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Handel är en social verksamhet, inte minst under den tidigmoderna tiden då 

all ekonomisk verksamhet skedde inom ramen för en social tillvaro. Pengar 

och varor bytte ägare, och det innebar någon form av relation mellan han

delsman, kund, producent, låntagare eller fordringsägare. Handeln innebar 

helt enkelt en situation där handelsmän ständigt hade en relation till någon. 

Dessutom krävde deras ekonomiska verksamhet att de visste hur markna

den såg ut, vilka artiklar folk ville ha och var man fick bäst betalt för sina varor. 

Till en början kan man således slå fast att en handelsman alltid kommer att be

höva ett nätverk för att kunna bedriva affärer - och det är här man finner den 

minsta gemensamma nämnaren för de fyra artiklar som ska diskuteras här. 

Men vad är då ett nätverk? För mig är begreppet mycket enkelt och jag ser, 

i likhet med tidigare forskning, ett nätverk som "ett antal relationer mellan 

aktörer - organisationer, grupper eller individer".1 

Och nätverket skapar säkerhet i en osäker värld — ett välutvecklat nät

verk reducerar risker i ekonomiska transaktioner eftersom det ökar kontroll

möjligheterna, men samtidigt växer behovet av personlig tillit.2 Ekonomiska 

överenskommelser sker således inte i ett socialt vakuum utan handelsmän har 

ständigt någon form av relation till varandra, antingen direkt eller indirekt 

1 Jag ser det således på samma sätt som ekonomhistorikerna Ylva Hasselberg och Tom Pe

tersson. Ylva Hasselberg & Tom Petersson, "Del i. Företag, Nätverk och Innovation", i 

desamma (red.) "Bäste broder". Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. 

(Hedemora 2006). 

2 Jari Ojala, "Some implications on social relations in economic behaviour. Networks, prin

cipal-agent theory and transaction costs during the era of merchant capitalism", i Peter 

Aronsson, Solveig Fagerlund & Jan Samuelson (red.), Nätverk i historisk forskning. Metafor, 

metod eller teori? (Växjö 1999), s. 176. 
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genom ryktesspridning. Ekonomin är social, framförallt under den tidspe

riod som Karin Ågren studerar i sin artikel. 

Den viktigaste punkten i denna sociala ekonomi var familjen - under 

1700-talet var det utan tvekan så att familj och affärer var ett. Man använde 

sig av sin familj både för att tillskansa sig kapital och för att behålla den so

ciala ställning man uppnått. Familjen var en del av en offentlighet och syftade 

till att vidmakthålla den sociala reproduktionen. En stor familj (i begreppets 

vida betydelse) var av yttersta vikt, bl.a. var äktenskapet ett sätt att knyta till 

sig viktiga förbindelser och att utöka familjen till att omfatta fler släkter.3 

Om man från början hade en liten familj kunde nätverket utökas genom 

att gå med i olika föreningar, sällskap eller religiösa församlingar.4 Problemet 

med att undersöka sådant medlemskap är att dessa världar ligger utanför det 

ekonomiska, och att det därför kan vara svårt att koppla dem till den direkta 

ekonomiska verksamheten. Givetvis råder det inget tvivel om att ekonomiska 

överenskommelser gjordes i dessa sammanslutningar, och förmodligen slöts 

en hel rad avtal bakom dessa församlingars lyckta dörrar. 

Man kan således se att handelsmännen var medlemmar av samma sam

manslutningar. Men att därifrån gå till att se hur detta påverkade den direkta 

ekonomiska verksamheten är vanskligt. Ågren gör dock ett gott försök när 

hon försöker koppla några handelsmäns medlemskap i den Tyska försam

lingen i Stockholm till deras agerande och ekonomiska framgång. 

Och jag tror, precis som Ågren, att medlemskap i den tyska församlingen 

var ett sätt att bygga nätverk för de invandrande handelsmännen — men jag 

ser även en annan möjlig förklaring än den hon lyfter fram. 

För att förklara vad jag menar måste man förstå att en anledning till att 

familjen och nätverket var viktig under 1700-talet låg i att man bedrev affärer 

genom tillit.5 Några större möjligheter att effektivt övervaka kontrakt fanns 

egentligen inte. I stor utsträckning var man tvingad att ha en personlig rela

tion med sina affärsförbindelser. Och där spelade tilliten en mycket stor roll. 

3 Leos Muller, The Merchant Houses of Stockholm, c. 1640-1800. A Comparative Study ofEarly-

Modern Entrepreneurial Behaviour (Uppsala 1998), s. 246. 

4 Se Anders Simonsen, Bland hederligt folk. Organiserat sällskapsliv och borgerlig formering i 

Göteborg 1755-1820 (Göteborg 2001), passim; Tomas Nilson, Framgång och vår Herre. In

dustriellt företagande, social struktur och karriärmönster i två svenska städer: Borås och Örebro 

1890-1920 (Göteborg 2004), s. 194-231. 

5 Muller (1998), s. 36. 
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Här hade den tyska församlingen utan tvekan en mycket viktig funktion, 

och genom församlingen kunde invandrande handelsfamiljer med en relativt 

begränsad social tillvaro snabbt bygga upp ett nätverk som där trygghet och 

tillit kunde byggas upp. 

Ågrens visar således på ett viktigt fenomen, men jag tror inte den huvudsak

liga förklaringen, som hon lyfter fram, var att de invandrande handelsmännen 

gick samman för att exkludera andra handelsmän och skapa en egen särgrupp 

(man kan fråga sig om det egentligen är en från övriga handelsmän distanserad 

grupp när 55 av 122 eller hela 45 procent av alla studerade handelsmän ingick 

i denna grupp). Snarare handlar det om att snabbt finna en "familj" och ett 

inkluderande nätverk i vilket man kunde bedriva sina affärer för att på sikt 

bygga upp tillit för den egna familjen och handelsrörelsen. 

En annan viktig funktion nätverket hade var att det även fungerade som 

en nyhetsförmedlare vid den här tiden, varför det var viktigt att snabbt bygga 

upp en grund för sitt nätverk. Orsaken till att den affärsrelaterade informa

tionen spreds i nätverk var egentligen ett resultat av hur krediten var upp-

byggd under den förindustriella perioden. För att kunna göra en bedömning 

huruvida någon var kreditvärdig fanns ett behov av en övervakning av hur 

affärerna bedrevs/ 

Omvänt kan man säga att hög personlig tillit i ett nätverk innebar att 

handelsfamiljerna snabbt kunde bygga upp kredit, något som i sin tur byggde 

upp säkerhet för handelsmännen eftersom de kunde utnyttja exempelvis det 

väl utbredda växelsystemet bättre. 

Inom ramen för detta blir således Magnus Anderssons studier av handels

huset Ekman & Co och dess verksamhet på kreditmarknaden mycket viktig 

och intressant. Hans genomgång av hur en växel fungerar och den begrepps

apparat som används är både grundläggande och helt och hållet nödvändig 

för att en studie av dåtidens kreditmarknad ska vara genomförbar och be

griplig för en läsare. Och ett av Anderssons mer intressanta resonemang är 

just kopplad till tillit. Han menar att löptiderna på växlarna angav hur stort 

förtroende en person hade inom kreditnätverket — hur stor tillit som fanns. 

Att analysera löptider blir således ett enkelt och tydligt analysverktyg som kan 

användas för att studera tillit. 

6 Se Ann Prior & Maurice Kirby, "The society of friends and the family firm", i Business 

History 1/10 (1993), s. 72. 
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Det vore därför intressant att se om och hur löptiderna på växlarna för

ändrades när de nådde "längre ut" i nätverket, där bör nämligen tilliten också 

vara svagare då den personliga kontakten mellan utställare och acceptanten 

saknades - utställaren som övertar växeln måste lita till ryktet om att accep

tanten är solvent. Detta är något jag tror att Andersson mycket tydligt kom

mer att visa i sina kommande studier. 

Hans fortsatta studier av konflikter rörande växlar kommer med högsta 

sannolikhet att visa på intressanta aspekter på hur tillit fungerar - en kon

flikt rörande en växel är verkligen tillitskris. Om han lyckas koppla de resultat 

han finner vid dessa konflikter med exempelvis konkurser tror jag att hans 

studier på ett nyskapande sätt kommer visa hur det ekonomiska samhället 

fungerade. 

I och för sig ger konkursmaterial av material en ögonblicksbild över hur de 

finansiella förhållandena såg ut vid ett givet och ekonomiskt ansträngt tillfälle. 

Dock bör man vara medveten om att materialet rör personer och handelsfir

mor som var i ekonomiskt och kanske till och med i juridiskt, bryderi. 

En annan resurs som Andersson säkerligen kommer att använda är den da

tabas som Christina Dalhede presenterar i sin artikel då han däruti säkerligen 

kommer att finna namn på intressanta handelsmän samt hitta nya källmaterial 

och andra vitala uppgifter. Även om Dalhede inte gör några stora synteser i 

sin artikel är det otvivelaktigt så att materialet kommer att vara av stor nytta 

för alla som studerar handel under den tidigmoderna perioden. Ser man dess

utom till att hon diskuterar internationella exempel kan databasen få en mer 

eller mindre direkt tillämpning i Anderssons studie. Exempelvis när han dis

kuterar betydelsen av den brittiska kontra den tyska kreditmarknaden. 

Det finns utan tvekan stora beröringsytor mellan texterna, även om Dal-

hedes text sticker ut något då hon diskuterar källmaterial och inte en konkret 

historisk företeelse. Jag menar dock att begreppet tillit skulle kunna vara en 

tydlig gemensam nämnare. Ågren studerar nätverken där tilliten är en mycket 

viktig komponent, Anderson studerar kreditmarknaden där den personliga 

tilliten spelade en avgörande roll och Dalhede presenterar en databas varuti 

man kan finna källmaterial som kan användas för att studera kreditmarkna

dens och nätverkens tillit. Sammantaget visar de tre författarna således be

tydelsen av en funktionell kreditmarknad och ett väl utvecklat nätverk där 

nyheter, tillit och krediter förmedlades, samt av vikten av att ha ett överblick-

bart och lättanvänt verktyg för att studera detta. 

80 




