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BRÅKIG GESÄLLKULTUR BLIR SKÖTSAM ARBETAR

KULTUR 

Trots 1970-talets vänstervåg och intresset för arbetarklassens förändringar 
och arbetarkulturen, så har den svenska, historiska arbetarkulturforskningen 
varit mycket blygsam under de senaste åren har några historiker börjat nosa på 
ett område, som tidigare överlämnats åt etnologer. Det är påverkan från inter
nationell historisk-antropologisk forskning som ger resultat. Nästan samtidigt 
publiceras nu två böcker om dels den bråkiga gesällkulturen under den första 
hälften av 1800-talet, dels den skötsamma arbetarkulturen ett hundra år sena
re. 

Den bråkiga kulturen 

Under den första hälften av 1800-talet ökade våldsbrottsligheten i Sverige. 
Därefter vände kurvan och minskningen fortsatte nästan ända fram till andra 
världskriget (1. Under den första hälften av 1800-talet följde exempelvis smi
deshantverksstaden Eskilstuna detta mönster. De grupper som främst stod för 
ökningen var gesäller, lärlingar och arbetare. Samma arbetargrupper söp och 
bråkade på gator och krogar, gjorde upplopp, tog frimåndag och snattade ar
betsmaterial. Den flitige ekonomhistorikern Lars Magnusson försöker i "Den 
brdki$a kulturen. Förläggare & Smideshantverkare i Eskilstuna 1800-1850" 
(Författaiförlaget 1988) förklara varför framför allt smidesgesällernas kultur 
under den första hälften av 1800-talet var så "bråkig". 
En undersökning av den "bråkiga kulturen" skulle kunna förklara det tilltagan
de våldet under den första hälften av 1800-talet. Tyvärr finner inte Magnusson 
någon övergripande förklaring till "bråkigheten" i smidesgesällernas kultur. 
Han anger istället olika typer av orsakssammanhang när han undersöker element 
i kulturen. 
Våldet ser han som uttryck för smidesgesällernas "ära", men han tillbakavisar 
"äran" som förklaring när samma gesäller tog frimåndag. Han väljer att tona 
ner "hederns" och "ärans" betydelse och betonar i stället olika typer av mate
riella förklarlingar. Här vill jag göra ett anspråkslöst försök att omtolka 
hans resultat och betonar istället "hedern" som gemensam förklaring till den 
"bråkiga kulturen". Bourdieus undersökning av "hederns" regler för 1950-talets 
kabylska bönder kan med vissa modifikationer överföras till 1800-talets arbe
tarkultur. Bourdieu ser "hedern" som det sociala systemets sammanbindande 
kitt. I värnandet av hedern är det bl a nödvändigt att försvara sig från an
grepp annars drabbas personen av skam (2. 
Fram till slutet av 1800-talet var arbetstiden oftast "porös". Hantverksarbe
tarna - och mästarna - arbetade oregelbundet. Ofta arbetade man lite i början 
av veckan och mycket i dess slut. I internationell forskning har man poängte
rat att det uppgiftsorienterande, snarare än tidsorienterande, arbetet gav 
gesällerna utrymme att markera sitt oberoende och sin frihet. De kunde själva 
bestämma när och hur de skulle arbeta. För dem hade därför den sjålvpåtagna 
ledigheten - frimåndagarna - ett stort symbolvärde. Den var uttryck för deras 
"ära". Men, menar Magnusson, man kan inte enbart se den dåliga tidsdiscipli
nen, som ett tecken på "ära", eftersom också mästarna till viss del acceptera
de frimåndagarna. Efter en analys av fö retagsmaterial, drar han slutsatsen att 
arbetet överhuvudtaget bedrevs oregelbundet under den första hälften av 1800-
talet. Mästarna krävde, att lärlingar och gesäller skulle ge sig till tåls, 
när inget arbete fanns att få. Den självpåtagna ledigheten måste sättas i 
relation till den ännu mer omfattande ledighet, som berodde på andra orsaker -
på brist på råmaterial, ogynnsamma väderleksförhållanden, säsongsmässigt svag 
efterfrågan mm. Magnusson menar att detta, tillsammans med arbetets betingka
raktär, förklarar att frimåndagarna till stor del accepterades av mästarna. 
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Magnusson garderar sig genom att poängtera mästarnas ambivalenta inställning 
och påstår att frimåndagarna i det sammanhanget kunde fungera som en delvis 
legiom, men begränsad protest, som utmanade men inte ifrågasatte samhällsord
ningen. 
Ett annat element i den ''bråkiga kulturen" var försnillningen av arbetsmateri
al - som Magnusson menar var mycket vanlig. En möjlighet är att se denna, som 
ett sätt att dryga ut lönen. En annan förklaring är att den var ett karaktä
ristiskt mönster under 1700-talet och början av 1800-talet, där de flesta för
sökte lura varandra. Enligt ett tredje synsätt var den en sorts arbetarpro
test, där arbetarna såg den, som en legitim del av lönen. Magnusson tillbaka
visar särskilt den tredje förklaringen och anser, efter källstudier i före
tagsmaterial, att försnillningen och liknande företeelser var mycket utbredda 
delar av det förindustriella hantverket och att bristen på kontroll i verkstä
derna, var den viktigaste orsaken till detta. 
Magnussons undersökning av det oregelbundna arbetet är mycket intressant, men 
den förklarar inte varför gesällerna tog frimåndag och annan ledighet. Det gör 
däremot den förklaring som hänvisar till värnandet av den sociala positionen, 
"hedern" eller "äran". Något som påpekats av tidigare forskning (3. 
Magnussons resultat belyser därmed mästarnas relativa ointresse av att stävja 
beteendet. Magnusson ser i detta sammanhang gesällernas beteende som en passiv 
respons på arbetssituationen. Jag vill i stället betona gesällernas byggande 
av sin eien kultur (4. 
Också 1 fråga om försnillningen ser Magnusson gesällerna som passiva kultur
ella mottagande, eftersom han lägger så stor vikt vid den bristande kontrol
lens betydelse. Han tar själv upp att man kan se beteendet som försvar av tra· 
ditionen, "ett försök att hålla fast vid ett förlegat "Ehre"-begrepp i en tid 
av framrusande kapitalistiska produktionsförhållanden." (s296) Men detta avvi
sar han. Jag menar att hedersbegreppet inte på något sätt var förlegat för 
Eskilstunas srnidesgesäller. Värnandet av traditionen hade mycket stor betydel
se i arbetarkulturen och det är möjligt att se försnillningen som en uppkommen 
konflikt, om vad som tidigare betraktades som en rättighet (5. 
Här finns också möjlighet att dra intressanta paralleller till Michael Griltt
ners forskning om försnillningen i Hamburgs hamn i slutet av 1800-talet. 
Grilttner menar att försnillningen från början var ett traditionellt beteende, 
som var mycket vanligt i flertalet storhamnar i västvärlden. I det traditio
nella beteendet ingick ett mått av social protest. Detta visades bl a av att 
hamnarbetarna noga skilde på stölder från arbetskamrater och arbetsplatsstöl
der. I samband med tilltagande klassmotsättningar i början av 1900-talet och 
med att fackföreningsrörelsen försvagades, så förstärktes protestelementet i 
snatterierna (6. 
I två avsnitt diskuterar Magnusson skuldsättningen och smidesarbetarnas dryck
eskultur. I båda fallen stärker hans resultat min syn på "hedern" och de soci
ala relationernas betydelse för den "bråkiga kulturen", När han analyserar 
skuldsättningens betydelse för de sociala relationerna presenterar han, för 
svenskt vidkommande, ny och intressant forskning. Han visar att skuldsättnins· 
en band samman sociala relationer till ett socialt nätverk. Genom att erbjuda 
en person hjälp kunde man få bistånd vid ett senare tillfälle. Samma perspek
tiv genomsyrar behandlingen av smidesarbetamas dryckeskultur. Utbytet av 
supar markerade tillhörighet och ~emenskap - och byggde upp ett socialt 
skyddsnät. Kapitlet om det sociala drickandet är bokens mest intresseväckande. 
Det gör det t ex möjligt att analysera nykterhetsrörelsens framväxt och tidiga 
arbete utifrån ett nytt synsätt. De båda kalitlen hjälper också till att förk
lara varför hedern, som symboliskt kapita , förmodligen blev allt viktigare 
att upprätthålla i samband med övergången till kapitalism. 
I sin kritik av forskningen om "hedern", menar Magnusson, att det visserligen 
är troligt att kulturen fungerar som uttryck för och som medel för att stärka 
självidentifikationen och egenbild, men, med en sådan utgångspunkt tenderar 
kulturbegreppet att bli "alltför passivt och historiskt ospecifikt. Kulturella 
institutioner är i första hand mte tidlösa uttryck för ett allmänmänskligt 
behov av självidentifikation. De ä r inte heller oföränderliga representationer 
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av ett givet etos (hantverkarnas "Ehre") som på detta sätt manifesteras i 
riter och/eller materiella representationer. " (s 253) Jag menar att Magnusson 
här gör ett felslut. Han begränsar hedersbegreppet till "ideologi" och ser 
inte hederns kulturella betydelse för kommunikationen inom det sociala syste
met samt dess roll som ett symboliskt kapital. 
Magnusson har populärvetenskapliga ambitioner med sin bok. Han börjar exem
pelvis med ett roligt kapitel om några upplopp. Jag inbillar mig att det är 
särskilt viktigt i populärvetenskapliga sammanhang att vara tydlig. Jag tror 
att Magnusson kunde ha blivit tydligare om han inte så ofta förlitat sig på 
mångfaktorsförklaringar, utan preciserat vilka förklaringar, som han anser ha 
störst förklaringsvärde, och om han skrivit igenom boken lite mer noggrannt. 
Det finns både språkliga och innehållsmässiga brister, som beror på att boken 
är snabbt och något slarvigt skriven. Ja& störs av mångordigheten och de långa 
empiriska beskrivnin~arna. Man får mte förväxla utförlighet och livfull 
beskrivning med tradig uppräkning. Bokens olika avsnitt hänger dessutom inte 
mer än nödtorftigt ihop. Flera kapitel har tidigare publicerats som separata 
artiklar i olika sammanhan~. Det märks! I inledningen referererar Magnusson en 
intressant diskussion om hJStorisk antropologi. Detta avsnitt borde han ha an
vänt för att vässa sina forskningsinstrument. Men i sin analys av den "bråkiga 
kulturen" verkar han ha ~tömt vad han skrev tidigare. Han förklarar helst kul
turella fenomen utifrån sitt ekonomhistoriska perspektiv. Det ekonomhistoriska 
bagaget får också Magnusson att behandla de ekonomiska bakgrundsvariablerna 
mycket utförligt - i mitt tycke alltför utförligt. Exempelvis dyker han ner i 
manufakturisten Zanders arkiv och redogör ingående för vad som tillverkades 
och hur det såldes. Det som kunde ha sagts på några få rader tar därmed fö r 
Magnusson nästan åtta sidor. Under tiden bar han också hunnit kvantifiera en 
mängd fakta, som han redovisar i - i och för si~ intressanta - tabeller. Som 
ytterligare ett exempel kan nämnas att det tar SJU och en halv sida att redo
göra för förlagssystemets allmänna organisation, nio sidor att behandla för
lagssystemet i Eskilstuna och sju och en halv sida att behandla förlä~aren 
Christopher Zetterbergs verksamhet. Uppenbarligen har Magnusson funrut ett 
ekonomhistoriskt intressant material om Zetterbergs firma. Tyvärr har jag 
svårt att se hur alla kvantifieri: 6arna av detta och liknande material har 
relevans för analysen av den bråki~a kulturen. 
Mer än en gång har iag vid läsrungen av boken undrat, om han inte borde ha 
delat upp boken i två separata skrifter: dels en längre artikel om Eskilstunas 
smidesmanufakturister och förläggare, dels en bok om "den bråkiga kulturen". 
Huvuddelen av analysen av "den bråkiga kulturen" utförs på sidorna 251-345. De 
tidigare kapitlen är till stor del bakgrundskapitel. Jag menar att det varit 
tillräckligt för kulturanalysen att redovisa en bråkdel av alla fakta om för
läggare och manufakturister. 

Den skötsamma arbetaren 

Som jag nämnde tidigare sjönk våldsbrottsligheten betydligt under den andra 
hälften av 1800-talet och de första årtiondena av 1900-talet. Detta var ett 
tecken på att den "bråkiga kulturen" blev mindre bråkig. Denna process kan ses 
som en "civiliserings-" eller "disciplineringsprocess" eller som ett tecken på 
en rationell förändring av arbetarkulturen. Skillnaden i perspektiv beror på 
om man ser förändringen som en konsekvens av kontroll "ovanifrån" eller "unde
rifrån". Några forskare som poängterar "ovanifrån"-perspektivet tolkar föränd
ringen som ett förborgerligande och som ett resultat av borgarklassens kultu
rella hegemoni. Det motsatta perspektivet innebär att man poängerar praxis 
betydelse för arbetarkulturen. Arbetarrörelsen bedrev energiskt "självkont
roll", eftersom den svarade mot arbetarrörelsens behov (7. 



När idehistorikern Ronny Ambjörnson i sin utmärkta, nyutkomna bok "Den 
skötsamme arbetarerL Jdeer och ideal i ett no"ländskt sdgverkssamhälle 
1880-1930" (Carlssons förlag 1988) studerar denna process ser han skötsamheten 
som en del av arbetarklassens e~a or8anisering och praxis. Ambjörnssons bok 
är en fröjd att läsa - särskilt inledrungskapitlet där han utifrån sin egen 
bakgrund beskriver arbetatklassens skötsamhetsideal under mellankrigstiden. 
Ambjörnsson menar att det inom arbetarklassen växte fram en skötsamhetens 
kultur under 1900-talets första årtionden. Kulturen formades i fackföreningar
na, nykterhetslogerna och bildningsorganisationerna och tog sig uttryck i 
beteenden, ideer, attityder och mentaliteter. Ambjörnsson tar sin egen morfar 
som exempel på en skötsam arbetare. För morfadern var nykterhet, ordbållighet, 
besinning och eftertänksamhet honnörsord. Man fick inte låta tillfälligheterna 
regera det öde över vilket man själv kunde vara herre. Skötsamheten var ett 
moraliskt val där livet framstod som ett projekt, som skulle odlas, planeras 
och förädlas. 
Det moraliska och ideologiska rötterna till denna skötsamhetens kultur friläg
ger Ambjörnsson genom att studera några folkrörelsers aktiviteter i Halmsund 
under framför allt mellankrigstiden. Han närläser loge- och fackföreningspro
tokoll för att finna de levnadsideal, det eftersträvade beteende, som låg till 
grunden för kulturen. 
Halmsund dominerades av ett sågverk där bolaget i patriarkalisk anda tog band 
om sina arbetare. Arbetarnas motprestation var skötsamhet. Bolaget strävade 
efter att kontrollera arbetarnas totala liv, inte bara arbetet utan också 
deras vardag. Patriarkalismens vertikala samhälle förändrades av de spontant 
uppkomna föreningarna mellan arbetare. Folkrörelserna ersatte det äldre socia
la nätverket och tog - över - och omformade - en del av den kontroll som det 
patriarkaliska företaget tidigare utövat. 
En IOGT-loge, Skärgårdsblomman, bildades 1884. I början av 1900-talet var 
befolkningen knappt 3000 invånare. Av dessa tillhörde omkring 600 nykterhets
rörelsen. I nykterhetsrörelsen fick arbetarna möjlighet att själva, kollek
tivt, forma sin fritid utanför bolagets kontroll. Skötsamheten innebar inte 
bara avhållsamhet från alkohol utan också andra ideal, som på sikt undermine
rade P.ratriarkalismen. Det gällde att skapa en skötsamhet på egna villkor. 
Ambjörnsson menar att den "bråkiga" kulturen och patriarkalismen ömsesidigt 
betingade varandra. När arbetarbefolknin~en skapade sin skötsarnhetskultur var 
den ett steg i ifrågasättandet av det patnarkaliska mönstret. Långsamt ersat
tes därmed patriarkalismen av en ny självmedvetenhet. 
Den första fackföreningen bildades först 1905 bland stuveriarbetarna i hamnen. 
Också den såg som sin uppgift att verka för skötsamhet. Men det var skillnad 
mellan fackföreningsrörelsens skötsamhetsideal och nykterhetsrörelsens. Den 
skötsamhet som fackföreningarna sökte ingjuta i sina medlemmar var ett led i 
arbetarnas or8anisering kring klassintressen, medan logens skötsamhet var in
dividuell. Individen, inte klassen, stod i centrum. Men, då de båda rörelserna 
delvis bestod av samma personer blev skillnaden efterhand allt mindre. 
För den tidiga nykterhetsrörelsen var medlemmarnas återfall ett stort problem. 
Logemedlemrnarna gav akt på varandra. I stället för att grundas på yttre bete
endekonformitet och hot om uteslutning ur gemenskapen, integrerades efter 
hand kontrollen i personligheten. Den skötsamme arbetaren kontrollerade sig 
själv. Samtidigt ändrades logens verksamhet. I början var ceremoniel och riter 
viktiga. Dessa inslag tonades så småningom ner. Bildning - i vid bemärkelse -
och föräldande nöjen fick ökad betydelse. Logen fungerade exempelvis som en 
talareskola. Det ständiga diskuterande! var ett sätt att med ord och argument 
få kontroll över en kaotisk verklighet. Resonerande! ledde till ökad distans, 
som i sin tur skapade medvetenhet och var ett led i skötsamhetsprojektet. För 
nykterhetsrörelsen var upplysning en nyckelfråga. Man skilde mellan råhet och 
kultur. Det gällde att skapa en ny människa, som inte bara avhöll sig från 
starka drycker utan också i övrigt betedde sig "människorvärdigt". 
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Nykterhetsrörelsens mål var att "förborgerliga" arbetarklassen. Av "vila" och 
impulsstyrda folkhopar skulle skapas individer, som förstod att styra sina 
tankar och handlingar, som visade hyfsning och som omfattade ideal och värde
ringar som medelklassen delade. Detta innebar inte att de arbetare som utgjor
de den övervägande majoriteten inom logerna i Holrnsund mekaniskt tog över 
medelklassens civilisationsprojekt. Ideer och ideal ändrade delvis innebörd 
när det mötte nya sociala och kulturella miljöer. Medelklassens hyfsning var 
en annan än den hyfsning som arbetarna hade i de nykterhetsloger Ambjörnsson 
undersökt. 
Som jag tidigare påpekat spelade hedern en central roll i den tidigaste arbe
tarkulturen. Hederns roll i skötsamhetens kultur behandlar Ambjörnsson inte 
annat än som ett empiriskt fenomen. Han är mer intresserad av föreställningar
nas idehistoriska rötter än av det faktiska beteendet. Men i hans behandling 
av framför allt den tidiga fackföreningsrörelsen framskymtar att hedern var 
viktig också för särskilt den tidiga skötsamhetskulturen. De skötsamma arbe
tarna var också hedervärda arbetare. Man skulle vara moraliska föredömen, upp
träda värdigt och värna om sin heder som arbetare. Liksom logen sökte fackfö
reningen forma ett beteende som omfattade arbetarens hela värld. Men till 
skillnad från logen var det klassens inte individens skötsamhet som utgjorde 
projektet. Det gällde att uppträda disciplinerat inför arbetsgivaren. Det ut
vecklades bland de fackligt aktiva arbetarna en hederskodex, där medvetenhet 
om klassens situation förenades med arbetsdisciplin, affektkontroll och nyk
terhet. Det blir en uppgift för senare forskning att närmare studera förhål
landet mellan hedern och skötsamhetskulturen. 
Ambjörnssons bok är något för lång. Jag har här framför allt refererat bokens 
första del. I fortsättningen blir närläsningen av källmaterialet alltför ingå
ende. Som läsare drunknar jag i den detaljrika beskrivningen av vad man läste 
och skrev i lo~ens studiecirkel. Liksom Magnusson är han lite väl förälskad i 
sitt källmaterial. Ambjörnsson visar hur en elit utvecklades. För eliten är 
cirkeln en etapp på vägen mot en lokal offentlighet och kommunalpolitiken.Eli
ten kan möjligen ses som en konsekvens av de institutioner som deltog i ska
pandet av skötsamhetskulturen, men dess ideer är, som jag uppfattar det, var
ken av så stort allmängiltigt intresse eller så betydelsefulla för analysen av 
kulturen att de behövt fåsd stort utrymme i boken. 

Bråkighet och skötsamhet - två aspekter av arbetarkulturen 

Både Magnussons bok om den bråkiga kulturen och Ambjörnssons om den sköt
samma kulturen för arbetarkulturforskningen framåt. De kommer att sätta djupa 
spår i forskningsvärlden. Magnussons har ett grandiosare anslag och mer vit
tomfattande ambitioner. Resultatet når inte alltid upp till ambitionsnivån, 
men särskilt hans forskning om dryckeskulturen och skuldsättningens sociala 
betydelse är av stor betydelse för förståelsen av den tidigaste arbetarkultu
ren. Ambjörnsson spänner inte bågen lika mycket som Magnusson. Han tillför 
forskningen en mycket spännande analys och beskrivning av skötsamhetskultu
ren under 1900-talets första hälft. Vad som ännu saknas är forskning som bin
der samman Magnussons och Ambjörnssons resultat och mer ingående undersö
ker traditionens betydelse för den del av arbetarklassen som inte var så sköt
sam. 
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