina rörelser under tre år, jämfört med 
de som inte lyckades med detta. De framgångsrika företagarna hade bl. a. i 
högre utsträckning än de övriga planerat sin etablering noggrant och de hade 

286 Westerberg, M; Managing in Turbulence. An Empirical Study of Small Fir ms Operating 
in a Turbulent Environment. Diss. Luleå, 1998. (Doctoral thesis/Luleå University of 
Technology; 1998:43) s 267-71 
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utformat sina produkter så att de inte var alltför lika de etablerade 
konkurrenternas.287 

Om dessa egenskaper är så centrala för dagens företagare, varför skulle 
de inte ha varit centrala även för 1800-talets företagare? Troligen utgör de 
ovan beskrivna egenskaperna dock inte hela svaret på frågan varför 
företagarna i denna undersökning kunde lyckas så väl. Det måste även ha 
krävts en rad sociala färdigheter, medfödda eller förvärvade, för att hantera 
konkurrensen från de infödda företagarna. 

För att beskriva och analysera av denna typ av färdigheter, kan möjligen 
Pierre Bourdieus kapitalbegrepp komma till användning. En av de mer 
kända uttolkarna av Bourdieu på svenska är Donald Broady, som i sin 
Sociologi och epistemologi redovisar en utförlig sammanfattning och analys 
av hans författarskap. Jag har här intresserat mig för hans diskussion om 
begreppet kulturellt kapital. 

Kulturellt kapital definieras som de av en människas tillgångar, bortsett 
från de ekonomiska, som det finns en marknad för. Inom exempelvis över
klassen i det moderna franska samhället är, enligt Bourdieu, utbildnings
nivån en mycket viktig del av en människas kulturella kapital, vilket dock 
inte ska förväxlas med en människas tekniska kompetens, utan det språk (i 
vid bemärkelse) som utbildningen har givit den enskilde. De tillgångar som 
definieras som kulturellt kapital, anses aktningsvärda inom denna överklass, 
vilket bidrar till att underlätta den enskilde individens sociala och profes-

988 sionella liv i den aktuella miljön. 
Broady varnar med rätta för att direktimportera Bourdieus begrepp, utan 

att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna länderna emellan.289 I mitt fall 
finns ju även ett avstånd i tid, förutom det i rummet. Dessutom skriver jag 
om andra samhällsgrupper än vad Bourdieu har gjort. Detta innebär m. a. o. 
att det kulturella kapitalet inom 1800-talets svenska låg- och medelklass 
självfallet måste ha sett radikalt annorlunda ut än det ser ut inom dagens 
franska överklass. Icke desto mindre, tycker jag det är viktigt att påpeka att 
kulturellt kapital faktiskt förekommer och utnyttjas i olika former inom alla 
sociala miljöer, inte bara bland de välbärgade, men de tillgångar, t. ex. 
kunskaper i särskilda etikettsregler eller "jargong", som betraktas som 

287 Littunen, H, Storhammar, E & Nenonen, T; The survival of firms over the critical first 3 
years and the local environment, Entrepreneurship and Regional Development. An 
International Journal, vol. 10, (1998):3 s 192-93, 199-200 
288 Broady, D; Sociologi och epistemologi; om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin. 2. uppl. Stockholm, 1991. s 169-79. Eftersom mitt resonemang 
bygger på antagandet av en viss typ av socia la färdigheter bland företagarna i fråga, har jag 
valt att använda mig av begreppet kulturellt kapital, istället för Bourdieus besläktade 
begrepp soc ialt kapital, som betecknar tillgångar i form av sociala förbindelser. Kulturellt 
kapital kan dock naturligtvis omsättas i socialt kapital. 
289 ibid s 298-303 
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kulturellt kapital inom en social miljö, behöver förstås inte nödvändigtvis 
betraktas så inom en annan. 

Ett par exempel på hur detta kulturella kapital kan ha tagit sig uttryck, ger 
skeppsredaren Gustaf Frithiof Cawallin i en publicerad minnesanteckning 
om livet i Sundsvall under 1840- och 50-talen. Cawallin var född 1830 och 
verkade i Sundsvall under den aktuella perioden. På ett ställe beskriver han 
en handelsman han kom i kontakt med under vintermarknaden i Östersund, 
troligen mot slutet av 1840-talet: 

"En liten herre från Stockholm, Pehr Bökén, var en av de mest 
framskjutna [personligheterna], eftersom han icke allenast hade en stor 
kundkrets bland Jämtlands större hushåll för deras årsbehov av 
specerier, garn m. m., utan han sålde sedan ut det överblivna lagret till 
ortens köpmän oftast på 6 à 9 månaders kredit. ( ) Hos Bökén 
kunde man se exemplet av en verkligt grundlig kryddbo dsuppfostran, 
vilket förr i tiden skattades högt som plantskola även för senare 
blivande stora köpmän. Detta förnämligast för det ordningssinne, den 
varukännedom och människokännedom, som yrket inbragte sin idkare. 
( ) Mannen var över allting redbar och tillgänglig, egenskaper, vilka 
förr brukade tillförsäkra sin man en stor kundkrets."290 

I sin beskrivning av vår J A Enhörning, vid samma tid som ovan, 
återkommer Cawallin till de personlighetsdrag han menade var så 
utmärkande för den framgångsrike företagaren, även om exemplen, som 
alltid när det gäller Enhörning, kan verka övertydliga: 

"Redan [under slutet av 1840-talet] var Enhörnin g inom sin krets det 
trägna arbetets solstråle genom sitt oförbrännerligt goda humör, i med-
och motgång lika, sitt ödes överman. Hans glada syn på livet var till 
den grad medryckande, att t. o. m. vår fa rbror Johannes Thunberg, som 
intill sin levnad s afton ansett det opassande och för någonting lutande 
åt extravagans att en vardag visa sig på gatan utom i ärende för sin 
affär, även han lämnade stundom sin disk och sitt blåa förkläde och 
kilade iväg ned till si n unge vän Johan August för att s e om han var 
ledig för en liten luftning med ett aftonnöje på Casino."291 

Mitt förslag när det gäller att förklara sundsvallsföretagarnas ursprung i så 
vitt skilda miljöer som bonde-, tjänstemanna-, handels- eller hantverks
miljöer, är att man inom just dessa miljöer kan ha haft en gemensam 
definition av det affärsmässigt gångbara kulturella kapitalet, som inneburit 
att yrkesskickliga personer med sinne för affärer, har kunnat etablera sig 

290 Cawallin, G F; Minnen från Sundsvall för 100 år sedan. Från s tad och bygd i Medelpad. 
Andra årgången. C H Assarsson & R Olsson, red. Sundsvall, 1946 . s 79-80 
291 ibid s 95 
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som företagare på relativt lika villkor, utan att nödvändigtvis ha haft en 
geografisk koppling till en stad som Sundsvall och utan att nödvändigtvis ha 
fått kunskaperna inom sitt speciella yrke med modersmjölken. Detta 
kulturella kapital måste i så fall även ha accepterats av företagarnas 
kundkrets. Exakt hur detta kulturella kapital kan ha sett ut, är naturligtvis 
oerhört svårt att säga någonting om, men de av Cawallin ovan beskrivna 
egenskaperna, tillsammans med en respekt för den likaledes ovan beskrivna 
individuella yrkesskickligheten, samt kunskaper om vissa umgängesformer, 
utgör nog en inte alltför vild gissning av vad som har värderats högt i dessa 
kretsar. 

Oavsett hur det kulturella kapitalet än har sett ut, måste vi naturligtvis 
hålla i minnet att förutsättningen för att detta kapital skulle kunna utvecklas 
och användas på företagsmarknaden naturligtvis var frånvaron av 
institutionella hinder, såsom ett skråsystem, för att personer ur bonde- eller 
tjänstemannamiljöer skulle ha en rimlig möjlighet att etablera en egen rörel
se i en stad. 

Återstår att förklara varför så många av de äldsta sönerna eller döttrarna 
till medlemmarna av företagargenerationen fick uppleva en nedåtgående 
social mobilitet. Om medellivslängden på 56 år inom företagargenerationen 
är representativ, innebär ju det att företagare behövde "ersättas" relativt 
tidigt, vilket ju i vissa fall borde ha gynnat deras barn. Resultatet kan i 
förstone framstå som anmärkningsvärt, men är det bara till viss del. Det är 
orimligt att anta att alla söner i en familj i normalfallet skulle ägna sig åt 
samma syssla, t. ex. ett hantverk som sin far, samt att alla döttrar skulle gifta 
sig med en man verksam inom samma yrke. Om så bara två söner i varje 
familj, inom en viss bransch, gjorde detta, skulle det betyda att efterfrågan 
på deras produkter var tvungen att fördubblas under loppet av en generation, 
samtidigt som det inte fick ske några rationaliseringar inom produktionen av 
varorna ifråga. Detta förutsatt att sönernas inkomster och allmänhetens 
köpkraft förblev på samma nivå.292 

Inom den tidigare forskningen på området verkar det råda en total enighet 
om att åtskilliga företagare, i Sverige såväl som ute på kontinenten, 
investerade i någon sorts utbildning, utöver folkskolan, för både sina söner 
och döttrar, för att de skulle kunna försörja sig inom något tjänstemannayrke 
och därmed få ökade chanser att behålla sin medfödda sociala status.293 Det 

292 I praktiken kunde det kanske i vissa fall finnas utrymme för en sorts "hemmans
klyvning", i överförd bemärkelse, om flera barn hade möjlighet att livnära sig på faderns 
gamla rörelse. Ingen rörelse torde i normalfallet ha kunnat klyvas vid mer än ett 
generationsskifte. 
293 Se bl. a. Crossick, G & Haupt, H-G; Shopkeepers, master artisans and the historia n: the 
petite bour geoisie in comparative focus. Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-
Century Europe. G Crossick & H-G Haupt, red. London, 1984. s 9, 21. Fenomenet har 
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faktum att en tredjedel av barnen kom att försörja sig genom ett 
tjänstemannayrke, framstår mot den bakgrunden bara som naturligt. 
Medlemmarna av barngenerationen hade dessutom tillsammans åtskilliga 
syskon, vars yrkestillhörighet vi inte vet någonting om, men helt säkert 
valde åtminstone några av dem att gå i faderns fotspår. Nej, frågan är nog 
snarare varför inte fler inom barngenerationen fick uppleva en social 
mobilitet i sidled, särskilt om antagandet är riktigt att just den äldsta sonen 
eller dottern skulle ha de bästa chanserna att lyckas i livet. 

Som en rimlig konsekvens av att personer ur mindre bemedlade 
samhällsskikt, enbart tack vare yrkesskicklighet och affärssinne, kunde 
etablera en livskraftig rörelse i 1850-talets Sundsvall, borde barn till 
företagare kunna förlora sin ärvda sociala position om de saknade just dessa 
egenskaper. Om en tredjedel av medlemmarna i företagargenerationen fick 
uppleva en uppåtgående social mobilitet, är det inte helt orimligt om en 
fjärdedel av deras barn fick uppleva en nedåtgående social mobilitet. Detta 
fenomen förstärker i så fall bara bilden av att en yrkeskarriär inom något 
företagsyrke till en inte ringa del var beroende av individens lämplighet för 
yrket. Det ser alltså ut som om vi i den här studien har funnit ett tyd
ligt exempel på ståndscirkulation, med den enda reservationen att ingen 
medlem av barngenerationen ser ut att ha "återvänt" till jordbrukssektorn. 
Än mer anmärkningsvärt verkar dock det faktum vara att ingen medlem av 
barngenerationen ser ut att ha upplevt en uppåtgående social mobilitet. 

Om så skulle vara fallet, saknas i så fall inte paralleller till företagarna på 
kontinenten. I tyska Minden kom under perioden 1860-1918 endast 4% av 
barnen till småföretagarna att bli verksamma inom s. k. högborgerliga yrken, 
medan hela 40% av dem blev arbetare. I en av Le Yaouanqs studier, kunde 
hela 49% av sönerna till en grupp parisiska företagare inte behålla sin ärvda 
arbetsgivarställning under större delen av sitt liv, medan endast 13% 
lyckades förbättra sin sociala ställning. Om faderns karriär varit kantad av 
misslyckanden, fick sönerna i hela 87% av fallen uppleva en nedåtgående 
social mobilitet. Den äldsta sonen i fåbarnsfamiljerna, visar han, hade bättre 
utsikter att lyckas i yrkeskarriären än andra barn; dog fadern tidigt, minskade 
det barnens chanser att lyckas.294 

tidigare observerats i Sundsvall av Brändström och Ericsson. Även i den studien kunde 70-
75% av ett antal personer, so m ansetts tillhöra den lägre medelklassen , behålla sin med
födda sociala status. (Brändström & Ericsson s 268) Florin och Johansson har studerat 
yrkeskarriären och den sociala bakgrunden bland eleverna på de högre allmänna lärover ken 
i Karlstad oc h Växjö under decennierna kring år 1900 och funnit en hög grad av social 
mobilitet i sidled, från en generation till en annan, bland personer verksamma inom 
företagar- och tjänstemannayrken. Det är dock viktigt att hålla i minnet att det var långt 
ifrån alla företagare som studerade vid ett högre allmänt läroverk. (Florin & Johansson 
s 243) 
294 Crossick & Haupt 1995 s 83 samt Le Yaouanq 1979 s 93, 96-97,105 
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Ett förslag till förklaring av denna typ av ståndscirkulation har givits av 
Le Yaouanq. Medellivslängden bland "hans" företagare, verksamma i Paris 
under 1800-talets andra hälft, var 53 år, medan den genomsnittliga 
giftermålsåldern var 28 år, vilket ju ligger nära de motsvarande siffrorna för 
Sundsvall. Det äldsta barnet hade alltså i allmänhet inte ens fyllt 30 då 
fadern dog. Denna höga "omsättning" inom företagargruppen, menar han, 
underlättade för personer ur lägre samhällsskikt att öppna eget, eftersom de 
naturliga arvtagarna till företagarna, d. v. s. barnen, i många fall inte kan ha 
varit gamla nog för att ha tagit över faderns rörelse.295 Det är inte orimligt 
om denna förklaring äger giltighet även i fallet Sundsvall. 

Andelen rörelser som gick i arv från far till son eller svärson ute i Europa 
verkar ha varierat från plats till plats, men var på det hela taget troligen låg. 
Crossick och Haupt menar att denna andel delvis hade att göra med graden 
av näringsfrihet inom ett område. I den ovan nämnda staden Esslingen, där 
näringarna var skråreglerade, var andelen hantverkare som var verksamma 
inom samma yrke som sin far hela två tredjedelar under perioden närmast 
före 1846, även om den siffran efter 1846 minskade till en tredjedel. I det 
näringsfria Köln var motsvarande siffra 20-25%. Författarna påpekar dock 
att även andra faktorer på arbetsmarknaden påverkade andelen ärvda 
rörelser. Inom bageri- och guldsmedsyrkena i Wien ökade å andra sidan 
andelen ärvda rörelser kraftigt under andra hälften av 1800-talet, från 10% 
till 30% respektive från 11% till 28%. Bland speceriaffärerna i Paris 
omkring sekelskiftet, gick endast de väletablerade butikerna i centrum i arv. 
Studiens författare, Alain Faure, konstaterar därför att "(...) buying a shop 
was not like buying a plot of land."296 

För att sammanfatta diskussionen: Yrkesskicklighet och affärssinne 
vägde ofta tyngre än börd och ärvda sociala nätverk, för den person som 
försökte etablera en rörelse i 1850-talets Sundsvall. Detta innebar, för det 
första, att företagarna kunde rekryteras från ett stort geografiskt område. De 
hade i de flesta fallet ingen tidigare koppling till staden, då de som vuxna 
flyttade dit och det var sällan som deras far varit verksam inom samma yrke 
som de själva. Troligen var dessa personer, å andra sidan, inte heller 
hämmade av ett ärvt socialt nätverk eftersom många av dem hade brutit det 
sociala mönster inom vilket de hade vuxit upp. Denna vilja att bryta nya 
vägar blev en stor tillgång inom Sundsvalls näringsliv. Det underlättade 

295 Le Yaouang 1993 s 38-40 
296 Crossick & Haupt 1995 s 76-77, Ehmer, J; The artisan family in nineteenth-century 
Austria; "embourgeoisement" of the petite bourgeoisie? Shopkeepers and Master Artisans 
in Nineteenth-Century Europe. G Crossick & H-G Haupt, red. London, 1984. s 200 samt 
Faure, A; The grocery trade in nineteenth-century Paris: a fragmented corporation shop. 
Shopkeepers and Master Artisans in Nineteenth-Century Europe. G Crossick & H-G Haupt, 
red. London, 1984. s 169,173 
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dock om även fadern varit företagare eller om man kom från ett likvärdigt 
socialt skikt, t. ex. från ett bonde- eller tjänstemannahem, vilket möjligen 
kan innebära att dessa grupper hade en gemensam definition av det Bourdieu 
har kallat kulturellt kapital. Yrkesskicklighetens stora roll innebar, för det 
andra, att en form av ståndscirkulation kunde fortgå mellan företagarskikt 
och lägre sociala skikt, även om den låga medellivslängden bland 
företagarna delvis bör ha bidragit till denna process. Det innebar alltså att 
vissa företagare kunde rekryteras från just dessa lägre skikt, men det innebar 
även att vissa av deras barn, som inte hade viljan eller tillräcklig 
yrkesskicklighet för att försöija sig som egenföretagare, fick finna sig i att ta 
ett steg ner på den sociala skalan. Arbetsmarknaden inom de privata 
näringarna i 1800-talets Sundsvall ser m. a. o. ut att ha varit ganska modern. 

156 



Kapitel 6 
Giftermålsmönster och yrkeskarriärer 

1. Inledning 
Som framgick i det föregående kapitlet, innebär yrkesskickligheten hos t. ex. 
en egenföretagande hantverkare, inte bara en förmåga att kunna tillverka 
produkter av hög kvalité, utan även att kunna sälja dem, att kunna 
marknadsföra sig och sina produkter, att i tid kunna anpassa produktionen 
och försäljningen till en skiftande efterfrågan samt att ha en förmåga att inte 
"ha otur" under resans gång. Kort sagt: Företagaren måste ha sinne för 
affärer. 

I detta kapitel har jag antagit att en viktig förutsättning för att 
framgångsrikt kunna driva en rörelse i Sundsvall efter 1850, var att 
kunderna, förutom att känna till företagaren i fråga, även kom att känna 
förtroende för honom. Detta, har jag antagit, var särskilt viktigt för de 
företagare som inte själva producerade de produkter de sålde, 
d. v. s. butiksägarna. Erik Hagstedt refererar i en studie av Aktiebolaget A. 
G. Dahlman en intervju från 1950 med en f. d. anställd i firman, Gerda 
Hahn, där hon säger: 

Dahlman hade då [under 1890-talet ] som nu [år 1950] det allra bästa 
anseende hos den köpande allmänheten och eftersom man levde i en 
tid och en småstad, där alla kände alla b lev butiken något av en revy 
över staden, där samhällets toppar mycket ofta var synliga.297 

Dessa besökare tror jag kunde bli viktiga medlemmar av det som kan kallas 
det sociala nätverket, varom mer kommer att diskuteras längre fram, och på 
så sätt bidra till en framgångsrik yrkeskarriär. Kontakter av det här slaget 
kunde, förutom i butiken av företagaren själv, även knytas av äktenskaps
partnern. Syftet med detta kapitel har varit att undersöka hur viktiga just 
dessa sociala kontakter var för företagarnas yrkeskarriärer. 

Frågorna jag har försökt besvara har varit följande: 

1. Vilka sociala och geografiska miljöer kom företagarnas 
äktenskapspartners ifrån? 

2. I vilken grad bidrog företagarens äktenskapspartner till att etablera 
sociala förbindelser, och därmed en stor kundkrets, som gjorde rörelsen 

297 Hagstedt, E; A. G. Dahlman under 100 år. A. G. Dahlman, ett norrländskt 
handelsföretag, 1858-1958. Sundsvall, 1958. s 51 
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framgångsrik i Sundsvall under industrialiseringen på 1850- och 60-
talen? 

Framgången i en rörelse i denna studie har mätts med hjälp av den av 
företagaren erlagda bevillningen för inkomst av rörelse, som beskrivs i 
kapitel 2. 

2. Företagarnas giftermålsmönster -
metod och resultat 
Ett tydligt resultat i förra kapitlet var att de allra flesta medlemmarna av 
företagargenerationen troligen var tvungna att själva skapa sina egna sociala 

9Q8 nätverk, eftersom de ju flyttade till Sundsvall i vuxen ålder. Om detta var 
ett generellt drag i nätverksbyggandet, kan jag inte säga någonting om, men 
faktum är att även den som får ärva ett nätverk ju själv måste arbeta aktivt 
med att utveckla och bevara det, inte minst med tanke på att det hela tiden 
sker en omsättning i en mänsklig population allteftersom folk föds, växer 
upp och dör. 

Förmågan att knyta kontakter, att göra sig känd och att lära känna rätt 
människor kan, efter diskussionen i det föregående kapitlet, skäligen antas 
ha varit av hög och kanske t. o. m. avgörande betydelse för den som ville 
göra karriär inom företagsbranschen i 1800-talets Sundsvall. Det finns dock 
bara ett sätt att säkert få veta svaret, nämligen att undersöka om företagare 
som lyckades knyta vissa bestämda kontakter lyckades verka framgångsrikt 
inom sin respektive bransch i högre grad än företagare som inte ser ut att ha 
lyckats knyta dessa kontakter. Detta har alltså inneburit att jag har behövt 
dela upp gruppen företagare i en framgångsrik och en mindre framgångsrik 
grupp. Fördelarna med metoden torde vara uppenbara för var och en. 

I föreliggande studie har jag alltså inriktat mig på att undersöka de 
nätverk som giftermålet eventuellt kunde bidra till att skapa, d. v. s. i vilken 
grad hustruns (i några fall mannens) sociala och geografiska ursprung 
påverkade företagarens yrkeskarriär. Den undersökta gruppen företagare har 
definierats utifrån ett antal kriterier för att de ska ha kunnat jämföras med 
varandra: Företagarna måste ha stått som ägare till en handels-, hantverks-
eller fabriksrörelse i Sundsvalls stad, enligt primärmaterialet till 
Kommerskollegii näringsstatistik, någon gång under perioden 1850-1855. 
Dessutom måste de ha varit folkbokförda i Sundsvalls stadsförsamling. 
Förekomst i näringsstatistiken garanterar att personen verkligen drev en 

298 Resultaten i detta kapitel grund ar sig på [Elgenstierna, G; ] Den introducerade svenska 
adelns ättartavlor med tillägg och rättelser utgivna av Gustaf Elgenstierna. VII. Schildt -
Stare. Stockholm, 1932, samt på det otryckta material som återfinns i källförteckningen. 
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egen rörelse och inte "bara" var en yrkesutbildad arbetare. Denna boskillnad 
går inte att göra utifrån yrkestitlarna i husförhörs- eller mantalslängderna. 
Företagarna ska, precis som i kapitel 5, ha varit födda inom samma tids
intervall, 1818-1828, vilket innebär att samtliga har varit relativt unga då de 
öppnade eget under 1850-talets första hälft, men att de ändå garanterat hade 
uppnått myndighetsåldern (21 år, även om kvinnor ännu då inte kunde bli 
myndiga) senast år 1850 samt att de vid varje tidpunkt under den aktuella 
perioden hade hunnit ungefär lika långt i sina yrkeskarriärer. Det sistnämnda 
är särskilt viktigt för att vi vid en viss tidpunkt ska slippa jämföra unga, 
nyblivna företagare med gamla och erfarna sådana. Eftersom alla företagare 
har varit i ungefär samma ålder, har jag dessutom kunnat utgå från att de har 
ingått sitt första äktenskap under en viss period. Detta har varit viktigt 
eftersom de eventuella effekterna av giftermålet på företagarnas 
yrkeskarriärer bör ha inträffat under en viss period, vilket har underlättat 
jämförelser inom gruppen samt har gjort det lättare att förklara skillnaderna 
mellan företagarnas yrkeskarriärer. Till sist har jag krävt att företagarna i 
gruppen även ska ha uppnått åtminstone 50 års ålder, för att alla ska ha haft 
samma chans att verkligen göra karriär inom sitt yrke. En person som 
avlider redan vid 30 års ålder har naturligtvis inte haft samma chans att 
avancera yrkesmässigt som den som avlider vid 50 års ålder.299 

För att fastställa äktenskapspartnerns sociala och geografiska ursprung, 
har jag undersökt vilken yrkestitel partnerns far hade vid tidpunkten för 
vigseln samt i vilken församling han var skriven. Om svärfadern hade avlidit 
innan vigseln, har jag istället tagit reda på vilken titel han hade vid dödstill-
fället samt i vilken församling han hade avlidit. Jag har följt samtliga svär
fäder i källmaterialet fram till dödstillfället, eller så långt det har gått. 
Företagarens framgång inom företagslivet har jag mätt genom att avläsa hur 
hög bevillning för inkomst av rörelse han eller hon erlade under vissa 
bestämda år mellan 1850 och 1865. 

Dessa kriterier har uppfyllts av exakt 60 företagare. Yrkessamman
sättningen inom denna grupp skilde sig inte radikalt från genomsnittet bland 
sundsvallsföretagarna under 1850-talet (jfr. Diagram 9), även om andelen 
hantverkare var större, 69%. Bagarna, skomakarna och snickarna utgjorde 
vardera 8% av gruppen; kakelugnsmakarna, målarna, repslagarna och 
smederna utgjorde vardera 5%. Den sista fjärdedelen av gruppen var 
fördelad på elva olika hantverksyrken, med en till två utövare vardera. Tre 
av företagarna var kvinnor (5%), varav två var bagare och en var handlare. 

Det är tydligt att företagarna i undersökningen gifte sig med kvinnor med 
lika varierande social bakgrund som de själva hade. Diagram 30 visar vilken 

299 Den uppmärksamme läsaren inser att i denna grupp ingår bland annat de medlemmar i 
den s. k. företagargenerationen, som undersöktes i det förra kapitlet, och som uppnådde 
åtminstone 50 års ålder. 

159 



typ av yrke kvinnans far hade vid tidpunkten för vigseln, eller vilken typ av 
yrke han hade haft sist i livet, om han hade avlidit innan vigseln. 
Svärfaderns yrkestitel har endast kunnat fastställas i 50 fall av 60 (78%). En 
förteckning över vilka titlar som har fått ingå i vilken yrkesgrupp, återfinns i 
Bilaga 2. Precis som i kapitel 5, ska inte yrkesgrupperna i diagrammet anses 
spegla någon social rangordning. 

Diagram 29. Yrkestillhörigheten bland svärfäderna till företagare i 
Sundsvall vid tidpunkten för deras första vigsel. Företagarna födda 

1818-1828 och verksamma i Sundsvall under perioden 1850-1855. (N = 
60) Källor: Kyrkböcker och näringsstatistik 

Okänt yrke 

Handels- eller 
hantverksyrke 

38% Tjänstem annayrke 
2% 

Torpare 

Bonde 
12% 

Anställning, ej 
tjänstemannayrke 

18% 

Vigslarna avser i samtliga fall företagarens första vigsel. Andelen handlare 
och hantverkare inom hela gruppen låg på mellan 38% och allra högst 60% 
(beroende på yrkestiteln bland svärfäderna inom gruppen okända). Hur stor 
andelen egenföretagare var inom denna grupp kan jag inte säga exakt, men 
utifrån yrkestitlarna att döma, var den troligen hög. Andelen svärfäder som 
var verksamma inom jordbrukssektorn låg på minst 20%, medan endast en 
av svärfäderna, en major, kan kallas för tjänsteman. Likheterna mellan 
företagarnas och deras hustrurs (i tre fall "makars") sociala bakgrund är 
faktiskt slående. Inom den grupp om 42 företagare som jag undersökte i det 
föregående kapitlet, hade ju minst 47% av dem fäder som varit verksamma 
inom handels- och hantverkssektorn. Åtminstone 17% av dem hade varit 
verksamma inom jordbrukssektorn. 
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Fors (2) 
sViksjö (1 )J] 

Umeå stad (1) 
Arnäs (1) 

"Skön (2) 
JTimrå (1) 
-Tynderö (3) 

Unö (3) 
Sundsvall (27) 

Njurunda (3) 

"Njutånger (1) 

""Söderhamn ( 1 ) 

Stockholm (3) 

Karta 2. Bostadsort för 
svärfäder till vissa 
företagare i Sundsvalls 
stad, vid tidpunkten för 
deras första vigsel. 
Företagarna födda 1818-
1828 och verksamma i 
staden åtminstone något 
år under perioden 1850-
1855. (N = 50) Källor: 
Kyrkböcker och 
näringsstatistik 

Hustrurnas geografiska härkomst var dock inte alls lika varierande som 
deras makars. Karta 2 och Diagram 30 visar var hustrurnas (och de tre 
männens) fäder levde vid tidpunkten för vigseln, eller, om de hade avlidit 
innan vigseln, i vilken församling de i så fall hade avlidit. Det sista är värt 
att notera, eftersom i över hälften (52%) av de 44 fall, där faderns eller 
styvfaderns dödsår är känt, hade de avlidit innan eller under samma år som 
den aktuella vigseln ägde rum. Även i dessa fall är det företagarens första 
vigsel som avses. Man frågar sig naturligtvis om inte vigseln skulle kunna 
sättas i samband med ett eventuellt övertagande av den avlidnes rörelse, men 
faktum är att mågen och svärfadern endast i fyra fall verkade inom samma 
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bransch (som handlare, repslagare eller smed), och inte i något av dessa fall 
skedde dödsfallet i nära anslutning före den aktuella vigseln. 

Diagram 30. Hemvist för svärfäderna till företagare i Sundsvall vid 
tidpunkten för deras första vigsel. Företagarna födda 1818-1828 och 

verksamma i Sundsvall någon gång under perioden 1850-1855. (N = 60) 
Källor: Kyrkböcker och näringsstatistik 

Okänd ort 
17% 

Västerbottens län 
2% 

Jämtlands län 

Gävleborgs län Sundsvall 
3-/. I I 45% 

Stockholms stad 
5% 

Västernorrlands län 
utom Sundsvall 

25% 

Hela 45% av kvinnorna kom från Sundsvall, vilket är en nästan dubbelt så 
stor andel som bland de företagarna som ingick i det föregående kapitlet. 
Förutom sundsvallsborna, kom ytterligare 25% från det övriga 
Västernorrlands län, medan endast ett fåtal kom från de omkringliggande 
länen. Andelen kvinnor med okänt ursprung är visserligen inte obetydlig, 
men dessa kvinnor kom säkerligen inte från Sundsvall och troligen inte 
heller från de omkringliggande socknarna i Medelpad, där ju 
kyrkoboksmaterialet finns på data. En gissning är att dessa kvinnor till 
största delen kom från Stockholm och från de omkringliggande länen. 

I Diagram 31 och 32 har jag räknat ut medianvärdena för den årliga 
bevillningen för inkomst av rörelse bland de aktuella företagarna, åren 1850, 
1853, 1855, 1857 o. s. v., fram till och med 1865. Jag har räknat ut 
medianvärdet dels för vaije grupp av företagare (som alltså har avgjorts av 
hustruns sociala eller geografiska bakgrund), dels för samtliga företagare 
som var verksamma under ett visst år. Av dessa värden har jag skapat ett 
index, där medianvärdet av bevillningssumman för det totala antalet 
företagare har bildat basvärdet 100 för respektive observationsår. De övriga 
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värdena har sedan dividerats med dessa medianvärden och därefter 
multiplicerats med 100. Denna metod har underlättat jämförelserna mellan 
de olika grupperna av företagare, eftersom varken de förändrade nivåerna på 
skattesatserna eller 1855 års myntreform då kan "störa" framställningen. 

Diagram 31. Indexerad bevillning för inkomst av rörelse, 
avseende företagare gifta med personer med en viss 
social bakgrund. Medianvärden. Genomsnitt, varje 

observationsår = 100. (N = 60) 

6 100 

-Handels- eller 
hantverkarbakgrund 

-Annan känd bakgrund 

-Okänd bakgrund 

1850 1853 1855 1857 1860 1863 1865 

Källor: Kyrkböcker och näringsstatistik 

Företagarna i Diagram 31 har delats in i tre grupper. Den första gruppen 
gifte sig med kvinnor respektive män, vars fäder (alternativt styvfäder) var 
verksamma inom ett handels- eller hantverksyrke vid tidpunkten för vigseln, 
eller åtminstone hade varit det när de avled, om dödsfallet hade inträffat 
innan vigseln. Den andra gruppen fick svärfäder som på liknande sätt var 
eller hade varit verksamma inom övriga typer av yrken. Den tredje och sista 
gruppen företagare fick svärfäder som jag inte har funnit någon information 
om. 

Eftersom denna undersökning endast omfattar företagare som var aktiva i 
Sundsvall under 1850-talets första hälft, ingår därför inga företagare som 
etablerade sig i staden efter 1855. Detta får som följd att antalet företagare 
under varje observationsår efter 1855 helt naturligt sjunker, allteftersom 
deras näringsverksamhet i staden av olika anledningar upphör. Ar 1855 
uppgick antalet undersökta företagare till 56, medan antalet år 1865 är nere i 
24. Antalet företagare, vars makar hade ett okänt geografiskt ursprung, 
uppgick år 1855 till 13 stycken, vilket motsvarar drygt en femtedel av det 
totala antalet företagare under detta observationsår. Fördelen med att inte 
redovisa företagare som etablerade sig i staden efter 1855, ligger naturligtvis 
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i att alla har drivit sina rörelser ungefär lika länge, vid varje tidpunkt och 
alltså har haft ungefär lika lång tid på sig att bygga upp sin rörelse. 
Nackdelen ligger i att vi inte får veta någonting om dem som av olika 
anledningar har upphört med sin näringsverksamhet. Dessa företagares 
ekonomiska situation kan ju naturligtvis ha blivit både bättre och sämre än 
tidigare (om vi bortser från dem som avgick med döden), oavsett om de 
stannade kvar i Sundsvall eller inte. 

Trots den kritik man alltså kan rikta mot diagrammet, visar det ändå med 
all önskvärd tydlighet, att företagare vars makar kom från hem där fadern 
var eller hade varit handlare, kunde erlägga en betydligt högre bevillning för 
sin verksamhet, än vad andra företagare kunde. Värdena från den 
förstnämnda gruppen låg under s törre delen av den undersökta perioden 20-
100% över genomsnittet, medan den sistnämnda gruppen erlade summor 
som låg hela 60-90% under genomsnittet. Endast den tredje gruppen 
företagare, vars svärfäder jag alltså inte vet någonting om, erlade summor 
som ungefär motsvarade genomsnittet. 

Diagram 32. Indexerad bevillning för inkomst av rörelse, 
avseende företagare i Sundsvall, gifta med personer med 

ett visst geografiskt ursprung. Medianvärden. Genomsnitt, 
varje observationsår = 100. (N = 60) 

250 

- 100 

1850 1853 1855 1857 1860 1863 1865 

Källor: Kyrkböcker och näringsstatistik 

- Ursprung i Sundsvall 

-Annat geografiskt 
ursprung 

Diagram 32 är, som sagt, konstruerat på samma sätt som Diagram 31, med 
den skillnaden att företagarna här är uppdelade på andra grunder. Den första 
gruppen företagare gifte sig med män och kvinnor vars fäder bodde i 
Sundsvall vid tiden för vigseln, eller åtminstone hade gjort detta då de avled, 
om dödsfallet hade skett innan vigseln. Den andra gruppen gifte sig med 
personer vars fäder var skrivna på andra orter, vid samma tidpunkt. 

Värdena talar sitt tydliga språk. Företagare, vars makar hade sitt ursprung 
i Sundsvall, kunde driva sina företag med märkbart större framgång än de 
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övriga företagarna. Den förstnämnda gruppen kunde under nästan hela 
perioden 1850-1865 betala från 20% till nära 120% högre bevillning än 
genomsnittet för sina rörelser. Skillnaderna blir dock ännu tydligare, om vi 
s. a. s. "slår ihop" Diagram 31 och 32. 

Diagram 33 Indexerad bevillning för inkomst av rörelse, 
avseende företagare gifta med personer med ett visst 

socialt och geografiskt ursprung. Medianvärden. 
Genomsnitt, varje observationsår = 100. (N = 60) 

250 

- Företagarursprung i 
Sundsvall 

-Annan känt ursprung 

-Okänt ursprung 

1850 1853 1855 1857 1860 1863 1865 

Källor: Kyrkböcker och näringsstatistik 

Av de 60 företagare som ingår i denna undersökning, uppfyllde svärfäderna 
till 19 stycken kraven på att både ha varit verksamma inom handels- eller 
hantverkssektorn samt och ha varit bosatta i Sundsvall. För dessa företagare 
gick det inte oväntat ännu bättre än för övriga företagare. Under åren 1850-
1865 kunde de erlägga en bevillning som låg mellan 40% och 120% över 
den genomsnittliga nivån. Omvänt gäller att företagare vars svärfäder hade 
att annat, men känt ursprung, som grupp erlade en bevillning som endast 
uppgick till mellan ungefär 30% och 80% av den genomsnittligt erlagda 
bevillningen. Skillnaderna mellan de båda grupperna av företagare är 
mycket stora och tydliga, men vad är de egentligen ett uttryck för? Svaret på 
den frågan diskuteras i följande avsnitt. 

3. Diskussion 
Lyckades företagaren bra inom sin bransch p. g. a. att hans sociala nätverk 
såg ut som det gjorde, eller var det hans yrkesskicklighet och framgångsrika 
rörelse som gjorde att folk lärde känna honom eller åtminstone började 
känna till honom och därmed i efterhand kom att bilda hans nätverk? Detta 
problem har inte visat sig vara så svårt att hantera som man skulle kunna tro. 
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För det första, har jag låtit undersökningen av företagarna ta sin början så 
tidigt i deras yrkeskarriär, eller åtminstone så tidigt efter deras ankomst till 
Sundsvall, att människor i gemen inte rimligen kunde ha gjort någon 
bedömning av om företagarna skulle lyckas inom företagslivet eller inte. För 
det andra, har jag räknat just byggandet och upprätthållandet av det sociala 
nätverket som en del av yrkesskickligheten. Frågan har istället blivit om 
företagaren har kunnat bedriva detta nätverksbyggande på egen hand eller 
om han har varit tvungen att ta hjälp av andra. Vad gäller frågan om de egna 
föräldrarnas direkta inblandning i nätverksbyggandet, kunde den besvaras 
nekande i det föregående kapitlet. I detta kapitel har alltså syftet varit att 
undersöka vilken roll äktenskapspartnern spelade inom samma område. 

Den sociala och geografiska rekryteringen av företagarnas äktenskaps
partners uppvisar både stora likheter och stora skillnader med företagargrup
pen. Företagarnas äktenskapspartners rekryterades från ett påfallande litet 
geografiskt område i och omkring Sundsvall. Hela 60% av dem kom från 
Sundsvall eller från en till Sundsvall angränsande församling, vilket är 
anmärkningsvärt eftersom företagarna rekryterades från ett betydligt större 
geografiskt område. Likaså var deras sociala bakgrund mycket skiftande. 
Inte fler än 40-60% av dem härstammade från en handels- eller 
hantverkarmiljö. 

Orsakerna till att rekryteringen har sett ut som den har gjort, kan jag bara 
spekulera kring, och det är heller inte syftet med framställningen att ge ett 
svar på den frågan. Vi ska dock komma ihåg att företagarnas hustrur och 
makar inte utgjorde något statistiskt genomsnitt av befolkningen. De 
förekommer ju i studien därför att de gifte sig med en yrkesutbildad person 
som i unga år bosatte sig i Sundsvall (om han eller hon inte redan bodde i 
staden) och etablerade en egen rörelse där. I samband därmed var det vanligt 
att man gifte sig och det är ju inte onaturligt om företagaren då fastnade för 
en kvinna från orten. 

Resultaten av undersökningen visar att företagarens äktenskapspartner 
(d. v. s. hustrun, utom i tre fall) i allmänhet hade stor betydelse för hans 
yrkeskarriär. Jag skulle vilja påstå att äktenskapspartnerns betydelse t. o. m. 
var oväntat stor. Det är tydligt att både partnerns sociala och geografiska 
ursprung spelade stor roll i sammanhanget. Som vi har sett, kunde företagare 
som gifte sig med personer som härstammade från handels- och 
hantverksmiljöer, under de följande 10-15 åren efter grundandet av rörelsen, 
erlägga en bevillning för inkomsterna från densamma, som oftast var 50-
100% högre än genomsnittet bland ungefär jämngamla företagare. 
Företagare som gifte sig med personer som kom från Sundsvall, kunde 
under lika lång tid erlägga en motsvarande bevillning som också oftast låg 
50-100% högre än genomsnittet, medan företagare, vars svärfäder både 
bodde eller hade bott i Sundsvall och verkade eller hade verkat inom ett 
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handels- eller hantverksyrke, under fyra av sju observationsår kunde erlägga 
en bevillning som var hela 215% större än genomsnittet. Hur ska då dessa 
resultat tolkas? 

De flesta torde väl hålla med om att en anteckning om en hög 
bevillningssumma betyder att rörelsen gick bra, men hur kunde 
äktenskapspartnerns sociala och geografiska härstamning påverka ruljansen i 
rörelsen? Jag vill hävda att den företagares partner, som hade "rätt" 
bakgrund, kunde bidra med två saker som kunde få positiv effekt på 
rörelsen. För det första kunde en partner som kom från en företagarmiljö, 
bidra med det kulturella kapital (se nedan samt i föregående kapitel) som 
kunde vara nödvändigt för att företagaren skulle kunna driva sin rörelse med 
den extra framgång, som återspeglas i bevillningsuppgifterna. För det andra 
kunde den partner, som redan bodde i Sundsvall, länka ihop företagaren med 
sitt eget skapade eller ärvda sociala nätverk. Båda typerna av bidrag 
resulterade i att företagaren, som ju i de allra flesta fall inte själv kom från 
Sundsvall, kunde göra sig känd inom den potentiella kundkretsen på ett 
sådant sätt att kunderna valde att köpa hans eller hennes varor eller tjänster i 
större utsträckning än de köpte motsvarande varor och tjänster av konkur
renterna. 

Ett exempel på att situationer av den senare typen verkligen uppstod, ger 
den tidigare citerade skeppsredaren Cawallin. Han gör bl. a. en kort beskriv
ning av handlaren Per Adolf Wessblads (1821-1877) affärsverksamhet. 
(Wessblad är för övrigt en av de 42 företagare som ingår i delstudien i 
kapitel 5.) 

"Hans flesta och bästa kunder voro Hellesjö- och Håsjöbor (... ), och 
den kundkretsen hade han fått genom sitt giftermål med fröken 
Stjernberg, vilkens fader, majoren, haft sitt kompani förlagt till 
orten."300 

Om det låg strategiska överväganden från företagarens sida, bakom valet av 
äktenskapspartner, är förstås en mycket intressant fråga, men är också en 
fråga som till största delen ligger utanför min kontroll. Frågan är om den 
enskilde företagaren i så fall alls var medveten om varför han fastnade för 
just "sin" äktenskapspartner. Matovic resonerar en del kring frågan i sin 
tidigare refererade avhandling om familjebildningen i Stockholm 1850-
1890. Mellan 1860 och 1890 var nära 60% av huvudstadens befolkning 
inflyttad och kvinnoöverskottet var betydande. Omkring en tiondel av 
befolkningen utgjordes av företagare och av dem gifte sig 25-40% med 

300 Cawallin, G F; Minnen från Sundsvall för 10 0 år sedan. Från stad och bygd i Medelpad. 
Första årgången. C H Assarsson, H Jansson & R Olsson, red. Sundsvall, 1945. s 156. 
Cawallins berättelse är troligen nedtecknad på 1890-talet. (Cawallin 1946 . s 95) 
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stockholmsfödda kvinnor. Andelen var högre bland storföretagare än bland 
småföretagare, men andelen infödda företagare var på det hela taget betyd
ligt lägre än genomsnittet och motsvarade ungefår andelen infödda företa
gare i Sundsvall vid samma tid. Siffrorna kan väl knappast kallas anmärk
ningsvärda, med tanke på den låga andelen infödda invånare, men 
författaren menar ändå, på grundval av detta, att dessa män medvetet 
prioriterade infödda kvinnor vid valet av äktenskapspartner, eftersom de då 
kom i kontakt med kvinnans sociala nätverk "på köpet".301 Hur det än är 
med den saken, måste det ändå anses ganska naturligt om en företagare, som 
vistas i en miljö där många företagare rör sig, också gifter sig med en kvinna 
(alternativt man) som lever och har ett ursprung i samma miljö. 

Företagarnas svärfäder borde ha kunnat spela en central roll i processen 
att göra företagarna kända och efterfrågade, skulle man kunna tycka, särskilt 
efter att ha läst beskrivningen av den ovan nämnde PA Wessblad, men 
sanningen är den att detta i de flesta fall var omöjligt. Mindre än en fjärdedel 
(23%) av företagarna i denna undersökning hade en svärfar som verkade 
inom ett handels- eller hantverksyrke, samtidigt som han åtminstone under 
någon tid levde och bodde i Sundsvall efter det att företagaren hade gift sig. 
I de allra flesta av dessa fall, avled han dessutom redan inom något eller 
några få år efter vigseln. Den insats som svärfäderna personligen skulle 
kunna tillskrivas, vore i så fall att de långt före den aktuella vigseln skapade 
sig ett socialt nätverk, som dottern (i några fall sonen) sedan fick ärva. Detta 
är dock bara spekulation från min sida. 

I den mån dottern fick ärva ekonomiskt kapital, kan det självfallet ha 
spelat en viktig roll i etablerandet av en rörelse, men i många fall var arvet 
troligen inte av den storleken att det kunde få någon avgörande betydelse i 
detta sammanhang, i synnerhet inte i de fall då dottern hade syskon.302 

Troligare är att fäderna förmedlade sitt kulturella kapital till sina döttrar och 
på så sätt indirekt bidrog till att göra företagarens rörelse framgångsrik, även 
om de själva inte hade någon koppling till Sundsvall. 

Om begreppet kulturellt kapital fördes en diskussion i det föregående 
kapitlet. Nu som då nöjer jag mig med att använda begreppet som en 
samlande beteckning på ett antal färdigheter och kunskaper, särskilt sociala 
sådana, som jag antar att en person som växte upp i ett företagarhem fick 
lära sig och som han eller hon sedan kunde ha nytta av i en framtida karriär 

301 Matovic s 192, 201, 204, 337-39 
302 Anita Göransson har i och för sig visat att kvinnors ärv da kapital kunde spela en nog så 
viktig roll i samband med textilindustrins framvä xt i 1800-talets Norrköping. Hon tilldelar 
dock kvinnorna i denna miljö en mycket passiv roll, som enbart verkar ha bestått i att 
finansiera det som beskrivs som makens privata näringsverksamhet. (Göransson, A; Gender 
and Property Rights: Capital, Kin, and Owner Influence in Nineteenth- and Twentieth-
Century Sweden, Business History, vol. 35, [1993]:2 s 16-22) 
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som egenföretagare eller som make eller maka till en sådan. Dessa 
färdigheter och kunskaper, ärvda eller förvärvade, antar jag vidare var 
gångbara inom åtminstone det område varifrån företagarnas äktenskaps
partners rekryterades. För att kunna använda denna typ av kulturellt kapital, 
krävdes alltså inte att personen ifråga var född och uppvuxen i Sundsvall, 
eller i övrigt hade någon koppling dit. 

Skapandet av de sociala nätverken är nära sammankopplat med det 
kulturella kapitalet. Det bör ju nämligen ha krävts en viss form av kulturellt 
kapital för att fruktbara sociala nätverk alls skulle kunna etableras. Själva 
innebörden av de sociala förbindelserna har jag inte underlag att resonera 
närmare kring i denna framställning, men när det gäller frågan om de 
aktuella framgångsrika företagarnas nätverk, tycker jag de rimligen bör ha 
bestått av i huvudsak flera svagare förbindelser, som innebar att åtskilliga 
människor kände till företagaren och hans rörelse tillräckligt väl för att de 
skulle köpa hans varor eller tjänster, snarare än att ett mindre antal män
niskor verkligen kände företagaren väl och t. ex. hade möjlighet att ge 
honom eller henne ekonomiskt stöd i händelse av en kris. Det är tydligt att 
äktenskapspartnern spelade en viktig roll i skapandet av dessa nätverk, även 
om vi naturligtvis kan förutsätta att företagaren också själv aktivt tog del i 
den processen, på det sätt som beskrivs i det förra kapitlet. 

Låt mig till sist återvända till diskussionen i kapitel 2, om den allmänna 
karaktären hos de sociala nätverken. Underlättade eller hindrade de den 
enskildes strävan att göra en lyckad yrkeskarriär? På den frågan måste jag ge 
det svar som passar till så många frågor inom de humanistiska vetenskap
erna: Det varierade. I undersökningen förekommer nämligen både vinnare 
och förlorare, även om jag har valt att uppehålla mig främst vid vinnarna. 
Jag menar att vinnarna hade tillgång till sociala nätverk som i stor 
utsträckning hade tillkommit med hjälp av äktenskapspartnerns kulturella 
kapital, och som på olika sätt bidrog till att deras rörelser relativt sett 
blomstrade. Förlorarna saknade, av allt att döma, denna typ av sociala kon
takter samt tillgången till det kulturella kapital som var nödvändigt för att de 
skulle kunna etableras. Medlemmarna av den sistnämnda gruppen saknade 
naturligtvis inte sociala kontakter, men de var inte av den mängden eller av 
den kvalitén att de var till någon större nytta i yrkeskarriären. Säkert kan de 
sociala förbindelserna i sig i en del fall rentav ha utgjort en belastning i 
yrkeslivet, genom att de har spridit "negativ reklam" för firman. 

Eftersom äktenskapspartnerns roll i detta antagna nätverksbygge var så 
viktig, verkar det mest fruktbart att tala om det äkta paret som en enskild 
aktör i det sociala nätverket. Allt tyder ju på att det faktiskt nästan alltid 
krävdes två personer för att en rörelse alls skulle kunna existera under en 
längre period. Dessa resultat har ett massivt stöd i den europeiska 
forskningen på området, varav jag refererade en del i forskningsöversikten i 
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kapitel 1. Undantaget torde väl vara Le Yaouanqs studie av företagarna i 
Paris. Faure har ju å andra sidan, i sin studie av företagarna i samma stad, 
visat att giftermålet var av avgörande betydelse för den företagare som ville 
avancera socialt. På den svenska scenen har jag tidigare även nämnt Edgrens 
resultat rörande den mycket starka kopplingen mellan giftermål och tid
punkten för erhållet burskap. Crossick och Haupt refererar mängder av 
forskningsresultat, särskilt från Storbritannien, som pekar på hustruns 
centrala roll i de mindre företagen. "There was, above all, the need to 
establish a couple as an effective working relationship for running an 
enterprise", konstaterar de. Arbetsdelningen i rörelsen varierade makarna 
emellan, beroende på vilken typ företag det rörde sig om. Ansvaret var 
vanligen mer jämnt fördelat i en detaljhandelsrörelse än i en 
hantverksrörelse, där i det senare fallet ju oftast var mannen som hade 
yrkesutbildningen. Makans arbete i själva rörelsen kunde skapa slitningar i 
förhållande till husmorsidealet, som innebar att kvinnan enbart skulle ägna 
sig åt arbetet i själva hushållet. Detta gällde i synnerhet bättre bemedlade 
familjer som strävade efter socialt avancemang.303 

Det är alltså inte hustruns roll i företagslivet i sig som är det nya i denna 
studie, utan snarare att hennes sociala och geografiska ursprung i 
kombination kunde vara av så stor betydelse för själva framgången i 
rörelsen. I de flesta av de undersökta fallen har jag dessutom kunnat utesluta 
en direkt (om än inte indirekt) påverkan från hennes far, som alltså sällan 
var fysiskt närvarande i staden under rörelsens första år, vilket naturligtvis 
stärker betydelsen av hennes personliga insatser. Eftersom den framgång 
hon var upphov till alltså var så nära kopplad till hennes ursprung, måste 
rimligen hennes arbete i betydande utsträckning ha gått ut på att skapa 
förtroende hos kunderna för verksamheten i rörelsen, på ett sätt som kan 
fresta en modern betraktare att använda ordet marknadsföring. 

Hantverksskickligheten i sig räckte inte hela vägen för den som vill driva 
en rörelse framgångsrikt i Sundsvall vid mitten av 1800-talet. Affärssinne 
och sociala färdigheter, (förutom hjälp med alla praktiska dagliga göromål), 
behövdes i lika hög grad för att allt skulle gå runt och dessa kunskaper 
behövde inte ha inhämtats inom ramen för en formell yrkesutbildning, vilket 
naturligtvis gynnade de kvinnor som levde i denna miljö. De sociala nätver
ken inom företagslivet skapades, upprätthölls och utnyttjades av gifta par, 
där makarna bidrog med olika typer av kunskap. Denna strategi visar sig 
alltså ha varit ett vinnande koncept under Sundsvalls industrialiserings-epok. 

303 Crossick & Haupt 1995 s 94-98. Se även Ericsson 1989 s 231. 
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Kapitel 7 
Företagarna och föreningslivet 

1. Inledning 
I detta sista empiriskt inriktade kapitel har jag undersökt hur företagarnas 
rörelser påverkades av deras verksamhet inom Sundsvalls föreningsliv. Min 
arbetshypotes har varit att ett medlemskap i en förening, har medfört att 
personen i fråga har kunnat skapa sig ett nätverk inom en vidare krets män
niskor än om han eller hon skulle ha stått utanför föreningen. Det är just 
effekterna av att vara en del av ett sådant nätverk, som jag har studerat i 
detta kapitel. Den fråga jag alltså har ställt till källmaterialet har varit: 

• Vilken inverkan på en företagares rörelse, positiv eller negativ, hade ett 
engagemang i det lokala föreningslivet i Sundsvalls stad under 1800-
talets andra hälft? 

Upplägget av studien liknar det jag har använt mig av i de två senaste 
kapitlen. Jag inleder framställningen med en beskrivning av de båda 
föreningar, vars medlemmar jag har valt att studera. Den följande diskus
sionen kring metoden är som vanligt relativt utförlig; den innehåller ju en 
stor del av svaret till varför resultaten har blivit som de blivit. Därefter följer 
en presentation av resultaten av den empiriska undersökningen, som 
slutligen tolkas och jämförs med den tidigare forskningen i ett sista avsnitt. 

Liksom i det förra kapitlet, har framgången i en rörelse mätts med hjälp 
av den erlagda bevillningen för inkomst av rörelse. 

2. Föreningarna under luppen 
De båda föreningar som jag har valt att studera är Sundsvalls Fabriks- och 
Hantverksförening samt Sundsvalls Baptistförsamling. Skälen härför är 
naturligtvis dels att de har avsatt ett användbart källmaterial, dels att de spe
lade olika roller i Sundsvalls samhällsliv samt dels att medlemskapet, 
åtminstone under vissa delar av den aktuella perioden, har förmodats få 
olika sorts konsekvenser för respektive förenings medlemmar, men denna 
diskussion ber jag att få återkomma till i det följande avsnittet om forsk
ningsmetoden. Här ska jag närmast försöka teckna en bild av de båda 
föreningarna och den verksamhet de bedrev under 1800-talets andra hälft 
samt under vilka förutsättningar de verkade. 

171 



Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening 
Det är egentligen fel att tala om en fabriks- och hantverksförening. Snarare 
rör det sig om två föreningar med samma namn, där den ena avlöste den 
andra och där den senare föreningens verksamhet var av en l ite annan art än 
den förras. Som namnet antyder, var föreningen avsedd för stadens 
hantverkare och fabrikörer. Handlarna, d. v. s. de företagare som inte själva 
tillverkade de produkter som de sålde, organiserades i en handelsförening, 
senare kallad köpmannaförening, vars arkiv jag tyvärr inte har återfunnit. 
Endast någon enstaka medlem i Fabriks- och Hantverksföreningen (efter 
1871), hade en yrkestitel som visade att han var handlare. 

Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening bildades första gången i juni 
1847, som en följd av den ett halvår tidigare utfärdade fabriks- och 
hantverksordningen, som ju trädde i kraft den 1 juli detta år. Föreningen 
blev en direkt arvtagare till den tidigare skråorganisationen, i Sundsvall kal
lad "hantverkssocieteten". Dess allmänna uppgift var att genom dess valda 
fullmäktige "(...) för befrämjandet af handtwerkeriernes förkofran, besöija 
de för dessa gemensamma angelägenheter."304 I förordningen stadgades att 
föreningen skulle yttra sig (inför magistraten) över ansökningar om 
näringstillstånd inom fabriks- och hantverksnäringarna samt att utfärda 
gesäll- och mästarbrev. Föreningen erhöll hälften av de böter som utdömdes 
för olovlig näringsverksamhet inom någon av dess grenar. Medlemmarna 
skulle naturligtvis erlägga en medlemsavgift.305 Samtidigt med förordning
arna, utfärdades reglementen för fabriks- och hantverksföreningarna, där 
verksamheten närmare reglerades. Föreningen skulle inom sig utse åtmin
stone sju fullmäktige. Ledamöterna eller deras fullmäktige skulle dessutom 
utse en ordförande och en vice ordförande för ett år i taget. Endast ledamöter 
som var över 60 år, som var sjuka eller som hade haft en förtroendepost i 
minst sex år, hade rätt att vägra att inträda i en sådan befattning. Dess 
ledamöter eller deras fullmäktige skulle genomföra minst ett protokollfört 
sammanträde i månaden. Beslut skulle fattas med enkel majoritet. Förutom 
de ovan nämnda uppgifterna, fick föreningen även rätt att besvära sig över 
beslut av myndigheter som de ansåg vara till men för deras näringar.306 

Fabriks- och hantverksföreningarnas myndighetsutövning upphörde i och 
med utfärdandet av den s. k. näringsfrihetsförordningen år 1864. All 
föreningsverksamhet bland näringsidkare skulle därefter ske på frivillig 
basis.307 

304 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1847-06-25 samt SFS 
1846:39 § 29 
305 SFS 1846:39 §§ 23-24, 28-29,48 
306 SFS 1846:41. Till Commerce-Collegium, angående reglementen för Handtwerks-, 
Fabriks- och Handelsföreningarne. 
307 SFS 1864:41 §§ 13-14 
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Föreningen höll årsmöte omkring den 1 juli, då ett dussintal medlemmar 
valdes till fullmäktige, jämte en ordförande och en vice ordförande. Vid 
dessa tillfällen betalades vanligen årsavgiften. Den fastställdes till 32 
skilling banko (sk bko) för hantverkare med rörelse respektive 12 sk bko för 
änkor och hantverkare utan rörelse. Medlemmar som betecknades som 
fattiga, var befriade från årsavgift. Nyblivna medlemmar erlade tre rdr bko i 
inträdesavgift och i avgift till fattigkassan. Avgiften hölls sedan på 
oförändrad nivå under hela den aktuella perioden, alltså även efter 
övergången till myntenheten rdr rmt, vid mitten av 1850-talet.308 Årsmötena 
verkar ha varit tämligen välbesökta, trots att det bara var de tongivande 
medlemmarna som antecknades som närvarande med namn. Under 
årsmötena 1854-56 framgår det av den inbetalade summan årsavgifter att 
antalet låg på minst 62, 57 respektive 43 stycken.309 

De övriga sammanträdena under året var nästan uteslutande 
fullmäktigesammanträden och hölls trots stadgarna, mycket oregelbundet, 
mellan noll och fyra gånger per år. Kallelser utgick både i lokalpressen och 
från predikstolen. Sammanträdena dominerades helt av handläggning av 
burskapsansökningar och ansökningar om gesällbrev. Vid dessa tillfallen 
deltog även några hantverkare som av magistraten hade utsetts till 
besiktningsmän av mästarproven. Besiktningsmännens funktion var 
visserligen bara rådgivande, men fullmäktige gick alltid på deras linje. 
Gesällbrevsansökningar beviljades ganska rutinmässigt, särskilt om 
ansökningen vitsordades av någon medlem av fullmäktige. Burskaps
ansökningar, å andra sidan, avslogs inte sällan. Oftast berodde det på att 
mästarprovet ansågs hålla för låg kvalité, men ansökningarna kunde även 
avslås av formella skäl, t. ex. att intyg om nattvardsgång och god frejd ( som 
utfärdades av kyrkoherden) inte hade bifogats. 

En ansökan om näringstillstånd för fabriksrörelse som jag har träffat på, 
avslogs p. g. a. att det planerade syftet med verksamheten var för vitt 
formulerat (förfärdigandet av "trädarbeten").310 Avslag kunde dock även 
grunda sig på att de religiösa kraven inte var uppfyllda. Den nedan omtalade 
körsnären Peter Ferdinand Hejdenberg fick sin burskapsansökan avslagen år 
1857, bl. a. på grund av att han var baptist och inte hade tagit nattvarden på 
åtta år. Magistraten beslutade av allt att döma i enlighet med föreningens 
yttrande, men Hejdenberg överklagade beslutet till Kungliga Majestätets 
Befallningshavande i Västernorrlands län (KB), där han, i likhet med de 
flesta andra, fick sin ansökan godkänd. Föreningen besvärade sig inte över 

308 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1848-02-19 samt 1858-07-
01. 
309 ibid 1854-07-01,1855-07-02 samt 1856-07-01 
310 ibid 1857-07-01 
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KB's beslut. Andra baptistiska hantverkare fick genomgå en liknande 
procedur fram t. o. m. 1859.311 

Föreningen drabbades vid den här tiden av bakslag även i andra frågor. 
Smeden Lars Fredric Olssons burskapsansökan avstyrktes av föreningen vå
ren 1859, sedan besiktningsmännen befunnit hans mästarprov undermåligt. 
Magistraten ogillade dock föreningens yttrande och godkände ansökan, 
vilket ledde till ett överklagande, som inte heller det gick föreningens väg. 
Detta medförde i sin tur att besiktningsmännen vägrade att fälla något 
utlåtande över ett annat mästarprov ett par månader senare, med 
motiveringen att deras bedömning ändå bara skulle förbigås av magistraten. 
Besiktningsmännen avgick senare samma år från sina poster och Olsson 
beviljades inträde i föreningen på hösten följande år.312 

Ytterligare ett bakslag innebar magistratens beslut att gradvis dra in 
borgerskapets jordlotter i stadens utkanter. Föreningen överklagade förgäves 
beslutet 1861.313 

Fabriks- och Hantverksföreningen försökte även under de första åren av 
sin existens att vid ett par tillfällen bedriva en sorts lobbyverksamhet för att 
åstadkomma förändringar av näringslagstiftningen. Mindre än ett halvår 
efter föreningens bildande ställde den sig bakom en skrivelse till Kungl. 
Maj:t, innehållande utförlig kritik av stora delar av 1846 års fabriks- och 
hantverksordning. Drygt ett år senare handlade en liknande skrivelse om den 
växande gruppen självförsörjare inom hantverket, en företeelse som ju 
reglerades i nämnda lagsiftning. Självförsörjning betecknades av föreningen 
enbart som ett sätt för oseriösa hantverkare att komma undan de borgerliga 
utskylderna.314 Ingen av skrivelserna ledde som bekant till något resultat. 

Personliga motsättningar mellan fullmäktigeledamöterna skymtar också 
fram mellan raderna i protokollen. Under ett sammanträde i maj 1857, 
krävde ordföranden och snickarmästaren Christian Wilhelm Bond att tre av 
fullmäktiges ledamöter skulle tvingas böta för att de hade uteblivit från 
sammanträdet utan att ha anfört något giltigt skäl. Bond avgick ur 
fullmäktige strax efter årsmötet i juli.315 

Motgångarna för föreningen under slutet av 1850- och början av 1860-
talet undergrävde naturligtvis föreningens auktoritet, alternativt var de ett 
symptom på att auktoriteten redan tidigare hade urholkats. Den myndig
hetsutövande Fabriks- och Hantverksförenings verksamhet var helt enkelt 
inte i takt med tiden, varken till formen eller till innehållet. Detta avspeglas 

311 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll, ex empelvis 1857-08-29, 
1858-12-23 samt 1859-03-09 
312 ibid 1859-04-13, 1859-05-26, 1859-06-10,1859-06-16, 1859-07-01 samt 1860-10-24 
313 ibid 1861-04-13 
314 ibid 1847-12-11 samt 1849-04-07. 
315 ibid 1857-05-30 samt 1857-07-11 
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kanske tydligast i att den inbetalade summan av medlemsavgifter minskade 
med över två tredjedelar mellan 1861 och 1862, från 78,50 rdr rmt till 24,37 

O 1 /T 
lA rdr rmt. De sista åren hölls endast några få sammanträden, där den 
mesta tiden ser ut att ha ägnats åt formalia. De burskapsansökningar som 
tillstyrktes kan inte på långa vägar ha motsvarat nyetableringarna i staden. 
Min tolkning av detta är att fabriks- och hantverksordningen till stora delar 
helt enkelt slutade att tillämpas. De ovan beskrivna exemplen antyder ju att 
både magistraten och KB istället valde att, l ite tillspetsat uttryckt, ta lagen i 
egna händer. 

OI7 
Sommaren 1864 trädde som sagt näringsfrihetsförordningen i kraft. 

Som jag skrev i kapitel 4, var den kanske delvis endast en kodifiering av 
praxis, åtminstone i Sundsvall, men med den försvann helt den juridiska 
grunden för Fabriks- och Hantverksföreningens existens. Det sista samman
trädet hölls i början av 1865, då det framlades förslag om att bilda en ny 
förening i enlighet med den nya förordningen, som var baserad på frivilligt 
medlemskap för stadens hantverkare och fabrikörer, men planerna ser ut att 
ha runnit ut i sanden. Föreningen somnade in, som en lokaltidning uttrycker 
det i en historik. 

Törnrosasömnen varade dock bara i sex år. Den 5 maj 1871 samlades 19 
näringsidkare och bildade Sundsvalls Frivilliga Fabriks- och Hantverks
förening.318 Den 26:e i samma månad, fastställde KB föreningens stadgar, 
vars § 1 lyder: 

"Denna förenings ändamål är att verka för nödigt samband emellan 
stadens såväl yrkesidkare, som arbetsgifvare och arbetstagare, för 
yrkesskicklighet och arbetsduglighet och derigenom befrämja 

316 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1861-07-01 samt 1862-10-
31 
317 Som en liten kuriositet i sammanhanget, kan sägas att förordningar som 
näringsfrihetsförordningen (d. v. s. SFS 1864:41), där något datum för dera s ikraftträdande 
inte var utsatt, vid den här tiden trädde i kraft den dag då de började läsas upp från 
predikstolen i respektive församling, vilket betyder att tidpunkten för ikraf tträdandet kunde 
variera från församling till församling. (SFS 1833:10. Circulaire till Konungens 
Befallningshafwande: med närmare föreskrifter i afseende på tiden, hwarifrån utfärdade 
författningar skola anses ländande till efterrätelse, m. m.) 
318 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1871-05-05. Ordet 
"frivilliga" ströks ur namnet 1892. (Mångberg, G; Sundsvalls Fabriks- och 
Handtverksförening 1763-1913. Ett utkast till historik vid 150-årsjubiléet. Sundsvall, 1913. 
s 23) De bevarade protokollböckerna har typiskt nog bundits av självaste ordföranden under 
föreningens första nära 25 år, nämligen bokbindaren, sedermera bankdirektören, Adolf 
Fredrik Oskar Tengström (1833-96). Han närvarade och var ordförande vid 63 av 64 
protokollförda sammanträden fram till sin död. Ett tidens tecken var a tt Tengström även var 
baptist. Han lät döpa s ig 1867 och var sedan medlem i baptistförsamlingen fram till 1882, 
då han uteslöts av okänd anledning. (<Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv. Matrikel för 
Baptist-församlingen i Sundsvall 1855-[1870].) 
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handtverkeriernas förkofran; att för sådant ändamål tilldela dem, 
hvilka det åstunda, bevis övfer ådagalagd yrkesskicklighet och efter 
profiling sökanden till gesäll antaga, samt att genom mindre belöningar 
uppmuntra den, som deraf gjort sig förtjent." 

Föreningen var öppen för män och kvinnor som med behörigt tillstånd 
idkade någon hantverks- eller fabriksrörelse i Sundsvalls stad. Medlems
avgiften var 1 rdr rmt/år. Föreningen skulle sammanträda "till allmän 
sammankomst" fyra gånger per år. Vid årsmötet i januari skulle en styrelse 
med sju ledamöter väljas, inklusive en ordförande, med slutna valsedlar och 
efter lika rösträtt. Styrelsen skulle inom sig sedan välja en vice ordförande, 
en kassör och en sekreterare. Styrelseledamot fick inte utan giltigt skäl avgå 
från sin post förrän han hade tjänstgjort i tre år. Anställda till medlemmar i 
föreningen kunde bli upptagna som lärlingar eller gesäller, om deras 
arbetsgivare gav intyg om deras yrkesskicklighet och goda vandel. Med 
lärlingar upprättades ett kontrakt som reglerade lärotidens längd samt de 
ömsesidiga rättigheterna och skyldigheterna, i enlighet med vad som 
föreskrevs i 1864 års näringsfrihetsförordning. För befordran till gesäll, 
krävdes i normalfallet ett arbetsprov, som styrelsen skulle godkänna samt 
betygsätta på en fyragradig skala (Försvarligt, Godkänd, Med beröm 
godkänd eller Berömlig). Gesällbrevet erhölls mot lösen. Ändringar och til
lägg till stadgarna skulle godkännas av minst två tredjedelar av ledamöterna 
vid två på varandra följande allmänna sammankomster.319 

Verksamheten blev nu, till skillnad från i den tidigare föreningen, nästan 
uteslutande inriktad på att utbilda och uppmuntra morgondagens närings
idkare inom fabriks- och hantverksnäringarna. Sammanträdena upptogs till 
allra största delen av handläggning av gesällbrevsansökningar. Alla frågor 
om näringstillstånd handlades ju numera helt och hållet av magistraten. 
Detta innebar dock inte att den nya föreningens verksamhet blev mindre 
omfattande än den gamlas. Tvärtom. 

Redan samma år som den nya föreningen bildades, grundades en s. k. 
söndags- och aftonskola, avsedd att komplettera yrkesutbildningen för med
lemmarnas lärlingar och gesäller med diverse teoretiska kunskaper. Skolan 
drevs till en böljan av egna medel, men erhöll efter några år kommunala 
bidrag. Från 1878 drevs skolan dock helt i kommunal regi, under namn av 
Sundsvalls tekniska afton- och söndagsskola. Under 90-talet drogs även, i 
samarbete med stadens köpmannaförening, planer upp för ett gemensamt 

^90 s. k. borgarhem, för uttjänta näringsidkare och deras änkor. Under samma 

319 Reglemente för Sundsvalls Stads frivilliga Fabriks- och Handtverksförening [fastställt av 
Kongl. Majrts Befallningshafvande i Westernorrlands Län 1871-05-26]. 
320 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1893-01-30, 1899-04-10 
samt 1899-10-04. 
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period restes förslag om att, nu i samarbete med Härnösands Fabriks- och 
Hantverksförening, bilda filialer till föreningen i Sollefteå och Örnskölds
vik.321 Föreningen anslöt sig 1898 till Centralstyrelsen för Sveriges 
Hantverks- och industriföreningar. Det största enskilda projektet som 
föreningen gick i land med, var dock den stora och centralt belägna byggnad 
i tre våningar som invigdes 1892. 

Protokollen vittnar om att den nya föreningen även anordnade en mängd 
sociala aktiviteter av skilda slag, ibland med, ibland utan deras anställda. 
(Därmed är inte sagt att den gamla Fabriks- och Hantverksföreningen inte 
gjorde detsamma, men även om så vore fallet, tiger dess protokoll som 
muren om detta.) För ändamålet fanns en "festkomité", som uttryckligen 
hade fått mandat att ta hjälp av damer i samband med förberedelserna, vilket 
väl ansågs borga för framgång.323 Till de mer formellt hållna aktiviteterna 
hörde naturligtvis högtidlighållandet av föreningens bildande, där tioårsjubi-
léet 1881 och firandet av föreningens uppnådda "myndighetsålder" (21 år), 
som av någon outgrundlig anledning hölls först 1893, verkar ha hört till de 
mest omfattande. (Både 15- och 25-årsjubileerna ställdes in av olika skäl.) 
Föreningen lät år 1895 tillverka ett standar och i samband med dess 
avtäckande hölls en större fest. Dessutom anordnades utflykter, julfester och 
"familjeaftnar". 

Till de mest inkomstbringande aktiviteterna hörde de oregelbundet åter
kommande bazarerna, som kom att tjäna som de överlägset största inkomst
källorna för föreningen. Ar 1883 redovisades en inkomst från bazaren på 
3646,48 kr, vilket ska jämföras med summan av de inbetalade medlems
avgifterna, som låg på 104 kr.324 Hösten 1899 redovisades inkomsterna från 
en bazar, som uppgick till hela 7532 kr.325 

Den opinionsbildande verksamheten verkar ha hållits på en mycket 
måttlig nivå, liksom samarbetet med fabriks- och hantverksföreningar i 
andra delar av riket. Föreningen ställde dock upp med egna kandidater i 
både stadsfullmäktige- och riksdagsvalen, men det var idel kända namn på 
listorna, däribland borgmästaren JFR Björck (1837-94), som även utsågs 
till hedersledamot av föreningen 1893.326 Medlemmarna valde däremot att 
inte göra föreningen till en kamporganisation för arbetsgivarna. Ett förslag 
om att medlemmarna skulle samordna sitt agerande gentemot strejkande 
arbetare 1890 avvisades.327 

321 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1898-10-17 
322 ibid 1898-01-14 
323 ibid 1893-05-25 samt 1893-10-27 
324 Sundsvalls Tidning 1884-01-17 
325 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1899-04-10. 
326 ibid 1893-04-25 
327 ibid 1890-05-14 
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Att samhället hade hunnit bli ett annat 1871, än vad det hade varit 10-15 
år tidigare, visas inte minst av att en av de första medlemmarna i den 
sjuhövdade styrelsen, var den ovan omtalade smeden L F Olsson, som tolv 
år tidigare hade vägrats inträde. I samma styrelse invaldes samtidigt även 
snickaren Bond, som ju i handläggningen av Olssons ansökan hade hållit i 
yxan. Än mer anmärkningsvärt är att den både ovan och nedan omtalade 
körsnären och baptisten P F Hejdenberg invaldes i den nya föreningen redan 
samma år den grundades och därefter kvarstod som medlem fram till sin död 
1898. Ar 1891 invaldes dessutom två av hans söner, som sedan aktivt deltog 
i föreningens arbete under 90-talet.328 

Men inte heller inom den nya föreningen saknades motsättningar. Ar 
1893 fastställdes nya, reviderade stadgar, där den viktigaste förändringen var 
en skrivning som gjorde det möjligt att utesluta medlemmar av andra skäl än 
att de hade försummat erlägga den stadgade årsavgiften: 

"Skulle andra skäl förekomma, genom hvilka medlem kunnat anses 
hafva förverkat sin rätt att i föreningen q var stå, skall h värj e sådant fall 
pröfvas af en komité, bestående af tre personer, hvilka utses af 
styrelsen utan att i föreningens protokoll eller på annat sätt 
namngifvas."329 

Den "hemliga komitén" hade intressant nog utsetts redan innan den 
s. a. s. blev laglig; hösten 1892 hade den enligt protokollet uteslutit två 
medlemmar, O Wernlund och A Levin, vilka dock inte återfinns varken i 
medlemsmatrikeln eller var antecknade som närvarande vid något 
sammanträde. I januari 1899 tillsattes ännu en hemlig kommitté, men 
något resultat av dess arbete har jag inte stött på.331 

Den största synliga konflikten inom föreningen inträffade dock hösten 
1889, då signaturen "Handtverksmästare" i en insändare i Sundsvalls 
Tidning på flera fronter gick till skarpt angrepp på föreningens verksamhet i 
allmänhet och dess ordförande Tengström i synnerhet. I sin insändare påta
lar skribenten för det första att allmänna sammanträden endast hålls en gång 
om året, istället för de stadgeenliga fyra. Då, menar han, konstateras bara hur 
många lärlingar och gesäller som har antagits under året, styrelsen beviljas 
ansvarsfrihet och medlemsavgifterna betalas. Han fortsätter: 

328 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Conto Bok med delegarne uti 
Sundsvalls Stads frivilliga Fabriks- och Handtverks-förening [1871-1900] 
329 Reglemente för Sundsvalls Fabriks- och Handtverksförening [fastställt av 
Landshöfdinge-Embetet i Vesternorrlands län 1893-04-15]. § 3 
330 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 1892-10-12. "Wernlund" 
kan vara handla ren Oscar Wilhelm Wernlund, D DB-ID 849001325; vem "Levin" var är 
mer osäkert. 
331 ibid 1899-01-30 
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"Tänk hvilken sak for ett helt år, men det värsta åt erstår, nemligen att 
få sig en äkta svensk sup och en smörgås om aftonen. Då prisas 
ordföranden uti varma kväden för sin outtröttliga nit för föreningens 
bästa. Hvad synes om allt detta?" 

Han konstaterar vidare att föreningen misslyckats med att hjälpa medlemmar 
att erhålla kommunala befattningar, att medlemmarna inte har 
sammankallats för att diskutera en förfrågan från Stockholms 
Handtverksförening om inrättandet av industrilotterier, att medlemmarna 
inte heller hade sammankallats efter den stora stadsbranden året innan samt 
att fördelningen av de medel som Stockholms frivilliga Fabriks- och 
Handtverksförening skänkte till brandskadade hantverkare inte har 
redovisats offentligt. Skulden till dessa missförhållanden faller, menar 
skribenten, till största delen på föreningens ordförande. Detta har sin 
förklaring i att han "(...) ej under flera år varit handtverkare och kan således 
ej intressera sig för dessas intressen."332 

Drygt en vecka senare hölls ett medlemssammanträde, där bl. a. kritiken 
från insändarskribenten ("för öfrigt vid sammanträdet närvarande", skvallrar 
lokaltidningen i sitt referat) bemöttes av ordföranden, dock utan att det 
varken i mötesprotokollet eller i tidningen framgår på vilket sätt kritiken 
bemöttes. Resultatet blev hur som helst att mötet förklarade att kritiken 
saknade grund och att den inte stöddes av de övriga närvarande 
medlemmarna. På sammanträdet behandlades dock även den i insändaren 
nämnda förfrågan om industrilotterier, en händelse som ser ut som en 
tanke.333 

Kritiken var säkert inte helt grundlös, även om det bör sägas att 
ordföranden Tengström redan vid 15-årsjubileet år 1886, hade velat bli 
ersatt av någon yngre förmåga på ordförandeposten. Han hade dock blivit 
omvald ändå. Insändarskribentens kritik förtar i alla fall inte helhetsintrycket 
av Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening, särskilt under 1890-talet, 
som en mycket ambitiöst arbetande, välskött och respekterad organisation. 
En inte oviktig detalj i sammanhanget är att den dessutom ansåg sig ha 
traditioner som sträckte sig mycket långt tillbaka i tiden. Året för 
föreningens grundande angavs nämligen både på det egna standaret och i 
den egna historieskrivningen till - 1764!, då den året innan bildade 
hantverkssocieteten hade hållit sitt första möte. Bildandet av den frivilliga 
Fabriks- och Hantverksföreningen år 1871, betecknades av dess medlemmar 

332 Sundsvalls Tidning 1889-11-09 
333 ibid 1889-11-09 samt Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Protokoll 
1889-11-18. Insändarskribenten kan ha varit den ovan omtalade smeden Olsson. 
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ett kvartssekel senare enbart som ett led i en "föryngringsprocess". 
Medlemmarna hade m. a. o. ganska höga tankar om sig själva. 

Religionsfriheten i Sverige 1850-1890 
De baptister som verkade i Sverige under de drygt två decennierna efter 
1850, gjorde det helt olagligt, vilket är viktigt att hålla i minnet när man 
studerar en av deras föreningar under denna period. De då gällande reglerna 
kring religionsfriheten skilde sig nämligen åt avsevärt från dagens på flera 
punkter. Då dessa regler inte kan anses vara allmänt kända, följer en kort 
sammanfattning av den lagstiftning som rörde religionsutövningen under 
1800-talets andra hälft. Lagstiftningen ger en bild av hur det officiella 
Sverige, med lagstiftaren i spetsen, betraktade frågor kring religionsutöv
ningen. 

Ramarna för lagstiftningen kring religionsfriheten i Sverige under 1800-
talets senare hälft, sattes av 1809 års Regeringsforms § 16: 

"Konungen bör (...) ingens samwete twinga eller twinga låta, utan 
skydda hwar och en wid en fri utöfhing af sin Religion, så widt han 
derigenom icke störer Samhällets lugn eller allmän förargelse 
åstadkommer. (...)"335 

Lagstiftaren hade som synes givit sig själv stort utrymme för att kunna 
begränsa den i teorin rådande religionsfriheten, införd av Gustav ID, men 
som i första hand syftade till att skydda invandrares rätt att utöva sin religion 
i riket samt rätten för dem att uppfostra sina barn i sin egen lära. All form 
av avfall från den rena evangelisk-lutherska läran ansågs dock ännu vid 
1800-talets mitt störa samhällets lugn och behandlades därför strängt. 
Kyrkolagen från 1686 hotade avfällingen med landsförvisning, om han inte 
efter "alfvarlig förmaning" ändrade ståndpunkt. Samma sak stadgades i 
Missgärningsbalken från 1734, som också förbjöd olovligt handhavande, 
"gäckeri", med sakramenten. Samma balk stadgade även att den som alltför 

334 Sundsvalls Tidning 1895-05-25 
335 SFS 1854:95. Kongl. Maj:ts och Riksens Ständers fastställda Regerings-Form, Dat. 
Stockholm den 6 Juni 1809; Med de derefter, och sist wid Riksdagen i Stockholm åren 1853 
och 1854, af Konungen och Riksens Ständer antagna förändringar. § 16 
336 Kongl. Maj:ts kungörelse, angående några omständigheter rörande den Religions-frihet, 
som bewiljad är i anledning af 7. §. uti Sweriges Rikes Ständers Beslut af d. 26 Januarii 
1779. (1781:0124) Utdrag Utur alla ifrån år 1780 utkomne Publique Handlingar, Placater, 
Förordningar, Resolutioner Och Publicationer, Som Riksens Styrsel samt inwärtes 
Hushållning och Författningar i gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå: 
Med et fullkomligt Orda-Register öfwer des Innehåll; Jemte Förteckning, efter Årtalen, på 
alla de Publique Handlingar och Acter, som denna Tolfte Delen Innehåller. Tolfte Delen til 
1783 års slut. Stockholm, 1799-1802. 
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sällan besökte den allmänna gudstjänsten, efter varning skulle dömas till 
böter för sabbatsbrott.337 Ett verktyg för att förhindra avfall från statskyrkans 
lära, var det s. k. konventikelplakatet från 1726, där guds-tjänstliknande 
sammankomster i privat regi, som inte var att betrakta som husandakter, 
förbjöds, vid fängelse eller höga böter.338 Dessutom var medlemmar av 
statskyrkan ålagda att regelbundet intaga nattvarden samt att vid böter 
infinna sig vid de s. k. husförhören. Religionsfriheten var, som synes, i 
inledningen av den aktuella tidsperioden, i högsta grad inskränkt. 

Förändringar i lagstiftningen var dock på väg. Starka reformvindar blåste 
som bekant under de sista ståndsriksdagarna inom åtskilliga områden, så 
även inom religionsfrihetens. Just dessa vindar mattades av först en bit in på 
1870-talet. Till att börja med luckrades reglerna upp vad gällde gäckeriet 
med sakramenten, år 1855.340 Tre år därefter upphävdes konventikelplakatet. 
Det blev nu tillåtet för medlemmar i statskyrkan att organisera och deltaga i 
"andaktsöfningar utan wederbörande presterskaps omedelbara ledning". 
Representanter för kyrkliga och världsliga myndigheter gavs dock rätten att 
närvara vid dessa sammankomster samt att upplösa dem om de befarades 

337 Kyrkolag och ordning, som den stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XI, 
Sveriges, Götes och Wendes Konung år 1686 hafver låtit författa o ch år 1687 af trycket 
utgå och publicera jemte dertill hörige stadgar. (16 86:0903) Sveriges kyrkolag af år 1686; 
jemte ännu g ällande stadganden, genom hvilka den blifvit ändrad eller tillökt. A J Rydén, 
red. 3. uppl. Göteborg, 1856 samt Sve riges Rikes Lag. Gillad och Antagen på Riksdagen 
Åhr 1734. Stockholm, 1780. Missgernings-Balken, kap. 1, §§ 2-3 samt kap. 3, § 3 
338 Förnyat Placat emot olåflige Sammankomster i enskylte hus, til särskild Guds-tiänsts 
förrättande &c. (1726:0112) Utdrag Utur alle ifrån den 7. Decemb. 1718. utkomne 
Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner Och Publicationer, Som 
Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock 
Stockholms Stad i synnerhet, angå; Med nödige Citationer af alle Paralel-Stellen, Som 
utwisa, Hwad ändringar tid efter annan i ett eller annat mål kunnat wara giorde. 
Hwarförutan De uti desse Handlingar åberopade äldre Acters Innehåll kort eligen anföres, 
så ofta nödigt warit. Följandes efterst wid hwar Del ett fullkomligt Orda-Register Öfwer 
des Innehåll. Första Delen til År 1730. Stockholm, 1742. 
339 Kyrkolag och ordning, som den stormäktigste Konung och Herre, Herr Carl XI, 
Sveriges, Götes och Wendes Konung år 1686 hafver låtit författa och år 168 7 af trycket 
utgå och publicera jemte dertill hörige stadgar. (1686:0903) Sveriges kyrkolag af år 1686; 
jemte ännu g ällande stadganden, genom hvilka den blijvit ändrad eller tillökt. A J Rydén, 
red. 3. uppl. Göteborg, 1856. kap. 9, 11 samt Kongl. Maj:ts Förordning, om plikt och straff 
för dem, som försumma biwistandet af Catechismi förhör. (1765:1204) Utdrag Utur alla 
ifrån 1764 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner 
Och Publicationer, Som Riksens Styrsel samt inwärtes Hushållning och Författningar i 
gemen, jemwäl ock Stockholms Stad i synnerhet angå: Med et fullkomligt Orda-Register 
öfwer des Innehåll; Jemte Förteckni ng, efter Åratalen, på alla de Publique Handlingar och 
Acter, som denna Åttonde Delen Innehåller. Åttonde Delen, til 1767 års slut. Stockholm, 
1795. 
340 SFS 1855:32. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring i 2 §. af 1 Cap. 
Missgernings-Balken; Gifwen Stockholms Slott den 7 Mars 1855. 
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kunna leda till söndring i kyrkligt hänseende. Sammankomsterna fick inte 
utan tillstånd äga rum under tid då allmän gudstjänst hölls.341 

Ar 1860 upphävdes Missgärningsbalkens förbud mot avfall från statskyr
kans lära och maximistraffet för förkunnandet av irrläror mildrades.342 

Samtidigt utfärdades regler för hur medlemmar av statskyrkan, ef ter att ha 
blivit varnade av domkapitlet, kunde lämna densamma för att upprätta egna 
församlingar, i folkmun kallade dissenterförsamlingar. Dessa församlingars 
trosbekännelse och församlingsordning skulle godkännas av Konungen, som 
även fick rätten att upplösa dem, om rättigheten missbrukades. Medlemmar 
som innehade offentlig tjänst, kunde skiljas från densamma, om arbets
givaren ansåg att medlemskapet lade hinder i vägen för yrkesutövningen.343 

Religionsfriheten utökades något ytterligare under resten av 1860-talet. 
Skyldigheten för medlemmar i statskyrkan att ta nattvarden upphävdes 
1863.344 De sedan år 1858 tillåtna andaktsövningarna, fick från 1868 hållas 
även då allmän gudstjänst hölls.345 Straffsatserna för att locka människor till 
avfall från statskyrkans lära justerades något året därefter. 

Den sista större förändringen av lagstiftningen på religionsfrihetens 
område, under 1800-talet, skedde genom utfärdandet av ett par förordningar 
år 1873. Den i det här sammanhanget viktigare av de båda förordningarna 
reglerade verksamheten för de främmande kristna trossamfunden, med 
upphävande av alla tidigare gällande bestämmelser inom området, och 
inleddes med orden: 

"Wilja bekännare af annan kristen troslära, än den evangeliskt 
lutherska, bilda särskild församling och önska de, att densamma 
warder af staten erkänd; göre derom hos Konungen ansökan (...)." 

Lagstiftarens ton var nu märkbart mildare än 13 år tidigare. Rätten att utöva 
den kristna religionen blev i princip fri. Konungens godkännande av 
trosbekännelsen och församlingsordningen krävdes dock fortfarande om 
religionen skulle få utövas offentligt. Om han ansåg att denna rätt missbru

341 SFS 1858:90. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående serskilda sa mmankomster för 
andaktsöfning; Gifwen Stockholms Slott den 26 October 1858. 
342 SFS 1860:45. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående ändring i gällande 
bestämmelser om answar för den, som träder till eller utsprider willfarande lära; Gifwen 
Stockholms Slott den 23 Oktober 1860. 
343 SFS 1860:46. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning angående främmande trosbekännare och 
deras religionsöfning; Gifwen Stockholms Slott den 23 Oktober 1860. 
344 SFS 1863:61. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, angående upphäfwande af 11 Kap. 2 
§ Kyrkolagen; Gifwen Stockholms Slott den 16 November 1863. Jfr. dock SFS 1855:61. 
Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning , om afskaffande af kyrkoplikt; Gifwen Stockho lms Slott 
den 4 Maj 1855. 
345 SFS 1868:76. Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning , angående särskilda samm ankomster för 
andaktsöfning; Gifwen Stockholms Slott den 11 December 1868. 
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kades, hade han rätt att återkalla densamma, men inte att upplösa försam
lingen. Övergång från statskyrkan till det nya trossamfundet fick inte ske 
före 18 års ålder, men statskyrkans präste r var inte längre ålagda att varna 
sökanden före utträdet. Istället skedde utträdet genom att personen gjorde 
två ansökningar med två månaders mellanrum. (Symptomatiskt för den nya 
tonen hos lagstiftaren är att ordet 'Villfarelse" har blivit utbytt mot "af sikt", 
när han talar om nämnda form av ansökan.) Föräldrars rätt att uppfostra sina 
barn efter sin egen lära kom hädanefter även att gälla ogifta par. Om 
föräldrarna tillhörde olika trossamfund, fick fadern, om de var gifta, rätt att 
bestämma i vilken lära deras barn skulle uppfostras. Var de ogifta, skulle 
barnen uppfostras enligt moderns lära. Barn som uppfostrats i en lära annan 
än statskyrkans, fick rätt att efter föräldrarnas framställan befrias från skol
undervisning i densamma. De främmande trossamfunden fick fortfarande 
inte utan tillstånd köpa eller inneha fast egendom, inte heller fick de vägra 
de offentliga myndigheterna tillträde till deras gudstjänst.346 

Från 1888 var det inte längre kriminellt för medlemmarna i statskyrkan 
att utebli från husförhören, men några böter för dem som tidigare inte hade 
hörsammat kallelserna torde väl knappast ha dömts ut i någon större 
utsträckning under den aktuella perioden.347 

Sundsvalls Baptistförsamling 
Den första baptistförsamlingen i Sverige bildades i Halland år 1848. Den 
lära som vann fotfäste här i landet var starkt påverkad av den amerikanska 
baptismen, vars lära visserligen var evangelisk, men som skilde sig på några 
väsentliga punkter från den svenska statskyrkans. Dopet och nattvarden 
betraktades enbart som uppbyggliga hand lingar och ansågs inte vara några 
"mystiskt verkande sakrament". Handlingarna var därför tvungna att ske av 
en egen uttalad vilja, vilket fick till följd att en människa inte kunde döpas 
förrän hon blivit vuxen; barndop var i baptisternas ögon följaktligen 
meningslösa. Varje församling ansågs vara ansvarig endast inför Gud och 
skulle därför skulle vara självständig både gentemot staten och andra för
samlingar.348 Baptisterna erkände inte heller någon apostolisk succession. I 

346 SFS 1873:71. Kongl. Maj:ts nådiga Förord ning angående främmande trosbekännare och 
deras religionsöfning; Gifwen Stockholms Slott den 31 Oktober 1873. 
347 SFS 1888:42. Kongl. Maj:ts nådiga forordning om upphäfvande af förordningen 
angående plikt och straff för dem, som försumma bevistande af katekesförhör, den 4 
December 1765; gifven Stockholms slott den 21 September 1888. 
348 Nordström, N J; Svenska baptistsamfundet. Svenska folkrörelser II. Missionssällskap. 
Svenska Kyrkans Frivilliga Arbete. Frikyrkosamfund. G Westin, red. Stockholm, 1937. 
s 60-61 
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början av 1860-talet uppgick antalet baptister i Sverige till omkring 5500, år 
1904 var antalet upp i drygt 43 000.349 

Baptismens historia på det nationella planet har tecknats av andra 
författare, t. ex. Nils Johan Nordström, och det finns ingen anledning för 
mig att återge den här i detalj. Svenska Baptistsamfundet höll sin första kon
ferens 1857, distriktsföreningar instiftades 1861, en predikantskola, 
Betelseminariet, grundades i Stockholm 1866. Ett antal lärostrider utkäm
pades under de första decennierna. En av dem ledde till splittring år 1872, då 
Svenska Fribaptistsamfundet bröt sig loss. Svenska Baptist-missionen 
grundades 1889 som en parallell organisation till samfundet, för att bedriva 
hednamission. En sådan kom igång i Afrika och Asien i böljan av 1890-
talet.350 

Om baptismen i Sundsvall har bl. a. en av församlingens föreståndare, 
Alfred Säther, berättat i en minnesskrift till församlingens 75-årsjubileum 
1930 samt senast Bo Öhngren i den tredje delan av nya Sundsvalls historia. 
Till Sundsvall kom läran formellt 1855, då Peter Ferdinand Hejdenberg 
(1827-99), körsnär från Visby, anlände från Stockholm och började förrätta 
dop i stadens omgivningar.351 Han hade året dessförinnan blivit ordinerad 
till predikant av baptistförsamlingen i Hamburg. I anslutning till det första 
doptillfället, grundades Sundsvalls Baptistförsamling med 23 medlemmar. 
Bryggaren Jonas Engberg (1808-1858)352 valdes till dess första föreståndare. 
Vid årsskiftet hade församlingen ett åttiotal medlemmar, ytterligare ett år 
senare var antalet uppe i 200. En gudstjänstlokal stod klar 1860. Den brann 
ner 1877, men en ny lokal uppfördes på en annan tomt, och invigdes under 
namnet Elimkapellet, år 1880. Även denna lokal förstördes i den stora 
stadsbranden, men återinvigdes 1890. 

Församlingen bedrev en omfattande söndagsskoleverksamhet från 1857, 
en "vardagsskola" i perioder mellan 1857 och 1897, ett ålderdomshem 
1875-89 samt bedrev körverksamhet. Verksamheten finansierades dels med 
"veckooffer", dels, från 1884, med årsavgifter. 

Andelen företagare och högre tjänstemän var hög, liksom andelen 
kvinnor. Från starten och fram t. o. m. år 1870, hade sammanlagt 580 
personer blivit medlemmar i församlingen, av vilka 61% var kvinnor. 
Hälften av medlemmarna utgjordes av gifta par. Att ingå äktenskap med en 

349 Nordström s 70 samt Drake, M A G; Baptister. Nordisk familjebok. Konversations-
lexikon och realencyklopedi. Andra bandet. Armatoler - Bergsund. Stockholm, 1904. s 885 
350 Nordström s 67-82 
351 Öhngren s 75 
352 Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv. Matrikel för Baptist-församlingen i Sundsvall 
1855-[1870]. 
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person som stod utanför församlingen ansågs redan från början kontro
versiellt, men förbjöds, vid uteslutning, först 1875.353 

o o 
Ar 1857 grundades även Sundsvalls Missions- och Traktats Förening pa 

initiativ av baptistförsamlingen. Föreningen, som ägnade sig åt att sända ut 
kolportörer och predikanter i Norrland, var från början en del av Evange
liska Alliansen, en protestantisk, anti-katolsk, ekumenisk sammanslutning 
med rötter i Skottland, vars inflytande i Sverige var i avtagande vid den här 
tiden. Föreningen drev en predikantskola 1862-1888. Föreningen dominera
des redan från början av baptister och blev så småningom helt och hållet 
baptistisk. Samhörigheten med Evangeliska Alliansen ströks ur stadgarna 
redan 1867 och 1885 bestämdes att styrelsen hädanefter bara skulle bestå av 
personer från baptistförsamlingen. Nämnas kan att nämnde Tengström var 
ledamot av föreningens styrelse under en kort period i början av 1870-
talet.354 

Av större betydelse för denna studie är emellertid Sällskapet för Befräm
jande av Upplysning och Välgörenhet. Enligt Alfred Säther bildades 
sällskapet 1869, men en år 1888 upprättad medlemsmatrikel sträcker sig 
tillbaka till 1858.355 Från 1872 var sällskapets viktigaste uppgift att äga och 
förvalta baptistförsamlingens fasta egendom (som själva församlingen ju 
inte fick stå som ägare till), främst bönehuset, men medlemmarna ägnade sig 
även åt välgörenhet, både bland sällskapets egna medlemmar och bland 
andra. Sällskapet, vars protokoll tyvärr förstördes i 1888 års stadsbrand, 
hade en hög andel hantverkare. Vissa av dem återfinns inte i baptist
församlingens medlemsmatrikel, men jag återkommer till varför det kan 
vara på det viset.356 

I likhet med baptistförsamlingarna i övriga landet, skakades församlingen 
i Sundsvall av lärostrider under 1850-talet, bl. a. av den "sjödinska 
syndfrihetsläran", som påminde om den mer kända s. k. erikjansismen och 
som var skapad av porträttmålaren Carl August Sjödin (född 1832, emigre
rade till Nordamerika 1865). Han uteslöts dock efter bara några månader i 
församlingen.357 En kvinna vid namn Margareta Zether började sprida idén 
att de dödas uppståndelse inte existerade, vilket också, tillsammans med en 
"mormonistisk giftvind", ledde till ett antal uteslutningar. Dessa strider, som 

353 Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv. Matrikel för Baptist-församlingen i Sundsvall 
1855-[1870, Öhngren s 78-80 samt Säther, A; Minnesskrift med anledning av Sundsvalls 
Baptistförsamlings sjuttiofemåriga tillvaro 1855-1930. Sundsvall, 1930. s 54-55 
354 Nordström s 67, Öhngren s 76 samt Backman, A E; Ett fyrtioårs-minne. Återblick på 
Sundsvalls Missionsförenings uppkomst och verksamhet åren 1857-1897. Sundsvall, 1897. 
s 17,20, 107-110 
355 Säther s 29 samt Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv. Matrikel öfver Sällskapets 
medlemmar 1858-[l 888]. 
356 Säther s 61,132-33 
357 Nordström s 72 
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även förekom under 80-talet, medförde tillsammans med den olika starka 
dragningskraften hos församlingens olika föreståndare, att antalet medlem
mar pendlade upp och ner och att uteslutningarna duggade tätt i försam
lingen. Av de 580 personer som blev medlemmar i församlingen mellan 
1855 och 1870, kom mer än en tredjedel, 34%, att uteslutas av olika 
orsaker.358 Medlemsantalet i församlingen stabiliserades dock under 1800-
talets två sista decennier på omkring 500 personer, vilket gjorde den till en 
av de största baptistförsamlingarna i Sverige. Framträdande personer, för
utom Engberg och Hejdenberg (som bodde och verkade i Sundsvall fram till 
sin död), var Carl Gustaf Lagergren (1846-1941, emigrerade till 
Nordamerika 1890), som var föreståndare 1883-90 samt Olof Bodien (1857-
1912, emigrerade till Nordamerika 1893), som var föreståndare 1890-93. En 
betydande mecenat fram till sin död, var grosshandlaren Jonas Johansson 
(1837-1890).359 Under vissa perioder hade församlingen dock påtagliga 
svårigheter att rekrytera en kompetent föreståndare, vilket ledde till att 
medlemsantalet stundom minskade, även om man ska ha i minnet att 
bildandet av angränsande dotterförsamlingar bidrog till att hålla ner 
medlemsantalet. 

Sammanfattning 
Jag har i det här avsnittet försökt teckna bilden av två föreningar, där 
medlemskap i någon av dem, åtminstone under vissa perioder under 1800-
talets andra hälft, borde ha fått ekonomiska konsekvenser för den som drev 
en egen rörelse i Sundsvalls stad. 

Under det första decenniet efter baptistförsamlingens bildande, kan man 
befara att baptistiska näringsidkare hade det svårare än andra att driva sin 
rörelse framgångsrikt, eftersom deras religion under den första halvan av 
perioden inte hade hunnit vinna acceptans av majoritetssamhället. Det är 
visserligen inte säkert att toleransen från allmänheten gentemot baptisterna 
var lika stor som från myndigheternas sida; den kan ha varit både större och 
mindre, men det har ändå varit värt ett försök att studera de eventuella 
effekterna av just denna förmodade intolerans. 

Att Fabriks- och Hantverksföreningens medlemmar (baptister eller inte), 
särskilt efter stadsbranden 1888, som grupp betraktad, åtnjöt ett högt 
anseende bland stadens befolkning, torde väl ingen betvivla. Förutom att 
medlemmarna ju hjälpte till att återuppbygga själva staden i en rasande fart, 
bedrevs en omfattande synlig verksamhet, som anordnandet av bazarer och 

358 Sundsvalls Baptistförsamlings arkiv. Matrikel för Baptist-församlingen i Sundsvall 
1855-[ 1870] samt Säther s 28, 54 
359 Öhngren s 76, 78 samt Säther s 68, 95 
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uppförandet av föreningens stora byggnad. Föreningen hade dessutom, av 
allt att döma, goda förbindelser med stadens myndigheter. Medlemskap i 
denna förening kan för den enskilde näringsidkaren bara ha fört gott med 
sig. I följande avsnitt ska jag beskriva hur jag har försökt studera effekterna 
av medlemskapet i denna förening och i baptistförsamlingen. 

3. Metod 
Trots idogt letande i historisk, ekonomisk historisk och sociologisk 
litteratur, har jag faktiskt inte funnit någon undersökning liknande den som 
presenteras i detta kapitel. Som alla vet, är det naturligtvis inte studier av 
världens alla upptänkliga korporationer (på engelska voluntary associations) 
som saknas, utan just vilken inverkan som föreningsmedlemskapet i sig har 
haft på den enskilde individens yrkesliv. Detta har inneburit att jag själv har 
fått experimentera mig fram till en lämplig forskningsmetod. 

I de två senaste kapitlen undersökte jag yrkeskarriären inom förhållande
vis små grupper av personer, vilket gjorde det möjligt att följa dem i 
kyrkoboksmaterialet under hela deras liv. Av skäl som framgår nedan, har 
jag ansett det nödvändigt att i detta kapitel undersöka en förhållandevis stor 
grupp företagare. Detta har medfört att det ha varit praktiskt omöjligt att 
följa personernas yrkeskarriärer utanför sundsvallsregionen, trots att jag vet 
att jag då går miste om viktig information. Innebörden och resultaten av 
företagarnas flyttningar utanför regionen kommer alltså även fortsättnings
vis att vara höljda i dunkel. Av samma skäl har jag även valt att endast 
studera Sundsvalls företagare under den tid då de verkligen drev en egen 
rörelse. Det är naturligtvis lättare att endast göra jämförelser inom gruppen 
aktiva företagare. 

Som tidigare sagts, menar jag att det vi i det sociala nätverket kan finna 
både vänner och fiender. För att försöka exemplifiera de förväntade 
effekterna av det tveeggade svärd som det sociala nätverket alltså kan vara, 
har jag valt att studera två speciella föreningar, alltså Sundsvalls Fabriks-
och Hantverksförening samt Sundsvalls Baptistförsamling. 

Skälen till att jag har valt just dessa föreningar redogjorde jag för i 
kapitlets inledning. Fabriks- och Hantverksföreningen handlade frågor som 
ju direkt hade koppling till stadens privata fabriks- och hantverksnäringar 
och den hade under hela sin existens (1847-65 samt fr. o. m. 1871) 
myndigheternas stöd. Medlemskap i den föreningen kan därför inte rimligen 
ha varit en belastning för den enskilde näringsidkaren. Med baptist
församlingen, som bildades 1855, var saken annorlunda. Dess verksamhet 
var till en början illegal och hade ingenting direkt med stadens näringsliv att 
göra. Den motarbetades av myndigheterna till åtminstone en bit in på 1860-
talet. 
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Metoden går alltså ut på att jag genom att jämföra den beskrivna typen av 
bevillning inom en grupp företagare som var medlemmar i någon av 
föreningarna, med en grupp som inte var medlemmar, har försökt visa 
vilken effekt, positiv eller negativ, detta medlemskap hade haft på företa
garens rörelse vid varje observationstillfälle. Dessa tillfällen har naturligtvis 
sammanfallit med de år då jag har studerat primärmaterialet till 
näringsstatistiken, nämligen åren 0, 3, 5 och 7 i varje decennium mellan 
1850 och 1900. 

Fabriks- och Hantverksföreningens medlemmar har endast studerats 
under perioden 1870-1900, dels därför att någon medlemsförteckning inte 
har bevarats från den tidigare perioden, dels därför att medlemskapet under 
den perioden ju var obligatoriskt för fabrikörer och för hantverkare med 
ordinarie näringstillstånd. Det hade helt enkelt inte funnits några hantverkare 
att jämföra med. Förteckningen över föreningens fullmäktige anser jag inte 
räcker för en studie. Baptistförsamlingens företagare har studerats under en 
femtonårsperiod från församlingens bildande 1855, men resultat redovisas 
endast för de första tolv åren. 

Ytterligare ett problem med denna metod har varit att de antagna 
effekterna på rörelsen som medlemskapet i någon av föreningarna medförde, 
kan ha erhållits genom medlemskap i någon annan förening, oavsett om man 
var medlem i någon av de aktuella föreningarna eller inte. Effekterna kan 
också ha haft sitt ursprung i något eller några av de områden som jag har 
studerat i de tidigare kapitlen, t. ex. den sociala bakgrunden hos företagaren 
eller hos dennes äktenskapspartner, för att inte tala om den individuella 
fallenheten för yrket. I det enskilda fallet kan m. a. o. vilka faktorer som 
helst ha påverkat ruljansen i rörelsen. För att så långt som möjligt eliminera 
effekterna av de faktorer som inte står i fokus för studien, har jag valt att 
undersöka så många företagare som möjligt, vilket jag menar ha skapat de 
bästa förutsättningarna för att jag ska kunna påvisa effekterna på rörelsen av 
just föreningsmedlemskapet. 

4. Resultat av undersökningen 
Till att börja med, redovisar jag resultaten av studien av 
Baptistförsamlingens företagare, därefter företagarna inom Sällskapet för 
Befrämjande av Upplysning och Välgörenhet och till sist studien av Fabriks-
och Hantverksföreningens medlemmar. 
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Baptistförsamlingen 
Medlemsutvecklingen i församlingen följde delvis befolkningsutvecklingen 
i Sundsvall (Diagram 34, jfr. Diagram 1). Orsakerna till de tillfälliga 
fluktuationerna har diskuterats ovan. 

Diagram 34. Antal medlemmar i Sundsvalls 
Baptistförsamling 1855-1900. 

Källa: Säther, A; Minnesskrift med anledning av Sundsvalls 
Baptistförsamlings sjuttiofemäriga tillvaro 1855-1930. Sundsvall, 1930. 

Medlemsmatrikeln för Sundsvalls Baptistförsamling har alltså studerats från 
församlingens bildande 1855 till 1870. Under den perioden blev 580 
personer medlemmar i församlingen. Av dessa 580, har endast 331 personer 
en yrkestitel i matrikeln. 64 personer har överhuvudtaget ingen titel och 
ytterligare 185 personer har en titel som endast avslöjar vilken ställning de 
hade i sin familj, exempelvis "hustru" eller "bondeson". Bland de 331 
personer som har en yrkestitel, har jag funnit 58, d. v. s. 10% av det totala 
antalet medlemmar, som ser ut att ha varit verksamma inom något handels-
eller hantverksyrke. 

Skomakarna och skräddarna utgjorde de två största hantverksgrupperna, 
tillsammans med smederna över en tredjedel av den studerade gruppen 
(Diagram 35). Därefter följde mindre grupper av kopparslagare, målare, 
repslagare, snickare och sömmerskor. Inom gruppen "övriga" återfinns hela 
19 yrkestitlar som hade en till två innehavare, däribland två handlare, vilket 
måste sägas vara en förvånansvärt låg siffra. 

Endast 20 av dessa 58 handlare och hantverkare återfinns i de årgångar av 
primärmaterial till Kommerskollegii näringsstatistik som jag har valt att 
studera, nämligen åren 1855, 1857, 1860, 1863, 1865 samt 1867. Samtliga 
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var män. Den låga siffran förklaras naturligtvis dels av att näringsstatistiken 
har studerats för endast hälften av åren under den aktuella perioden, men 
också av att flera av hantverkare av yrkestitlarna att döma bara var lärlingar 
eller gesäller samt att de s. k. självförsörjarna inte redovisas i primärma
terialet under de två sista observationsåren. 

Diagram 35. Yrkesfördelning bland handlare och hantverkare 
Sundsvalls baptistförsamling 1855-1867. (N = 58) Källa: 

Medlemsmatrikel 
skomakare 

13% 

Övriga yrkestitlar 
39% 

smed 

skräddare 
13% 

sömmerska """"" målare 
5% snickare repslagare 5% 

5% 5% 

kopparslagare 
5% 

Varje enskild företagare utgör alltså 5 procentenheter i diagrammet, som 
visar på en påfallande stor spridning av yrkestillhörigheten - 13 yrkestitlar 
på 20 personer (Diagram 36). Fyra personer var skomakare, medan resten av 
yrkestitlarna endast hade en eller ett par innehavare. Drygt hälften av 
hantverkarna verkade någon gång under perioden som självförsörjare. 

Eftersom handlarna i den ovan nämnda gruppen bara var två till antalet, 
har jag valt att inte alls räkna med dem i denna delstudie, utan har istället 
koncentrerat mig på att jämföra hantverkarna i och utanför baptist
församlingen. Den erlagda bevillningen inom denna grupp företagare har 
alltså jämförts med motsvarande uppgifter inom hela den grupp företagare 
av manligt kön inom hantverksyrkena, som enligt primärmaterialet till 
näringsstatistiken från de aktuella observationsåren var verksamma i Sunds
vall under samma period. Denna grupp består av 348 hantverkare. Båda 
dessa grupper av hantverkare har i sin tur jämförts med en grupp där 
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samtliga företagare i Sundsvall ingår, d. v. s. även handlarna, som var 
till antalet. 

Diagram 36. Yrkesfördelning inom en grupp företagare i Sundsvalls 
baptistförsamling 1855-1867. (N = 20) Källa: Medlemsmatrikel samt 

näringsstatistik 
, .. snickare 

segels ömmare 
5% ° skomakare 

sadelmakai 
5% 

repslagare 
5% 

körs när 
5% handlande 

10% bryggare 
5% 

bokbindare 
5% kiockgjutare 

10% slaktare 
5% 

målare 
10% 

skräddare 
10% 

100 

Diagram 37. Indexerade medianvärden av erlagd 
bevillning för inkomst av rörelse inom två grupper 

manliga företagare 1855-1867. Genomsnitt, samtliga 
företagare i Sundsvall, varje observationsår = 100. (N = 

541) 

- Baptister 

— H a n t v e r k a r e  u t a n f ö r  
bapti stf örsaml i ngen 

1855 1857 1860 1863 1865 1867 

Källa: Baptistförsamlingens 
medlemsmatrikel samt näringsstatistik 
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De bland hantverkarna som verkade som självför sörj are och inte erlade den 
aktuella typen av bevillning har naturligtvis tagits med i beräkningarna med 
värdet "0". Bevillningsvärdena redovisas i form av ett index, precis som i 
det föregående kapitlet, där medianvärdet av samtliga företagares bevill-
ningsvärden för varje observationsår har fått utgöra basvärdet (= 100). 

Diagram 37 visar att de baptistiska hantverkarna kom upp i värden som 
på det hela taget överensstämde med de övriga hantverkarnas i staden. 
Bortsett från 1857, är skillnaderna egentligen ingenting att orda om, vilket 
visar att baptisternas företag inte behövde lida för att deras religions
utövning formellt sett var illegal. När det gäller tolkningen av ett diagram av 
den här typen, där erlagda bevillningsavgifter redovisas under en följd av år, 
vill jag gärna betona att variationerna över tid inte nödvändigtvis återspeglar 
varken utvecklingen eller livslängden hos den enskilde företagarens rörelse. 
Värdena för ett enskilt observationsår utgör tillsammans resultatet av det 
som formellt sett är en självständig studie. De linjer som sammanbinder vär
dena för respektive kategori företagare tjänar bara till att göra diagrammet 
mer lättläst. 

Man kan nu fråga sig om den exakta yrkessammansättningen bland de 
baptistiska hantverkarna kan ha påverkat resultatet. Var de möjligen verk
samma inom branscher, som i allmänhet gav en högre avkastning än genom
snittet och därigenom kom upp i samma nivå som stadens övriga hant
verkare? För att få svar på den frågan, har jag även gjort en jämförelse 
enbart mellan de yrkesgrupper som faktiskt existerade inom gruppen av 
baptistiska hantverkare (se Diagram 36). 

Diagram 38. Indexerade medianvärden av erlagd bevillning 
för inkomst av rörelse inom två grupper manliga 

hantverkare 1855-1867. Genomsnitt, samtliga företagare i 
Sundsvall, varje observationsår = 100. (N = 541) 

• Median värde för 
hantverkarna i 
bapti stf örsaml i ngen 

H Medianvärde för 
hantverkarna utanför 
baptistförsamlingen 

1855 1857 1860 1863 1865 1867 

Källor: Baptistförsamlingens 
medlemsmatrikel samt näringsstatistik 
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Skillnaderna i Diagram 38, jämfört med Diagram 37, är på det hela taget 
små och påverkar alls inte helhetsbilden, nämligen den att det uppenbarligen 
inte spelade någon roll för en hantverkares rörelse om han var medlem i 
baptistförsamlingen eller inte, någon gång under de första tolv åren av dess 
existens. 

Sällskapet för Befrämjande av 
Upplysning och Välgörenhet 
Medlemsmatrikeln för sällskapet har beskrivits ovan och innehåller som sagt 
113 namn på de personer som var medlemmar 1858-1888. 80 stycken är 
manliga, 25 kvinnliga (22%) och åtta går inte att könsbestämma p. g. a. att 
förnamn och titel saknas. Hela 34% av medlemmarna hade en yrkestitel 
inom handels- eller hantverksområdet (15 respektive 24 stycken), vilket ju 
är en andel som är mer än tre gånger större än för baptistförsamlingen. 
Samtliga handlare och hantverkare var precis som inom baptistförsamlingen 
män. 56% av medlemmarna hade en annan yrkestitel (exempelvis pastor 
eller bonde) eller benämndes efter deras ställning inom familjen (exempelvis 
hustru), 10% av medlemmarna saknade titel. Av de 39 handlarna och 
hantverkarna, har 31 stycken återfunnits i det studerade primärmaterialet till 
näringsstatistiken. De övriga åtta kan, som har påpekats ovan angående 
baptistförsamlingen, antingen ha verkat under några av de år då jag inte har 
studerat näringsstatistiken, de kan ha verkat som självförsörjare efter 1864 
eller de kan ha varit anställda av någon annan. Värt att notera är att endast 
åtta av de 39 företagarna har återfunnits i den del av baptistförsamlingens 
medlemsmatrikel som sträcker sig från 1855 till 1870. En möjlig förklaring 
är naturligtvis att dessa 38 företagare blev medlemmar i församlingen under 
den expansiva perioden efter 1870, vilket ju också är den period då de flesta 
av dem förekommer i det näringsstatistiska materialet. 

I likhet med företagarna i avsnittet om baptistförsamlingen, har bevill
ningsavgifterna för företagarna inom sällskapet jämförts med motsvarande 
avgifter för stadens övriga företagare vid vaije observationsår (Diagram 39). 

Antalet "aktiva" företagare vid varje observationsår varierar och är i 
böljan och i slutet av den aktuella perioden ganska litet, men ligger under 
observationsåren 1875-1890 på mellan 12 och 18 personer. Övriga år ligger 
antalet på mellan två och nio. Det totala antalet företagare i den här studien 
är 1767, varav 140-408 av dem var aktiva under ett visst observationsår. 

Precis som fallet var med baptistförsamlingens företagare, påverkades 
inte verksamheten i företagarnas rörelser vare sig positivt eller negativt av 
ett medlemskap i Sällskapet för Befrämjande av Upplysning och Välgören
het. Avvikelserna kretsar kring genomsnittet av den erlagda bevillningen, de 
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är små och ska som sagt tagas med en stor nypa salt både i början och i 
slutet av perioden. 

Diagram 39. Indexerade medianvärden av 
bevillningsuppgifter bland vissa företagare i Sundsvall 
1860-1900. Genomsnitt, samtliga företagare i Sundsvall, 

varje observationsår = 100. (N = 1767) 
160 

x fl> "O 

- Företagare som var 
medlemmar i 
Sällskapet för 
Befrämjande av 
Upplysning och 
Välgörenhet 

Källa: Näringsstatistik samt 
medlemsmatrikel 1858-[1888] 

Förblev då situationen oförändrad även för de hantverkare som under den 
följande tidsperioden valde att bli medlemmar i Sundsvalls Fabriks- och 
Hantverksförening? Resultatet av den undersökningen redovisas i det 
följande avsnittet. 

Fabriks- och Hantverksföreningen 
Föreningen hade, som tidigare sagts, 299 individer som medlemmar under 
kortare eller längre tid mellan åren 1871 och 1900. Den bevarade 
medlemsmatrikeln gör att det går att fastställa förändringarna i medlems
stocken från år till år, som över tid varierade i storlek mellan 50 och 90 
personer (Diagram 40). 

Av matrikelns 299 namn, verkar inget enda ha tillhört någon kvinna, trots 
att föreningen ju var öppen även för kvinnor. Fram t. o. m. 1899 slutade 212 
medlemmar. Knappt hälften av dem, 52 stycken, avgick med döden och två 
medlemmar uteslöts. Den andra hälften av de som slutade, flyttade till annan 
ort.360 Av dessa 299 individer har 196 stycken återfunnits i Kommerskol-

360 Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförenings arkiv. Conto Bok med delegarne uti 
Sundsvalls Stads frivilliga Fabriks- och Handtverks-förening [1871-1900] samt protokoll 
1892-10-12. 

194 



legii näringsstatistik. De övriga 103 personerna har antagligen antingen 
verkat som självförsörj are och alltså inte varit skyldiga att anmäla sin rörelse 
till magistraten, eller så har de drivit sin rörelse under de år som jag inte har 
studerat näringsstatistiken, d. v. s. åren 1871-72, 1874, 1876, 1878-79, 
o. s. v. 

Diagram 40. Antal medlemmar i Sundsvalls Fabriks- och 
Hantverksförening 1871-1900. (N = 2 99) 

S 50 

< 40 

I ! ! I I I i I I I I i I I I 
00 "sJ CO 

00 
en 

oo •vi •Nj 
oo 
co -»• 

Källa: Conto Bok med delegarne uti Sundsvalls Stads frivilliga Fabriks- och 
Handtverks-förening [1871-1900]. 

Medianvärdena för den erlagda bevillningen mellan å ena sidan de 
hantverkare som var medlemmar i Fabriks- och Hantverksföreningen och å 
andra sidan hantverkare som stod utanför föreningen mellan åren 1870 och 
1900 redovisas i Diagram 41. Den senare gruppen hantverkare uppgår i mitt 
källmaterial till 256 stycken. Som jämförelse redovisas även medianvärdena 
för samtliga registrerade manliga företagare i Sundsvall, aktiebolagen 
borträknade. I den gruppen ingår, förutom alltså de 196 plus 256 
hantverkarna, även 822 manliga handlare, vilket ger summan 1274 
företagare. Bevillningen för observationsåren 1870, 1873 och 1875 erlades i 
rdr rmt, men erlades därefter i kronor. Åren 1897 och 1900 redovisas istället 
för erlagd bevillning, den uppskattade inkomsten av rörelsen. Bevillningen 
var då liksom under de tidigare observationsåren 1% av denna inkomst, men 
jag har ändå valt att inte ta med värdena för dessa observationsår i detta 
diagram. 

Skillnaden mellan de båda grupperna av hantverkare är tydlig, den växte 
under den aktuella perioden och blev särskilt efter 1880 slående stor. Den 
grupp hantverkare som var medlemmar i Fabriks- och Hantverksföreningen, 
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erlade i genomsnitt sex riksdaler år 1870, medan övriga hantverkare i 
genomsnitt erlade fem. Ar 1883 hade bevillningen stigit till 20 respektive 
sju kronor, för att tolv år senare ha sjunkit till omkring elva respektive fem 
kronor. 

Diagram 41. Medianvärden av erlagd bevillning för inkomst 
av rörelse inom tre grupper manliga företagare i Sundsvalls 

stad 1870-1895. (N = 1274) 

00 *^l 00 
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o 

00 (O Cl 
Källor: Primärmaterial till 

näringsstatistiken samt Fabriks- och 
Hantverksföreningens Conto Bok 

(o 
o 

• Medianvärde för 
medlemmarna i 
Fabriks- och 
Hantverksföreningen 

—H— Medianvärde för 
hantverkare utanför 
Fabriks- och 
Hantverksföreningen 

—éi— Medianvärde för 
samtliga företag 
(aktiebolagen 
borträknade) 

Som jag har påpekat tidigare i avhandlingen, ska nivåerna på bevillningen i 
sig tas med en nypa salt. Redan samtiden var medveten om att företagarna 
var lågt taxerade, vilket ju ledde till låga bevillningsavgifter. Man kan dock 
utgå från att företagarna i Sundsvall på det hela taget var ungefär "lika 
mycket" lågtaxerade. Det som är intressant i sammanhanget är naturligtvis 
skillnaderna i bevillningsavgifter mellan olika grupper av företagare. Dessa 
skillnader blir, som vi tidigare har sett, ännu tydligare om de redovisas i 
indexform, vilket också har gjorts i Diagram 42. Medianvärdet för 
Sundsvalls samtliga företag, aktiebolagen återigen borträknade, har vid varje 
observationsår använts som basvärde (= 100), med vilket de båda hantver-
kargruppernas medianvärden har jämförts. I detta diagram har jag även tagit 
mig friheten att omvandla 1897 och 1900 års inkomstuppgifter till index och 
baka in dem i framställningen. 
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Diagram 42. Indexerade medianvärden av eriagd bevillning 
för inkomst av rörelse inom tre grupper manliga företagare. 

Genomsnitt, samtliga företagare, varje observationsår = 
100. (N = 1274) 

140 
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• Median värde för 
medlemmarna i 
Fabriks- och 
Hantverksf ören ingen 

— M e d i a n  v ä r d e  f ö r  
hantverkare utanför 
Fabriks- och 
Hantverksf ören ingen 
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Källor: Näringsstatistik samt Conto Bok 

Skillnaderna mellan de båda hantverkargrupperna framstår nu ännu 
tydligare. Hantverkarna utanför Fabriks- och Hantverksföreningen erlade 
bevillningsavgifter som låg betydligt under genomsnittet för Sundsvalls 
företagare; nivåerna fluktuerade mellan 30% och 70% och uppvisade endast 
en mycket svagt uppåtgående tendens. Tendensen för medlemmarna i 
Fabriks- och Hantverksföreningen var däremot starkt uppåtgående under den 
aktuella perioden och låg under 1890-talet väl i nivå med stadens övriga 
företagare (index = 100). Från att ha legat på ungefär samma nivå vid 
föreningens grundande, växte skillnaderna på det hela taget, utan att 
hantverkarna utanför föreningen ett enda observationsår nådde upp i samma 
nivå som medlemmarna i föreningen. Deras företag gick helt enkelt sämre. 

Omsättningen av medlemmarna var mycket jämnt fördelad över tid under 
dessa 30 år. Som exempel på detta förhållande, redovisas i Diagram 43 i 
vilken takt 1885 års medlemmar inträdde i föreningen under perioden fram 
till 1885 respektive i vilken takt de utträdde ur föreningen under perioden 
därefter. Som synes har medlemmarna inträtt respektive utträtt undan för 
undan. Aren 1871 samt 1900 ingick i föreningen endast 13 respektive 20 
personer ur 1885 års medlemsstock. Samma sak gäller 1871 och 1900 års 
medlemsstock. De utträdde ur respektive inträdde i föreningen i samma 
jämna takt. 

Förhållandet har betydelse för tolkningen av de övriga resultaten. 
Eftersom tillströmningen av nya medlemmar var så pass jämt fördelad, är 
det rimligt (om än inte säkert) att anta att medelåldern bör ha legat på 
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ungefär samma nivå under hela den aktuella perioden och inte avvikit 
nämnvärt från medelåldern bland stadens övriga hantverkare. Skillnaderna i 
nivåerna på den erlagda bevillningen bör alltså inte ha berott på att 
medlemmarna i Fabriks- och Hantverksföreningen hade längre yrkes
erfarenhet än de övriga hantverkarna. 

Diagram 43. Årliga andelen medlemmar från 1885 års medlemsstock i 
Sundsvalls frivilliga Fabriks-och Hantverksförening 1871-1900. (N = 

299) 

—*• 0 ) Ü1 g) CO {Q —*0) 0) ">Jq) Oqj U g ) OQ) (O g) 
Källa: Fabriks- och Hantverksföreningens Conto Bok 

En fråga man ställer sig i det här läget, precis som i fallet med baptist
församlingen, är om de båda hantverkargrupperna kan ha haft så olika 
yrkessammansättning att det kan förklara skillnaderna i nivåerna på den 
erlagda bevillningen. Organiserade kanske Fabriks- och Hantverksföre
ningen hantverkare som var verksamma inom mer exklusiva och inkomst
bringande yrken, än de hantverkare som stannade utanför föreningen? 
Diagrammen 44 och 45 ger svar på frågan. De bygger på yrkestillhörigheten 
bland samtliga manliga hantverkare som förekommer i mitt källmaterial 
under perioden 1870-1900. 

Medlemmarna i Fabriks- och Hantverksföreningen fördelade sig på en 
mycket stor mängd yrkestitlar, men nära en tredjedel av dem var antingen 
skomakare, målare, bagare eller skräddare. Därefter följde i storleksordning 
snickarna, byggmästarna och smederna samt ytterligare hela 73 yrkestitlar 
med 1-9 innehavare vardera. De sistnämnda yrkestitlarna har jag p. g. a. 
tekniska skäl varit tvungen att redovisa som en kategori. Där ingår även en 
Uten grupp medlemmar, vars yrkestillhörighet är okänd. 
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Med tanke på det stora antalet yrkestitlar, är det slående hur snarlik 
yrkessammansättningen var inom den andra gruppen hantverkare (Diagram 
45). 

Diagram 44. Yrkesfördelning bland medlemmarna i Sundsvalls Fabriks-
och Hantverksförening 1871-1900. (N = 299) Källa: Fabriks- och 

Hantverksföreningens Conto Bok 
skomakare 

bagare 

Övriga yrkestitlar 
48% 

malare 

skräddare 
7% 

snickare 
6% 

kopparslagare 
3% fabrikör 

3% 

byggmästare 
smed 4% 
4% 

Den studerade gruppen hantverkare utanför föreningen utgjordes till en 
tredjedel av byggmästare, målare, skomakare och skräddare. Därefter följde 
snickarna, bagarna, slaktarna och smederna. Resten av hantverkarna, drygt 
40%, var fördelade på 23 yrkestitlar, med 1-8 innehavare vardera. 

Likheterna i yrkessammansättning mellan de båda hantverksgrupperna är 
som sagt mycket stora. De sex största yrkesgrupperna inom varje grupp av 
hantverkare var faktiskt identiska med varandra, även om rangordningen av 
yrkestitlarna inom respektive grupp varierade. Även i övrigt var yrkes-
sammansättingen likartad. Av de 31 yrkestitlar som förekommer inom den
na grupp hantverkare, återfinns alla utom två (tunnbindare och förgyllare) i 
Fabriks- och Hantverksföreningens Conto Bok. Hela 21 av yrkestitlarna 
inom den förra gruppen återfinns bland de 26 vanligaste yrkestitlarna (med 
tre eller fler innehavare vardera) i den senare gruppen hantverkare. Fabrikör
er, plåtslagare, fotografer, färgare och garvare är fem större yrkesgrupper i 
föreningen, med sammanlagt 23 innehavare, som visserligen inte återfinns i 
det studerade primärmaterialet till näringsstatistiken, men eftersom jag bara 
har studerat fyra av tio årgångar av detta material under varje aktuellt decen
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nium, behöver det ingalunda betyda att samtliga hantverkare inom dessa 
yrken var medlemmar i föreningen. 

Diagram 45. Yrkesfördelning bland manliga hantverkare i Sundsvalls 
stad, vissa år 1870-1900, som inte var medlemmar i Fabriks- och 

Hantverksföreningen. (N = 256) Källa: Primärmaterial till 
Kommerskollegii näringsstatistik 

Faktum kvarstår dock att det i Fabriks- och Hantverksföreningen fanns 81 
personer med sammanlagt 49 yrkestitlar, som inte återfinns i den studerade 
gruppen hantverkare som stod utanför föreningen. Kan det ha varit dessa 
personer som har dragit upp medianvärdena på bevillningsavgifterna för 
föreningens del? Naturligtvis inte, eftersom samtliga medlemmar i 
föreningen vars bevillningsavgifter jag har studerat, också har förekommit i 
primärmaterialet till näringsstatistiken. Plockar man däremot bort de båda 
yrkesgrupperna i den andra gruppen hantverkare, som inte återfinns i 
föreningen, minskar antalet hantverkare i den gruppen med tio personer, 
som dock inte påverkar resultatet i någon nämnvärd omfattning (Diagram 
46). 

Skillnaderna gentemot Diagram 42 blir knappt ens blir skönjbara. Det är 
alldeles tydligt att rörelserna tillhörande de hantverkare som var medlemmar 
i Fabriks- och Hantverksföreningen i allmänhet gick bättre, och senare under 
perioden t. o. m. betydligt bättre, än rörelserna tillhörande deras yrkeskol
leger som stod utanför föreningen. 

byggmästare 
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Diagram 46.lndexerade medianvärden av 
beviilningsuppgifter bland vissa manliga företagare. 

Genomsnitt, samtliga företagare, varje observationsår = 
100. (N = 1264) 
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Fabriks- och 
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Fabriks- och 
Hantverksföreningen 
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Källa: Näringsstatistik samt Conto Bok 

Till sist återstår en viktig uppgift, nämligen att undersöka om det var själva 
medlemskapet i föreningen som kom att påverka företagarnas bevillnings
avgifter, antingen genom att företagaren i och med medlemskapet blev känd 
inom en vidare krets presumtiva kunder eller att medlemskapet kom att tjäna 
som en sorts kvalitetsstämpel på hans varor eller tjänster. För att undersöka 

Diagram 47. Indexerade medianvärden av 
beviilningsuppgifter bland vissa medlemmar i Fabriks- och 

Hantverksföreningen 1873-1897. Genomsnitt, samtliga 
manliga företagare i Sundsvall, varje observationsår = 100. 

(N =1239) 
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Källa: Näringsstatistik samt Conto Bok 
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om detta var fallet, har jag jämfört den genomsnittliga nivån på bevillnings-
uppgifterna för medlemmarna under deras första år i föreningen, med 
motsvarande uppgifter för medlemmarnas sista år i föreningen, förutsatt att 
inträdet skedde senast 1897 och att utträdet skedde mellan 1873 och 1897. 
Undersökningen rör alltså alla medlemmar i föreningen som inte utträdde 
före 1873, inträdde efter 1897 eller som inträdde före 1873 och utträdde 
efter 1897, d. v. s. 261 av 299 personer. Av dessa 261 personer har 90 styc
ken återfunnits i mitt näringsstatistiska material och sedan jämförts, dels 
med varandra, dels med hela gruppen manliga företagare om 1239 personer 
som var aktiva i Sundsvall under de aktuella åren. 

Nivån på bevillningsavgifterna för medlemmarna i Fabriks- och 
Hantverksföreningen, vid de aktuella tidpunkterna i deras karriärer, låg 
under nästan hela perioden under genomsnittet för stadens företagare 
(Diagram 47). Detta gällde alltså även medlemmar som hade flera 
yrkesverksamma år inom sin bransch. Men det är inte detta som är det 
anmärkningsvärda, med tanke på de många handlarnas höga inkomster, utan 
det faktum att bevillingsnivåerna i stort sett var lika höga både för nyantagna 
och avgående medlemmar i föreningen under hela den studerade perioden. 
Detta resultat kommer, tillsammans med de övriga, att diskuteras i det 
följande och avslutande avsnittet. 

5. Diskussion 
Många, många är de forskare som i skilda sammanhang har pläderat för det 
sociala nätverkets betydelse för än det ena, än det andra. När inga andra 
förklaringar har funnits till hands, har man alltid kunnat fälla några allmänna 
kommentarer om de studerade personernas sociala nätverk, antingen före
komsten eller frånvaron av desamma, och man har kunnat vara ganska säker 
på att ingen ska kunna motbevisa ens resultat. Varför? 

Jo, sociala förbindelser mellan människor är väldigt svåra att påvisa 
sedan människorna ifråga har dött, vilket ju oftast är fallet inom 
historievetenskaperna. Än svårare är det att mäta effekterna av dem. Det 
främsta skälet till detta är, som jag har påpekat åtskilliga gånger tidigare i 
denna avhandling, att de sociala förbindelserna nästan aldrig avsätter några 
direkta spår i det bevarade historiska källmaterialet. I sällsynta fall kan dessa 
förbindelser spåras i dagböcker eller i korrespondens. Ett exempel på det 
senare alternativet är Niklas Stenlås' avhandling om den svenska s. k. 
ekonomiska eliten under 1940-talet och dess påstådda "inflytande över 
partipolitik och opinionsbildning", där han med hjälp av just korrespondens 
har lyckats kartlägga ett stort antal sociala relationer. På grundval av dessa 
för han sedan ett resonemang kring hur dessa sociala nätverk etablerades och 
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upprätthölls. Huruvida han också lyckas bevisa att dessa sociala relationer 
fick praktiska konsekvenser för opinionsbildningen eller politiken, har jag 
svårt att bedöma, men det har sannerligen inte varit någon lätt uppgift. 

I mitt eget sökande efter dessa nätverk, har jag fått nöja mig med att 
påvisa spår, eller skuggor, om man så vill, av de förmodade nätverken, oftast 
i form av ovanligt höga eller låga nivåer på företagsbevillningen inom 
företagargrupper med vissa gemensamma drag i olika hänseenden. Dessa 
skillnader har, menar jag, haft sin rimligaste förklaring i en viss form av 
sociala förbindelser bland företagarna. Så har även varit fallet i denna 
delstudie. Jag har frågat mitt källmaterial om medlemskap i ett par typer av 
föreningar gav upphov till sociala förbindelser som kan ha påverkat 
omsättningen i företagarnas rörelser. 

Med det hittills sagda i minnet, vågar jag påstå att resultaten av min 
undersökning är tydliga. Baptistförsamlingens hantverkare, som drev en 
egen rörelse, erlade under perioden 1855-1867 en bevillning för sina rörelser 
som på det hela taget var i nivå med motsvarande hantverkargrupper utanför 
församlingen (Diagram 38). Samma sak gällde för företagarna inom 
Sällskapet för Befrämjande av Upplysning och Välgörenhet under perioden 
1860-1900. Nivåerna fluktuerade hela tiden kring medianvärdet för stadens 
samtliga företagare (Diagram 39). 

Inom Fabriks- och Hantverksföreningen var situationen delvis en annan. 
Bevillningsnivåerna bland hantverkarna och fabrikörerna i föreningen 
ökade, under perioden 1870-1900, stadigt i förhållande till stadens samtliga 
företagare, samtidigt som motsvarande hantverkargrupper som stod utanför 
föreningen under hela perioden låg kvar på bevillningsnivåer som bara var 
omkring hälften så höga som för den genomsnittlige företagaren (Diagram 
46). Företagarna förbättrade på det hela taget inte resultaten i sina resultat 
under den tid de var medlemmar i föreningen (Diagram 47). 

Som ett underlag till tolkningen av dessa resultat, skulle det vara spän
nande att till att börja med kunna hitta likheter mellan utvecklingen av 
bevillningsavgifter inom någon av företagsgrupperna med utvecklingen av 
konjunkturen inom trävaruindustrin, för att se om någon grupp företagare 
stod bättre rustad än någon annan att dra nytta av dessa konjunktur
uppgångar eller i fråga om att skydda sig mot nedgångar i densamma. 
Konjunkturen inom trävaruindustrin kan avläsas i den tidigare forskningen 
om det ekonomiska livet i 1800-talets Sundsvall. Harald Wik har i en 
geografisk avhandling studerat det mesta kring den norrländska sågverks
industrin fram till 1937. Där redovisar han bl. a. den årliga exportvolymen 

361 Stenlås, N; Den inre kretsen. Den svenska ekonomiska elitens inflytande över 
partipolitik och opinionsbildning 1940-1949. Diss. Uppsala, 1998. (Arkiv avhandlingsserie: 
48) kap. 9 
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av hyvlade och sågade plankor och brädor från Sundsvall under den aktuella 
perioden. Utvecklingen gick stadigt mot allt större volymer, från 1850-talet, 
då exporten låg på mindre än 50 000 m3, fram till toppåret 1896, då 
exportvolymen passerade 900 000 m3, varefter en långsam stagnation satte 
in. Den enda betydande nedgången i exportvolymen skedde 1892-95, annars 
var det bara under enstaka år som volymen minskade, jämfört med året dess
förinnan.362 

Ett annat sätt att beskriva konjunkturen inom trävaruindustrin, är att 
studera lönerna för dem som arbetade där. Jörgen Björklund refererar i sin 
ekonomisk-historiska avhandling om sågverksarbetarna i Västernorrland 
1875-1914, statistik över löneutvecklingen för sågare mellan 1870 och 1897. 
Den genomsnittliga årslönen låg år 1870 på under 700 kr, men steg därefter 
under några år till nästan 1000 kr, för att sedan sjunka. Mellan 1878 och 
1879 sjönk lönen med 33% till endast 540 kr (vilket ju utlöste den stora 
strejken i Sundsvall) för att därefter långsamt öka under resten av perioden, 
tills den åter låg i nivå med 1877 års lön på drygt 850 kr. Den uppåtgående 
trenden i löneutvecklingen bröts på det hela taget bara under de första åren 
av 1890-talet.363 

Med lite vilja, går det nog att under 1800-talets sista fjärdedel se vissa 
likheter mellan både exportvolymen, sågarnas löneutveckling och företa
garnas bevillning för inkomst av rörelse. Alla tre kurvorna pekar på det hela 
taget uppåt mellan 1870 och 1890, för att därefter stagnera under den första 
halvan av 1890-talet. (Den stora nedgången i trävaruindustrins konjunktur år 
1879 har inte möjlighet att synas i min redovisning av bevillningsavgifterna, 
eftersom mina observationsår är 1877 och 1880 [Diagram 41].) Uppgifterna 
kan tolkas så att hantverkarna i Fabriks- och Hantverksföreningen drog 
större nytta av den kraftiga expansionen inom trävaruindustrin, genom att 
deras bevillningsavgifter ökade mer än de övriga hantverkarnas. 
Minskningen inom den förra gruppen blev heller inte lika stor då 
utvecklingen vände nedåt efter 1890. Detta skulle kunna tolkas som att ett 
medlemskap i Fabriks- och Hantverksföreningen verkade gynnsamt på 
företagarnas rörelser, men skillnaderna mellan de båda hantverkargrup-perna 
kan faktiskt ha haft en annan förklaring, som framstår tydligare om vi först 
riktar blickarna mot en annan exklusiv församling i Sundsvall vid denna tid, 
nämligen Sundsvalls stadsfullmäktige. 

362 Wik, H; Norra Sveriges sågverksindustri från 1800-talets mitt fram till 1937. Diss. 
Stockholm, 1950. (Skrifter från Upsala universitets geografiska institution; 21) fig 70, s 232 
363 Björklund, J; Strejk - förhandling - avtal. Facklig aktivitet, arbets- och levnadsvillkor 
bland sågverksarbetare i Västernorrland 1875-1914. Diss. Umeå, 1976. (Umeå Studies in 
Economic History; 1) s 299 
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Enligt Lars Persson (se kapitel 3), utgjorde vid det första (godkända) 
stadsfullmäktigevalet år 1863, andelen personer med en årsinkomst på minst 
10 000 rdr rmt 2,6% av stadens befolkning, medan andelen ledamöter av 
fullmäktige med samma inkomst kom att utgöra 28% (7 av 25 ledamöter). 
Vid sekelskiftet hade skillnaderna ökat till 1,5% respektive 39,4% (13 av 33 
ledamöter). Andelen invånare med en årsinkomst av 2500 rdr rmt eller mer 
utgjorde 17,5% av befolkningen år 1863, medan andelen fullmäktige
ledamöter i samma inkomstskick kom att uppgå till 76% (19 av 25 leda
möter). Motsvarande siffror hade vid sekelskiftet förändrats till 10,8% 
respektive hela 90,9% (30 av 33 ledamöter!).364 

Mot bakgrund av denna tydliga elitisering av stadsfullmäktige, framstår 
det som särskilt intressant att andelen ledamöter som var födda i Sundsvall 
nästan halverades under samma period, från 28% till bara lite drygt 15%. 
Skulle det kunna betyda att ledamotskapet av stadsfullmäktige inverkade 
positivt på deras inkomster, t. ex. genom att de där kunde knyta nya 
kontakter eller göra sig mer kända för en bredare allmänhet? Nej, svarar 
författaren, som kan visa att de inflyttade ledamöterna i 1863 års fullmäktige 
hade vistats i staden i nära 15 år och att de inflyttade ledamöterna av full
mäktige, under perioden 1891-1900, hade vistats i staden i nära 20 år. 

O iTC 
Endast undantagsvis invaldes ledamöter som inte uppnått 40 års ålder. 
Således kom invalet i stadsfullmäktige i allmänhet att bli en frukt av en lång 
och framgångsrik yrkeskarriär, snarare än att det kom att utgöra ett frö till en 
sådan. 

Likheterna med utvecklingen inom Sundsvalls Fabriks- och Hantverks
förening är uppenbara. Företagarna i föreningen förbättrade ju i allmänhet 
inte resultaten inom sina rörelser under den tid de var medlemmar (Diagram 
47). Företagarna i föreningens medlemsstock kunde dock erlägga en växan
de bevillningssumma för sina rörelser, till skillnad från deras branschkol
leger som stod utanför föreningen. Detta måste betyda att det inte var 
medlemskapet i sig som inverkade positivt på företagarens yrkeskarriär, utan 
att medlemskapet i föreningen, i likhet med dem som blev ledamöter av 
stadsfullmäktige, i växande grad under 1800-talets sista tre decennier kom 
att tjäna som ett bevis på en redan lyckosam karriär. Även Fabriks- och 
Hantverksföreningen genomgick alltså en elitisering, vilket leder mig fram 
till min slutsats av hela denna undersökning: 

Ett medlemskap i Sundsvalls Baptistförsamling hade ingen påvisbar 
effekt på omsättningen i en företagares rörelse. Detsamma gällde såväl det 
till baptistförsamlingen närstående Sällskapet för Befrämjande av Upplys
ning och Välgörenhet som Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening. 

364 Persson s 39 
365 ibid s 21,48 
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Det har på det hela taget varit mycket svårt att hitta litteratur som handlar 
om yrkeskarriärer och nätverksbyggande. I Crossicks och Haupts refererade 
monografi över småborgerligheten i Europa 1780-1914, där det mesta av 
forskningen i ämnet fram till böljan av 1990-talet refereras, berörs ämnet 
egentligen inte alls. Småföretagarnas engagemang inom det föreningsliv 
som växte fram vid 1800-talets mitt berörs helt kort och beskrivs då som ett 
led i ett försök till klassformering, som främst gick ut på att hitta former för 
att distansera sig från den växande arbetarklassen, att skaffa sig "local social 
importance" samtidigt som de försökte närma sig högborgerligheten i 
kulturellt hänseende. Engagemanget var enligt författarna alltså inte ett led i 
en strategi för vissa småföretagare att distansera sig från andra småföre
tagare. Författarna gissar att det var de framgångsrika företagarna som i 
första hand organiserade sig, vilket ju stöder mitt resultat att Sundsvalls 
Fabriks- och Hantverksförening genomgick en elitisering under 1800-talets 
sista tre decennier.366 

En forskare som har ägnat sig mycket åt frågor kring småföretagare och 
deras sociala nätverk, är företagsekonomen Bengt Johannisson, som tillsam
mans med kolleger har publicerat sig rikligt i ämnet. Hans forskning rör 
främst förhållandena för småföretagarna i södra och mellersta Sverige, i 
synnerhet inom Gnosjöregionen, under 1970-talet och framåt. En av dessa 
studier, utförd tillsammans med Bengt-Åke Gustafsson, baserar sig på inter
vjuer med flera tiotal småföretagare i Småland och Värmland under 
perioden 1983-84. Forskarna betonar i sina slutsatser av studien starkt vikten 
av fungerande sociala nätverk bland företagare på små orter, för att 
rörelserna ska förbli livskraftiga. Föreningslivet beskrivs som en viktig kata
lysator i byggandet av dessa nätverk: "Över en kopp kaffe blir problema-

^ f i l  tiken uppbenad och förenklad, förmodligen till hela samhällets fromma." 
Samt: "Industriföreningens eller Rotarys möten besöker företagare ofta med 

o r o  

ett problem i bakfickan och i förvissningen att finna en lösning." 
Vidare påpekas att dessa nätverk alltid är informella till sin karaktär; de 

kan inte "administreras fram", utan uppstår spontant i personliga möten 
företagare emellan. Samarbetet anpassas helt efter det aktuella problemet 
som ska lösas. Ofta sker dessa möten i föreningar vars egentliga verksamhet 
saknar direkt koppling till företagen, t. ex. religiösa föreningar eller idrotts
föreningar.369 "Två företagare som i industriföreningen eller på gatan inte 

366 Crossick & Haupt 1995 s 210-15 
367 Johannisson, B & Gustafsson, B-Å; Småföretagande på småort - nätverksstrategier i 
informationssamhället. Växjö, 1984. (Småskrifter från Centrum för småföretagsutveckling; 
22) s 76 
368 ibid s 17 
369 ibid s 92-94 
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vill diskutera inbördes konkurrensproblem kan 'göra upp' vid kyrkkaffet.", 
^70 skriver de. 

På dessa arenor uppträder även människor som företagarna vanligtvis inte 
kommer i kontakt med, vilket verkar gynnsamt på nätverken. De företags-
inriktade föreningarna tjänar främst som språkrör gentemot myndigheter 
eller kunder, i det senare fallet i form av samordnad marknads-föring av 
bygdens företag.371 

Man ska naturligtvis akta sig för att göra några alltför långtgående jämfö
relser mellan två företagskulturer som tidsmässigt befinner sig 100 år ifrån 
varandra, men om man köper Johannissons slutsatser om de sociala nätver
ken, samtidigt som man har i åtanke hur kommunikationsmöjligheterna såg 
ut i det senare 1800-talets Sundsvall, förefaller det rimligt att föreningslivet 
skulle ha varit ett viktigt inslag även i denna äldre företagskultur. Behovet 
av samverkan företagare emellan, kan knappast ha varit mindre i slutet av 
1800-talet, än 100 år senare. 

I Johannissons fall kvarstår dock frågan om det verkligen är engage
manget i det lokala föreningslivet som är den viktigaste förklaringen till den 
eller den företagarens framgång, eller om engagemanget egentligen är ett 
uttryck för något annat, t. ex. att det är de redan framgångsrika företagarna 
som organiserar sig, vilket ju verkar ha varit fallet med medlemmarna i 
Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening, liksom medlemmarna i åtskil
liga andra föreningar ute i Europa, om man får tro Crossick och Haupt. 
Johannissons forskning fokuserar oftast på "positiva" exempel på små
företagares nätverksbyggande, vilket ju brukar bli fallet i all forskning där 
forskaren känner starka sympatier för sina forskningsobjekt, men den 
metoden förklarar inte i vilken mån skillnader i framgång mellan en fram
gångsrik och en mindre framgångsrik grupp företagare kan tillskrivas just ett 
engagemang i föreningslivet.372 

Som ett resultat av undersökningen i detta kapitel, lutar jag för min egen 
del åt att det var framgången i rörelsen som födde engagemanget i 
föreningslivet, inte tvärtom, även om medlemskapet ledde till nya bekant
skaper och säkert öppnade en och annan dörr, vilket ju kunde vara till nytta 
både i goda och i dåliga tider. Men helt säkert var det så att företagarna i 
Sundsvalls Baptistförsamling, under 1850-talet, inte sökte sig dit i första 

370 Johannisson & Gustafsson s 18 
371 ibid s 88-89 
372 Ekonomhistorikern Karl Gratzer konstaterar ungefär detsamma i en intressant översikt av 
den svenska småföretagsforskningen i Historisk tidskrift, men tillskriver denna "fixering vid 
framgången" den ekonomisk-historiska forskningen, snarare än den företags-ekonomiska. 
Följden av denna hållning, menar han, blir bland annat att den kvinnliga företagsamheten 
inte kommer fram i ljuset, trots att Sverig e har haft relativt många kvinnliga företagare. 
(Gratzer, K; Forskning om småföretag, Historisk tidskrift, [1996]:3 s 398-99) 
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hand för att maximera sina vinster; verksamheten i deras rörelser uppvisar 
endast genomsnittliga resultat. Det låg religiösa skäl bakom deras engage
mang i församlingen. Detta skapade i allmänhet varken några för- eller 
nackdelar för deras yrkesverksamhet. Det kan möjligen ha varit på det sättet 
att den negativa effekt som medlemskapet möjligen kunde ha haft på deras 
rörelser, mycket har uppvägts av att de fick en liten men trogen kundkrets av 
andra baptister. 

Huruvida föreningsmedlemskapet påverkade den i allmänhet mycket 
korta livslängden hos företagarnas rörelser (se kapitel 4), eller om de 
företagare som stod utanför föreningslivet gick i konkurs oftare eller i högre 
utsträckning än andra, är dock ett par frågor som den framtida forskningen 
får ge svar på. Jag har svårt att på grundval av mitt nu studerade källmaterial 
komma med några förslag till svar i någondera riktningen. Det som i det 
nuvarande läget är säkert, är att någon påverkan på omsättningen i 
företagarnas rörelser verkar medlemskapet i baptistförsamlingen hur som 
helst inte ha haft. Detsamma har uppenbarligen gällt även medlemskapet i 
Sundsvalls Fabriks- och Hantverksförening. 
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Kapitel 8 
Sammanfattande slutsatser 

Att Johan August Enhörning inte var den ende framgångsrike utsocknes 
företagaren i 1800-talets Sundsvall, torde väl ha framgått av denna 
avhandling med all önskvärd tydlighet, men hur kommer det sig att det var 
så många personer med liknande bakgrund som kunde göra en så lyckad 
karriär i en trots allt så liten och avsides liggande norrländsk småstad? Det 
är denna fråga jag har valt att resonera kring i detta sista kapitel, utifrån de 
resultat jag har kommit fram till i de föregående delstudierna. 

Manöverutrymmet ökade inte för en företagare i allmänhet i Sundsvall, 
under 1800-talets andra hälft. Antalet officiellt sysselsatta inom handels- och 
hantverksnäringarna ökade flerfaldigt i absoluta, men inte i relativa tal. 
Denna andel utgjorde både i början av perioden knappt 8% av stadens 
kyrkskrivna befolkning, vid sekelskiftet var den i och för sig mycket osäkra 
siffran drygt 9%, eller allra högst 10%, beroende på andelen självförsörjande 
hantverkare. Andelen företagare inom de nämnda näringarna, sjönk däremot 
från knappt 7% till omkring 5%, stadsbrand, minskad självhushållning och 
förbättrade kommunikationer (järnvägar, ångbåtstrafik) till trots. Bolagen 
inom vissa branscher blev dock färre, men större, säkert delvis beroende på 
den tekniska utvecklingen. Bland företagarna skapades en överklass i 
huvudsak bestående av olika typer av handlare. Konkurrensen inom det 
privata näringslivet var benhård under perioden som helhet. Bland handlare 
och de hantverkare som verkade med det ordinarie näringstillståndet, 
upphörde en mycket stor andel av deras bolag efter bara något eller några få 
år, troligen 40-60% av de bolag som leddes av män och 50-70% av de bolag 
som leddes av kvinnor. Inga trendbrott av något slag har kunnat iakttagas i 
utvecklingen, som en direkt följd av den mycket höga graden av närings
frihet som infördes sommaren 1864. 

Mot bakgrund av detta, är det förvånansvärt att så många personer från 
andra ställen än Sundsvall, i likhet med Enhörning kunde etablera stabila 
och framgångsrika rörelser. Dessa tomma nischer på marknaden borde mer 
än väl ha kunnat fyllas av barn, dels från de infödda barnrika hantverkar-
familjerna, dels av barnen till den ständigt minskande gruppen infödda 
fiskare. Av den undersökta gruppen unga handlare och hantverkare, som 
åtminstone under sex år i rad, 1850-1855, drev en rörelse i staden, var 
mindre än en fjärdedel av dem födda i staden och inte fler än hälften av dem 
var uppvuxna i ett hem där fadern själv försörjt sig som handlare eller 
hantverkare. Hur kunde detta vara möjligt i en tid bara några få år efter 
skråsystemets avskaffande, då Sundsvall fortfarande var en obetydlig 
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landsortsstad som bara stod på tröskeln till sin industrialisering och då 
befolkningsökningen i staden och dess omnejd fortfarande var mycket 
blygsam? 

Det spännande svaret på den frågan ligger naturligtvis till en del i det 
faktum att stadens och länets myndigheter, med magistraten och KB i 
spetsen, faktiskt godkände att dessa handlare och hantverkare etablerade sig 
som företagare i staden, men mina resultat visar att svaret främst står att 
finna i de personliga egenskaperna hos dessa företagare samt, inte minst, hos 
deras äktenskapspartners. 

Den studerade gruppen unga och framgångsrika företagare i 1850-talets 
Sundsvall, framstår som en yrkesmässigt betydligt m er framgångsrik grupp, 
än både deras fäder och deras äldsta barn. Även om den sociala mobiliteten 
har varit svår att mäta och resultaten kanske är något osäkra, är det inte 
orimligt om kanske en tredjedel av företagargenerationen fick uppleva en 
uppåtgående social mobilitet samtidigt som kanske en fjärdedel av deras 
äldsta barn, i första hand deras söner, fick uppleva en nedåtgående social 
mobilitet, i jämförelse med den föregående generationen. Trots att barnen 
alltså fick en bildligt talat flygande start i livet, i socialt hänseende, var det 
inte sällan de fick se sin sociala status försämras när de uppnådde vuxen 
ålder, trots att de i egenskap av att vara äldsta sonen eller dottern borde ha 
haft de bästa förutsättningarna att behålla föräldrarnas sociala position. Min 
slutsats av detta är att det var företagargenerationens yrkesskicklighet och 
affärssinne som starkt bidrog till att föra dess medlemmar till deras relativt 
framskjutna sociala position. 

Ett annat starkt skäl till dessa företagares yrkesframgångar var 
äktenskapspartnern, som i de allra flesta fall utgjordes av en hustru (efter
som de studerade företagarna oftast var män). Trots företagarnas varierande 
geografiska ursprung, var deras hustrur i de flesta fallen födda i Sundsvall 
eller i dess omedelbara omnejd. Hustruns sociala och geografiska ursprung 
har visat sig ha varit förvånansvärt starkt kopplat till framgångarna i 
företagarens rörelse. En företagare som gifte sig med en kvinna som 
antingen var född i Sundsvall, eller som hade eller hade haft en far som varit 
handlare eller hantverkare, fick i allmänhet erlägga en betydligt högre be
villning för inkomst av rörelse, än en företagare som gifte sig med en kvinna 
med ett annat ursprung. Framgången i rörelsen blev ännu större för de 
företagare som gifte sig med en kvinna som kom från ett handlar- eller 
hantverkarhem och som dessutom var född i Sundsvall. Hustruns personliga 
roll i detta sammanhang visas av att hennes far nästan aldrig levde i 
Sundsvall under den aktuella perioden. Han var antingen död eller bodde på 
annat håll i landet. I de flesta fall, kom hustrun dessutom in i bilden redan 
innan eller åtminstone inte senare än i samband med att maken etablerade 
sin rörelse i staden. 

210 



Den rimligaste förklaring jag har kunnat hitta till denna koppling mellan 
hustruns ursprung och framgången i företagarens rörelse, är att hon per
sonligen utförde ett viktigt arbete för att hjulen i firman skulle rulla. 
Eftersom kvinnorna mycket sällan fick en yrkesutbildning vid den här tiden, 
är den troligaste förklaringen att hon utförde vad man skulle kunna kalla en 
sorts marknadsföring av rörelsen, förutom det dagliga arbetet i hemmet och i 
rörelsen, med resultat att många människor kom att känna förtroende för de 
varor eller tjänster som företaget sålde, och som de sedan köpte. Uppenbar
ligen var hustruns lokala ursprung till stor hjälp i detta sammanhang. Kan
ske var hustruns arbete, vid sidan av makens yrkesskicklighet, det viktigaste 
enskilda skälet till framgången i rörelsen. 

Lika förvånande som de stora positiva effekterna av hustruns arbete, är 
den totala frånvaro av effekter som ett engagemang i det lokala 
föreningslivet hade på företagarens rörelse. Ett medlemskap i den då illegala 
baptistförsamlingen hade inga märkbara effekter på en företagares rörelse, 
ens under de första smått dramatiska åren av församlingens existens. 
Detsamma gäller det till baptistförsamlingen anslutna Sällskapet för 
Befrämjande av Upplysning och Välgörenhet. Om en eventuell misstro mot 
dessa företagare från allmänhetens sida uppvägdes av att handlaren eller 
hantverkaren fick en skara trogna kunder som själva var medlemmar i 
baptistförsamlingen, låter jag vara osagt. Verksamheten i de baptistiska 
företagarnas rörelser behövde hur som helst inte lida av ägarnas religiösa 
tillhörighet. Än mer anmärkningsvärt är att ett medlemskap i Fabriks- och 
Hantverksföreningen, från 1871, inte fick några positiva effekter på rörelsen. 
Den elitisering av föreningens medlemsstock som skedde undan för undan 
under resten av 1800-talet, har ingenting att göra med medlemskapet i 
föreningen i sig; de företagare som inträdde i föreningen blev för varje år 
helt enkelt mer och mer välbärgade. 

Resultaten från delstudierna drar på det hela taget åt samma håll: 
Framgången i en handels- eller hantverksrörelse i 1800-talets Sundsvall var 
alltså inte i första hand beroende av företagarens sociala och geografiska 
ursprung, utan på två makars yrkesskicklighet, affärssinne och personliga 
egenskaper i övrigt. Särskilt i hustruns fall framstår förekomsten av ett ned
ärvt kulturellt kapital som en rimlig samlande beteckning på många av dessa 
egenskaper, eftersom framgången i en rörelse var så nära kopplad till hust
runs ursprung. Detta kapital var i så fall av sådan art att det värdesattes i 
staden på ett sådant sätt att det väsentligen underlättade drivandet av en 
affärsrörelse. Rent konkret, omsattes det kulturella kapitalet i så fall i ett 
socialt nätverk, bestående av många men svaga förbindelser, som syftade till 
att göra företagarens varor eller tjänster kända och eftertraktade på i första 
hand den lokala marknaden. 
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Inom den refererade företagsforskning framhålls betydelsen av företags
ledarens personliga egenskaper. Denna typ av förklaringar till framgång 
inom privatägda rörelser har jag alltså aldrig stött på inom den historiska 
forskningen tidigare; man kan bara spekulera om varför. Jag anser mig dock 
ha funnit stöd för just dessa förklaringar i mina empiriska studier. 

En del av resultaten i denna avhandling har dock påvisats var för sig av 
den tidigare historiska forskningen på området, antingen det har gällt 
företagare i andra svenska städer, eller i städer ute på kontinenten, vilket jag 
hoppas har framgått av diskussionerna. Att handels- och hantverksrörelser i 
det lilla eller medelstora formatet fungerade bäst med ett gift par i ledningen 
har varit känt sedan länge; att företagarnas sociala och geografiska bakgrund 
kunde variera, särskilt i 1800-talets Sverige, är heller inget nytt resultat i sig, 
men att så många företagare från "ingenstans", men med "rätt" hustru, 
kunde verka med så enastående stor framgång i en liten norrländsk stad vid 
1800-talets mitt, det är nytt för åtminstone mig själv. Vilken bild ger det av 
1800-talets svenska samhälle? 

Den bild som jag tror att de flesta människor har av 1800-talets Sverige 
(samt även 1900-talets Sverige, före Branting), är ett land präglat av poli
tiska, ekonomiska, sociala och religiösa orättvisor, som orsakade nöd och 
elände för det stora flertalet invånare. Detta stämde säkert också för många 
svenskar, även om de kanske inte själva alltid uppfattade sin situation som 
så hopplös, men avhandling visar att åtminstone en liten grupp yrkes
skickliga, ambitiösa och mobila män och kvinnor, i min framställning per
sonifierade av handlaren Johan August Enhörning, kunde bli sin egen lyckas 
smed även i denna hårda miljö. Om jag därmed har lyckats att i någon mån 
nyansera den gängse bilden av det svenska samhället under denna period, får 
jag känna mig nöjd. 
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Bilaga 1 
Yrkestitlar i källmaterialet 

Primärmaterialet till Kommerskollegii näringsstatistik 

Tillverkningsindustri 

bagare 
bleckslagare 
bokbindare 
boktryckare 
borstbindare 
bryggare 
byggmästare 
förgyllare 
garvare 
guldsmed 
hattmakare 
kakelugnsmakare 
klockgjutare 
kopparslagare 
körsnär 
litograf 

murare 
repslagare 
sadelmakare 
segelmakare 
skomakare 
skräddare 
smed 
snickare 
sockerbagare 
spegelmakare 
svarvare 
tapetserare 
tunnbindare 
urmakare 
vagnmakare 

Serviceyrken Handelsyrken 

barberare 
fotograf 
glasmästare 
målare 
skorstensfejare 
slaktare 

gårdfarihandlare 
handlare 
handlare (utlänning) 
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Yrkestitlar bland självförsörjarna år 1860 

bagare 
bryggare 
gjutare 
glasmästare 
kakelugnsmakare 
låssmed 
murare 
målare 
repslagare 
sadelmakare 

skomakare 
skräddare 
slaktare 
smed 
snickare 
sockerbagare 
strumpvävare 
svarvare 
tunnbindare 
urmakare 
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Studerade yrkestitlar i mantalslängderna 

Förekommande förkortningar av yrkestitlar redovisas inte. 

BAGARE FISKAREN, KR:LOTS 
BAGERIIDKARE FISKAREN, LOTS 
BARBERARE FOTOGRAF 
BILDHUGGARE FRISÖRSKA 
BLECKSLAGARE FRUKTHANDL 
BLECKSLAGERIIDKARE FÄRGAREN 
BLOCKMAKARE FÄRGAREN, HANDLANDEN 
BLOMSTERHANDL. FÄRGERIIDKAREN 
BOKBINDARE FÄRGHANDLANDEN 
BOKHANDLAREN FÖRGYLLAREN 
BOKTRYCKARE GARFVAREN 
BONARE G ARF VERIF AB RIKÖREN 
BORSTBINDAREN GELB GJUT AREN 
BRYGGAREN GJUTARE 
B R Y GGERIIDKAREN GLASMÄST. 
BRYGGMÄSTARE GLASMÄSTERIIDKAREN 
BRÄDH. GRAVÖR 
BRÖDFÖRSÄLJAREN GROSSHANDLAREN 
BRÖDHANDL. GRUNDLÄGGARE 
BUNDTMAKAREN GULDSMED 
BYGGMÄSTARE GÅRDFARIHANDL 
BYGGNADSSNICKARE GÅRDFARIKL 
CIGARRHANDL. HANDELSIDKAREN 
CIGARRMAK. HANDELSRESANDE 
CONDITORIIDKERSKAN HANDLANDE 
CONDITORN HATTMAKAREN 
CONFECTIONÄR HOFSLAGARE 
DESTILLATOR HUDHANDL. 
ELEKTRIKERN INSTRUMENTMAKAREN 
EXPORTÖREN JERNHANDL 
FABRIKSIDKAREN KAFEIDK. 
FABRIKÖR KAFFEFÖRSÄUERSKAN 
FIRMAÄG. KAKEL. MAK. 
FISKARE KAKELUGNSMAKARE 
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KAKELUGNSMAKERIIDKAREN 
KLOCKGJUTAREN 
KLÄDESHANDL. 
KLÄDSÖMMERSKA 
KOMMISIONÄREN 
KONDITOR 
KONSTFÖRS. 
KONSTFÖRVANDT 
KOPPARSLAGAREN 
KOPPARSLAGERIIDKAREN 
KORGHANDLAREN 
KORKFABRIKÖREN 
KORKMAKAREN 
KREATURSHANDL. 
KRUTHANDL. 
KÄLLARMÄSTARE 
KÖPMAN 
KÖRSNÄREN 
KÖTTHANDL. 
LANDTHANDLANDEN 
LITERATÖREN 
LITOGRAF 
LUMPHANDL 
LÅSSMEDEN 
LÄDERHANDLANDEN 
MASKINTRYCKARE 
MEJERIST 
METALLGJUTAREN 
MJÖLHANDLAREN 
MJÖLKHANDL. 
MJÖLNAREN 
MODEHANDL. 
MODELLSNICK. 
MODISTEN 
MUR., GÅRDSEG. 
MURARE 
MURERIIDKAREN 
MÅLARE 
MÅLERIED KAREN 

MÅNGLERIIDKARE 
MÅNGLERIIDKERSKA, MAMS. 
MÄLTARE 
MÖBELHANDLANDEN 
MÖBELPOLERERSKAN 
MÖBELSNICKAREN 
MÖSSHANDLANDEN 
NIPPERHANDLERSKA 
PANTLÅNARE 
PAPPBOKH. 
PAPPERSH. 
PIANOSTÄMMAREN 
PISTOLSMEDEN 
PLÅTSLAGAREN 
POLERERSKAN 
PUTSAREN 
PYROTEKNIKERN 
REPSLAGARE 
REPSLAGERIIDKAREN 
RESEHANDL., RÖRARB. 
RESEHANDLANDE 
RÖRLÄGGARE 
SADELMAKARE 
SADELMAKERIID KAREN 
SEGELMAKAREN 
SEGELSÖMMAREN 
SILFVERPOLERERSKAN 
SKEPPAREN, SNICKERIID. 
SKOFABRIKÖREN 
SKOHANDLANDEN 
SKOMAKARE 
SKOMAKERIIDKAREN 
SKRÄDDARE 
SKRÄDDERIIDKARE 
SLAGTARE 
SLAGTERIIDKAREN 
SMED 
SMEDSIDKARE 
SNICKARE 
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SNICKERIIDKARE 
SNÖRMAK. 
SOCKERBAG. VERKM. 
SOCKERBAGAREN 
SOCKERBAGERIIDKAREN 
SPEDITÖREN 
SPEGELFABRIKÖR 
SPEGELMAKAREN 
STENHUGGAREN 
STENLÄGGAREN 
STENSLIP. 
STENSÄTT AREN 
STENTRYCKAREN 
STRANDFISKAREN 
STRYKERSKA 
SVARFVAREN 
SVARFVERIIDKARE 
SVINHANDL. 
SYBEHÖRSHANDLERSKAN 
SYSSLOMAN 
SÖMMERSKA 
TAPETFABRIKÖREN 
TAPETSERARE 
TAPETTRYCKAREN 
TELEFONREP 

TILLSKARAREN 
TIMMERMAN 
TORGHANDLANDE 
TRYCKAREN 
TRÄVARUHANDLANDEN 
TUNNBINDARE 
TVÄTTERSKA 
TYGHANDLANDEN 
TYPOGRAF 
URFABRIKÖREN 
URMAKARE 
VAGNMAK. 
VEDHANDL. 
VINHANDLANDEN 
VÄRDSHUSIDK. 
WAGNMÄSTAREN 
WAGNREPARATÖREN 
W APENM AKAREN 
WÄFWERSKAN 
WÄRDSHUSWÄRDEN 
ÄGGHANDLANDEN 
ÖL O VINHANDL: 
ÖLFÖRSÄUARE 
ÖLTAPPAREN 
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Bilaga 2 
Gruppindelning av yrkestitlar i 
kapitel 5 och 6 

Anställning, ej tjänstemannayrke 

arbetare 
arbetskarl 
betjänt 
bruksarbetare 
dagkarl 
glasbruksarbetare 
inhyses 
matros 

sjöman 
skeppare 
smältdräng 
sågkarl 
textilfabriksarbeterska 
tvätterska 
åkare 

Handels- eller hantverksyrke 

borgare 
f. d. handlare 
fabrikör 
faktor 
fiskare 
färgare 
garvare 
glasblåsare 
glasfabrikant 
grosshandlare 
guldsmed 
gästgivare 
handlande 
hattmakare 
hattmakarfabrikör 
klensmed 
knipsmed 
kopparslagare 

mjölnare 
murare 
pastoratsskomakare 
repslagare 
repslagarmästare 
skeppsmäklare 
skomakare 
skomakarmästare 
skräddare 
skräddarmästare 
smed 
smedsgesäll 
smedslärling 
snickargesäll 
sockerbagare 
stolmakare 
sämskmakare 
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Tjänstemannayrke 

bankdirektör 
bokhållare 
civilingenjör 
fjärdingsman 
hypoteksdirektör 
häradsskrivare 
ingenjör 
inspektor 
inspektör 
kofferdikapten 
komminister 
kommissionslantmätare 
kontorist 

Torpare 

båtsman 
ordinarie grenadjär 
soldat 
torpare 

kronolots 
major 
musiklärarinna 
mästerlots 
notarie 
postexpeditör 
praktiserande läkare 
redaktör 
sjökapten 
vice kronobefallningsman 
vice kronolänsman 
vice pastor 

Bonde 

bonde 
landbonde 
skattebonde 
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Summary in English 

The present dissertation deals with the factors influencing the professional 
careers of merchants and craftsmen working in the Swedish town of 
Sundsvall between 1850 and 1900. It is divided into eight chapters, the first 
three of which are dedicated to formulating the problem at hand and 
describing the scientific context and the environment in which these 
entrepreneurs worked during the period under investigation. The four 
subsequent chapters consist of empirical studies of the source material, 
where the hypotheses are answered and the results are related to previous 
research. The main results are summarized and discussed in the eighth and 
final chapter. 

The contents of Chapters 1-3 are summarized one chapter at a time. In the 
case of Chapters 4-7, methodology is first accounted for in each of the 
chapters, whereupon the most significant and interesting results contained 
within these chapters are finally presented in their proper context. 

In the first chapter, the most important hypotheses are formulated: What 
transformations did the economic structure undergo among entrepreneurs in 
the trade and crafts sectors in Sundsvall during 1850-1900, and what 
features of this development can be traced to changes in economic 
legislation? To what degree did social origins influence an entrepreneur's 
opportunities for running his business? How many of the children of these 
businessmen assumed and maintained their parents' social status upon 
attaining adulthood? What significance did the entrepreneur's spouse have 
for his business activities? To what degree were his economic activities 
influenced by joining local voluntary associations? 

After this, a general overview of the latest 30-40 years' research on 19th-
century merchants and craftsmen in France, Great Britain, Germany and 
Sweden is provided, wherein it is determined that while research in this field 
has indeed been extensive, it has mainly concerned itself with describing 
and analyzing how small businessmen as a group reacted both 
demographically and politically to the burgeoning size-upscaling their 
respective professions. The chapter ends by concluding that very little 
research has been dedicated to describing the great economic and social 
disparity which existed as early as the 19th century among businessmen. 
None of the studies referred to have explicitly investigated the hypotheses 
postulated in the present dissertation. 

In Chapter Two, a critical investigation of the written source material 
comprising the basis for the empirical studies is conducted, whereafter a 
discussion of how the present author, on the basis of the information culled 
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from the sources, has determined an individual's social status as well as how 
he has employed the term "social network". The source material is mainly 
comprised of the Swedish state church's parish registers and primary 
material from the National Board of Trade's business statistics. The types of 
parish registers studied include nativity and baptism books, wedding banns, 
death and funeral books and catechetical lists, which were revised annually 
and which contain diverse personal statistics on the entire congregation. 
These church books from Sundsvall and surrounding parishes have been 
entered into a database (Umeå University's demographic database) for the 
period up to the turn of the century, which has greatly facilitated the work at 
hand. The primary business statistics material is comprised of lists of 
individuals in possession of a business permit for trade or crafts activities 
during a particular year. These lists were compiled annually and sent to the 
National Board of Trade in Stockholm, serving as the basis for the 
countrywide published statistics. The years which have been studied are 
1850, 1853, 1855, 1857, 1860, etc., up to and including the year 1900. Poll 
tax registers are the third variety of source material used in this study. These 
registers were the basis for personal taxation and were compiled annually 
after the model of the catechetical list. Finally, minutes and enrollment lists 
for the various voluntary associations to which the businessmen under 
investigation belonged have been studied in the present dissertation. 

The social stratification featured in the studies solely concerned with 
businessmen has been determined on the basis of the information on the 
supplementary income tax for businesses, which can be found in the primary 
business statistics material. The social status of the individuals featured in 
the studies which do not solely concern businessmen has been determined 
on the basis of the title (professional or otherwise) featured in the source 
material. In measuring social mobility regard has been primarily paid to 
whether the individual in question has either won or lost a presumed 
position as private entrepreneur or some other supervisory or leadership 
position. The title changes for farmers, traders, artisans, fishermen or 
bureaucrats have often been seen as marking lateral social mobility. 

The term "social network" has been seen as characterizing an individual's 
collective social contacts over a brief period of time. All individuals who 
have either known or been acquainted with the person in question are con
sidered as having belonged of the network. The individuals in the network 
may have been positively, negatively or neutrally disposed toward the busi
nessman in question. 

The third chapter describes the environments and conditions in which the 
entrepreneurs of Sundsvall worked during the latter half of the 19th century. 
The account concentrates on describing facts and phenomena which cannot 
be considered common knowledge to the reader of the present dissertation, 
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and provides an overview of the population development of the town, 
general developments in political life, private business, voluntary 
associations and alterations to business legislation during the period under 
investigation. 

Sundsvall experienced something of a population boom during the period 
1850-1900, growing from less than 3,000 inhabitants to nearly 15,000, 
mostly the result of a high level of immigration surplus. The town's 
expansion can primarily be explained by the large-scale, export timber 
industry which flourished in the region around Sundsvall after 1850. A 
catastrophic fire befell the town in June 1888, which left almost 9,000 of the 
town's 9,300 inhabitants homeless. The town was built up anew relatively 
quickly, which meant that in the final analysis, the fire failed to stem the 
momentum of the population increase. The percentage of the populace 
working within the merchant and crafts industries decreased somewhat 
during the period, from 8,5% to 7.5%. However, for a few years around 
1890, the number of merchants doubled. 

During the period 1846-64, Swedish business legislation underwent 
major liberalization. Private industry was opened for more and more groups 
in society while at the same time, competence requirements for 
entrepreneurs decreased. In 1847, the guild system was abolished and 
replaced with a system of trade, artisan and factory associations with 
obligatory membership requirements, which were given the task of tending 
to the enrollment of apprentices as well as commenting on applications for 
franchise, about which the borough administration made the final decision 
(as far as the towns and cities were concerned). For the majority of 
businesses, demands were still made that the applicant possessed a master's 
title or comparative proof of professional competence, and that he was able 
to read, write and possessed basis mathematical skills. Furthermore, 
Christian applicants were required to state that they accepted the tenets of 
the Swedish Lutheran church. In the 1860s, the granting of franchise was 
related to political rights and financial responsibilities. Widows, unmarried 
and divorced women were permitted to work in the crafts industries under 
the same premises as men. As far as the (retail) merchant trades were 
concerned, women were granted equality with men in 1859. However, 
married women needed to receive permission from their spouses, who also 
were to be responsible for all financial transactions conducted by her 
business. Aside from the craftsmen who worked with what I have chosen to 
call the "regular" business license, a special type of artisan existed, the so-
called "self-sufficient" entrepreneur, who only possessed the right to hire 
members of his own family. In theory, the only requirement demanded of 
the self-sufficient entrepreneurs was the confessional one; on the other hand, 
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they did not possess the political and economic rights and responsibilities of 
the other craftsmen. 

In 1864, a very high degree of freedom of trade was introduced in the 
country, which implied that in principle, the pursuit of trade and crafts 
became completely open within the majority of professions, in both urban 
and rural environs, at the same time as franchise and confessional and 
competence requirements were abolished. The businessmen who wished to 
hire people from outside his own family needed now only to report his 
business to the borough administration. The self-sufficient artisans were no 
longer required to report their activities to any authority. 

Chapter Four deals with the structure of the trade and crafts industries in 
Sundsvall during the period under investigation. 1,834 traders and artisans 
(including 264 women ) possessing the regular business permit have been 
studied in the primary business statistics material during the time in which 
they worked in Sundsvall. This number ought to correspond to at least two-
thirds of the total number of merchants and craftsmen within this category 
plying their trades in Sundsvall during the period in question. Due to the 
nature of the sources, the business structure of the self-sufficient 
entrepreneurs has been studied separately. 

The lifetime of a business has been measured according to how many 
observation years in a row the name of the businessman appears in the 
sources. A general observation which has been made is that male-led 
businesses had a higher average lifetime than female-led ones; only one 
percent of all the entrepreneurs in the source material changed their 
professional title at any point in their career. 

The professional affiliations of the businessmen active during the 1850s 
and those of the 1890s has been compared. The percentage of merchants 
increased steadily throughout the entire period (among businesswomen from 
30% to 80%), while at the same time, commodity-producing craftsmen 
decreased. Artisans who sold their services comprised a very small 
percentage of the total number of businessmen. Painters, cobblers, tailors 
and carpenters were the most common trades plied by the male artisans. 
Among women, the majority were tanners, cobblers or carpenters during the 
1850s, while forty years later, they were bakers, barbers or photographers. 

The percentage of businessmen employing people from outside of their 
own families was generally very low during the whole period. 
Approximately half of the male-run businesses lacked this type of employee, 
while the corresponding percentage among female-run businesses decreased 
from approximately 60% to 30%. 

The self-sufficient artisans disappear from the statistics after 1864 and 
have therefore been uncovered with the help of poll tax registers. The 
figures are based on those artisans who appear in the poll tax registers every 
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fifth year between 1860 and 1900, wherefrom the artisans appearing in the 
business statistics have been removed. Thus the result is probably no more 
than an approximate image of the self-sufficient group after the introduction 
of freedom of trade. 

The self-sufficient entrepreneurs increased greatly in number throughout 
the 1850s and comprised half of the town's artisans by 1860. Their number 
leveled off until the end of the 1880s, when it once again increased 
dramatically. In 1860, the percentage of women was 10%, which number 
shrank drastically up to the end of the 1880s, when it increased again 
slightly. The professional profile of the self-sufficient businessmen did not 
differ radically from that of the artisans possessing a regular business 
permit. 

The fifth chapter is a study of social mobility among and between three 
generations: a group of entrepreneurs active during the first half of the 
1850s, their fathers and their eldest children. The members of this "business 
generation" were all born between 1818 and 1828 and were active in 
Sundsvall throughout the entire period of 1850-55. The reason for this was 
that all businessmen were to be young, and yet still have run a business for a 
number of years in a row; only a minority of all businesses had a lifetime of 
at least six years. The period 1850-55 was chosen since the new business 
legislation had been in effect for several years by then, and because 
Sundsvall at that point in time had not yet begun its population explosion, 
which means that entrepreneurs born in Sundsvall still had the best chances 
of establishing a vital business. 

Only 42 businessmen (34% of those active during the period) fulfilled 
these criteria. Naturally, the number of businessmen's fathers was exactly 
the same, while the "children's generation" consisted of only 37 individuals, 
since some of the businessmen passed away before having children. Among 
their children, those who had the greatest chances of maintaining their 
parents' social status have been studied, i.e. primarily the first, able-bodied 
son to reach adulthood, otherwise the comparative oldest daughter. 

The members of these three generations were thereafter followed mainly 
in the parish registers from cradle to grave, or at least for the greater portion 
of their lives. This proved possible for 93% of the fathers and 86% of the 
children. The individuals' titles were noted at three occasions in their lives -
when they married, when they achieved their most qualified title, and when 
they died. Since women seldom were granted titles in the parish registers 
during the period under investigation, the titles of their spouses were noted 
instead. Finally, the individuals' titles were compared with one another, 
particularly the most qualified titles. 

Chapter Six is a study of the social and geographic origins of the 
entrepreneurs' spouses and the significance of these origins for the business. 
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The group of businessmen comprising the point of departure for this study 
was determined on the same grounds as for the group of businessmen 
discussed in Chapter Five. They were all born between 1818 and 1828, ran a 
business in Sundsvall at some time during the period 1850-55, and lived to 
an age of at least fifty years. The latter criterion was determined in order to 
allow all of the businessmen in the study to have roughly the same amount 
of time in which to make a career within their chosen profession. The first 
wives of the businessmen and their fathers-in-law (or stepfathers-in-laws) 
are identified, whereafter their fathers-in-law's title and place of residence at 
the time of the wedding is also noted. The fathers-in-law are thereafter 
followed in the parish registers up until the time of their deaths, their titles 
and places of residency duly noted. If the father-in-law had passed away 
before the wedding, his title and place of residency at the time of his death is 
noted. Precisely 60 businessmen fulfilled all of these criteria. All of them 
were married, though fathers-in-law could only be identified in fifty 
instances. 

The relative success of the businesses has been compared. This success 
has been measured in terms of the sum of money the businessman paid 
annually in supplementary income tax for businesses. This was a tax which 
comprised a certain percentage of the income which the entrepreneur 
received from his business. The average payment (mean value) within a 
particular group of businessmen is thereupon compared with the average 
payment made by all of the businessmen in the study during one particular 
year. The observation years were 1850, 1853, 1855, 1857, 1860, 1863 and 
1865. Entrepreneurs married to women whose fathers were or had been a 
merchant or craftsman are compared with the rest of the entrepreneurs, as 
well as businessmen whose fathers-in-law had lived in Sundsvall at the time 
of the wedding. 

The seventh chapter deals with the degree in which membership in local 
voluntary associations influenced the success of a business. Entrepreneurs 
belonging to three local associations have been studied - those belonging to 
the Baptist Congregation of Sundsvall during the period 1855-67; those 
belonging to the "Society for the Promotion of Education and Charity" 
(closely associated with the Baptist Congregation) during the period 1860-
1900; and those belonging to the "Factory and Crafts Association of 
Sundsvall" from 1870-1900. The associations were chosen on the premise 
that for the owner of a business, membership in one of these was assumed to 
have either negative or positive implications for the business, due to the fact 
that through membership, he made himself known among a larger group of 
people than would have been the case had he not been a member. The 
Baptist congregation of Sundsvall, founded in 1855, was illegal during the 
period under investigation and the authorities attempted to combat it during 
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the first five to ten years of its existence. The "Society for the Promotion of 
Education and Charity" was founded in 1858 and had as its most important 
task the administration of the real estate property owned by the Baptist 
congregation. The "Factory and Crafts Association of Sundsvall" was 
founded in 1871 and was a voluntary association for mostly merchants and 
artisans in Sundsvall, whose task naturally was the promotion of 
entrepreneurial activity within the town's factory and crafts industries. 
Membership in the first two associations was expected to have had a 
negative effect on the income of an entrepreneur, while membership in the 
last one was expected to have a positive effect. 

In this chapter as well, the success of a business has been measured 
according to the supplementary income tax for businesses. Naturally, only 
those entrepreneurs in the study who can be found in the primary business 
statistics material studied have been included. The average level (mean 
value) of the taxation information for the businessmen in the three 
associations was compared with each observation year for the average level 
for all businessmen active in Sundsvall at the same point in time. All of the 
entrepreneurs belonging to these associations who have been studied were 
men, which is why the present author has chosen to let the control groups 
also consist solely of men. As far as the Baptist congregation's businessmen 
are concerned, the payment levels of a total of 18 artisans has been 
compared with the comparative average levels for a total of 541 merchants 
and artisans. Among the merchants and artisans belonging to the "Society 
for the Promotion of Education and Charity", the payments of 31 individuals 
were compared with a group of 1,767 merchants and artisans. Among the 
members of the "Factory and Crafts Association of Sundsvall", 196 
merchants and artisans were compared with a group of 1,274 individuals 
active in the same fields during the period under investigation. 

The collective results of Chapters 4-7 can be described and interpreted as 
follows. Manceuvrablility did not increase for entrepreneurs in general in 
Sundsvall during the latter half of the 19th century. The number officially 
working within the trade and crafts industries increased many times in 
absolute, but not in relative, numbers. At the beginning of the period this 
percentage comprised a mere 8% of the town's registered population. By the 
turn of the century, the (somewhat uncertain) number was slightly more than 
9% or at the most 10%, due to the percentage of self-sufficient artisans. 
However, the percentage of businessmen in the industries mentioned 
decreased from nearly 7% to approximately 5%, despite the town fire, the 
decreased amount of self-subsistence and improved communications 
(railways, steamer traffic). Companies in certain trades became fewer but 
larger, most likely due to technological developments. An upper class was 
created among businessmen, consisting mainly of different types of 
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merchants. Competition within private industry was hard during the period 
as a whole. Many of the businesses run by the merchants and craftsmen who 
possessed a regular business permit ceased operations after only a year or 
two. The percentage was probably some 40-60% of the companies run by 
men and 50-70% of those run by women. No trend deviations have been 
identified in this development, a direct result of the very high degree of 
freedom of trade introduced in the summer of 1864. 

Against this backdrop it is surprising that so many individuals from other 
places than Sundsvall and from such relatively modest backgrounds could 
establish stable and successful businesses. These empty niches in the market 
ought to have been sufficiently filled by the offspring of the large, 
Sundsvall-born artisan families or the offspring of the steadily decreasing 
number of locally-born fishermen. Of the investigated group of young 
merchants and craftsmen who ran a business in town for at least six 
consecutive years (1850-55), less than one-quarter of them were born in 
Sundsvall and no more than half of them were raised in a home where the 
father himself earned his living as a merchant or artisan. How was this 
possible in a time only a few years after the abolition of the guild system, 
when Sundsvall was still an insignificant provincial town which still stood 
on the threshold of industrialization and when the population increase in the 
town and its surroundings was extremely modest? 

The fascinating answer to that question is naturally in part the fact that 
the town and county authorities, with the borough administration and the 
county governor at the fore, approved of these merchants and artisans 
establish themselves as entrepreneurs in the town. However, the present 
author's research shows that the answer is primarily to be found in the 
personal characteristics of the businessmen themselves and, not the least, 
those of their spouses. 

The group of young, successful entrepreneurs working in Sundsvall in the 
1850s studied here emerge as a professionally more significant group than 
both their fathers and their oldest children. Even if social mobility has been 
difficult to quantify and the results are somewhat uncertain, it is not 
unreasonable to assume that perhaps one-quarter of the business generation 
experienced upward social mobility at the same time as perhaps one-fifth of 
their oldest children (primarily their sons) experienced downward social 
mobility compared with the previous generation. Thus despite the fact that 
these children received a flying start in life socially and that they - as the 
eldest son or daughter - ought to have enjoyed the best chances for 
maintaining their parents' social status, it was not unusual for them to see 
their social status diminish upon reaching adulthood. The conclusion drawn 
by the present author from these results is that it was the professional skill 
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and business sense of the business generation which strongly contributed to 
it to its relatively prominent social status. 

Another powerful reason for their success is to be found in their spouses 
- in the great majority of cases their wives, since the entrepreneurs studied 
were most often men. Despite the varying geographic origins of these 
businessmen, their wives were nearly all born in or around Sundsvall. The 
social and geographic origins of the wives has proven to be surprisingly 
strongly related to the success of a business. An entrepreneur who married a 
woman who was either born in Sundsvall or whose father had been a 
merchant or craftsman, generally paid a significantly higher supplementary 
business income tax than one who married a woman boasting other origins. 
Business success was even greater for those businessmen who married a 
woman from a merchant's or craftsman's home who also had been born in 
Sundsvall. The significance of the personal role of the wife in this context is 
revealed by the fact that her father almost never lived in Sundsvall during 
the period under investigation. He was either dead or residing somewhere 
else in Sweden. In the majority of the cases, the wife entered the picture 
before or at least around the same time as the husband established his 
business in the town. 

The most reasonable explanation the present author is able to offer for 
this connection between the origins of the wife and the success of the 
business is that she personally performed important tasks for keeping the 
wheels of business rolling. Since women very rarely received professional 
training at that time, the most reasonable explanation is that she conducted 
what we might call a kind of "marketing" of the firm, with the result that 
many people gained confidence in the goods or services sold by the 
company, which they then purchased. Apparently the local origins of the 
wife were of great significance in the context. It may just be that alongside 
the professional competence of the husband, the work performed by the wife 
was the single most important factor behind the success of the business. 

Just as surprising as the overwhelmingly positive effects of the wife's 
efforts is the total lack of significance that membership in a local voluntary 
association had for the entrepreneur's business. Membership in the then-
illegal Baptist congregation has no noticeable effect on a business, not even 
during the first, dramatic years of the congregation's existence. The situation 
was the same for members of the "Society for the Promotion of Education 
and Charity", so closely associated with the Baptists. That any possible 
suspicions raised against these businessmen on the part of the general public 
was counteracted by the fact that the merchant or craftsman had a faithful 
circle of customers who themselves were members of the Baptist 
congregation cannot be commented upon here. Either way, the Baptist-
owned businesses need not suffer because of the religious beliefs of the 
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owner. Even more remarkable is that membership in the "Factory and Crafts 
Association of Sundsvall" had no positive effect whatsoever on a business. 
The "elitization" of the association's membership stock which gradually 
occurred throughout the remainder of the 19th century had nothing to do 
with any effects membership in the association in and of itself might have; 
the businessmen who entered the association quite simply became 
increasingly more well-off for each year that passed. 

The results of the studies presented in this dissertation all point in the 
same general direction: Running a successful business in 19th-century 
Sundsvall had nothing to do with the social or geographic origins of the 
proprietor, but depended rather upon the professional competence, business 
sense and personal characteristics of both spouses. Particularly in the case of 
the wife, "inherited cultural capital" seems to be a reasonable term with 
which to characterize many of these qualities, since the success of a business 
was so closely related to the origins of the wife. This capital was such that it 
was deemed so valuable by the townspeople tha t it facilitated the running of 
a business in a decisive manner. Concretely, cultural capital was converted 
into a number of social networks consisting of many (though faint) 
connections, which contributed to making the business's goods or services 
known and sought after on the local market. 

In today's modern business research, the significance of the business 
leader's personal characteristics is constantly emphasized; the entrepre
neur's personality can be seen as the single most important factor in the 
success of his or her business. Particularly valuable qualities include a high 
tolerance in the face of uncertain future prospects, an ability to acquire the 
necessary information for decision-making, and the ability to listen, together 
with an healthy dose of self-confidence. The present author has never come 
across this type of explanation for the success of privately-owned businesses 
in historical research. The reason for this can only be speculated upon. 
However, he feels that he has found support for these very explanations in 
his own empirical studies. 

Some of the results of this dissertation have of course been proven by 
previous historical research in the field, either as far as concerns 
businessmen in other Swedish towns or on the Continent. That trade and 
crafts businesses function better on a small or medium scale, with a married 
couple at the helm, has been known for a long time; nor is the fact that the 
social and geographic background of the entrepreneurs could vary, 
especially in 19th-century Sweden, news either. But that so many 
businessmen straight out of "nowhere", with the "right" wife, could achieve 
such remarkable success in a tiny northern town in the middle of the 19th 
century - that is news, at least to the present author. What image does this 
give us of Swedish society in the 1800s? 
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The image of 19th and early 20th century Sweden which the present 
author believes most of us possess is of a country marked by political, 
economic, social and religious injustice, resulting in distress and misery for 
the great majority of the population. This was indeed probably the case for 
many Swedes, even if they themselves did not always perceive their 
situation as quite so hopeless. However, the present dissertation shows that 
at least a small group of skilled, ambitious and mobile young men and 
women could be the authors of their own happiness, even in such an 
unforgiving environment as this. If the present author has thereby succeeded 
in nuancing the accepted image of Swedish society during this period to 
some degree, then he is satisfied. 

Translated by Stephen Fruitman 
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Serie V: Brännvinstillverkning och försäljning. Byråns för kontrollen å 
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1687 af trycket utgå och publicera jemte dertill hörige stadgar. (1686:0903) 
Sveriges kyrkolag af år 1686; jemte ännu gällande stadganden, genom 
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hvilka den blifvit ändrad eller tillökt. A J Rydén, red. 2. uppl. Jönköping, 
1846. 
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Reglemente för Sundsvalls Stads frivilliga Fabriks- och Handtverksförening 
[fastställt av Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Westernorrlands Län 
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åren 1861/1900, Statistisk Tidskrift, vol. 136, (1905):3 
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Företagsamhet föder framgång 

Yrkeskarriärer och sociala nätverk bland 
företagarna i Sundsvall 1850-1900 

Denna avhandling i historia handlar om vilka faktorer som påverkade 
yrkeskarriären hos de företagare som verkade i den svenska staden 
Sundsvall, mellan 1850 och 1900. De frågor som besvaras handlar om 
effekterna av den näringsfrihet som infördes i Sverige 1864, om betydelsen 
av det sociala och geografiska ursprunget bland företagarna och deras 
hustrur samt i vilken mån verksamheten i rörelsen påverkades av att 
företagaren engagerade sig i det lokala föreningslivet. 

Resultaten relateras till den tidigare svenska och västeuropeiska 
forskningen på området. 
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