
Utbildningens revolutioner
Till studiet av utbildningshistorisk förändring

Anne Berg, Esbjörn Larsson, Madeleine Michaëlsson,  
Johannes Westberg & Andreas Åkerlund (red.)



 

 61

KAPITEL 4  
En demokratisk revolution 
De tidiga arbetarorganisationerna och formandet av 
demokrater från 1840-tal till 1880-tal 

Anne Berg 

I Sverige, liksom i resterande Europa och USA, kom det folkliga motståndet 
att ta sig nya uttrycksformer under 1800-talet. De politiskt och ekonomiskt 
marginaliserade började organisera sig kollektivt i föreningar. Under de fyra de-
cennier som följde på 1840-talet kom hundratals arbetarföreningar att etableras 
som riktade sig till arbetare, hantverkare, småborgare och lägre medelklass. De-
ras syften varierade men arbetet för folkets eller arbetarens politiska medbe-
stämmande, bildning, social trygghet och drägliga levnadsförhållanden förenade 
dem alla. 

Den politiska organiseringen i sällskap och föreningar innebar en genomgri-
pande förändring av människors politiska praktik. I arbetarorganisationer lärde 
sig tiotusentals män och kvinnor som stod utanför den officiella politiska are-
nan att praktisera metoder för hur de skulle styra sig själva och delta aktivt i 
politiskt arbete. De lärde sig kort sagt kollektivt självstyre; de blev demokra-
tiska politiska subjekt. Men vilken typ av demokrater var det som formades i 
dessa tidiga arbetarorganisationer?  

I denna studie tecknas en ny bild av hur människor från samhällets lägre 
klasser formades till demokrater från 1840-tal till 1880-tal. Perioden kan med 
lite kreativitet sägas motsvara den samhälleliga epok Eric Hobsbawm kallade 
för kapitalets tidsålder. Det var under denna era som kapitalismen blev ett glo-
balt fenomen, då marknadiseringen av varor och arbete triumferade över själv-
hushållningens och de kvarvarande feodala korporationernas arbetsprocesser, 
och borgarklassen etablerade sin ekonomiska, politiska och kulturella hege-
moni. Hobsbawm ringade in sin globala syntes om kapitalets tidsålder mellan 
1848 års folkliga resningar i Europa och kapitalismens första stora kris som ägde 
rum i mitten av 1870-talet.1 För Sveriges del, mot bakgrund av den relativt sena 
industrialiseringen, kan dock kapitalets tidsålder med sina karaktäristiska drag 
sägas omspänna tiden från 1840-talets mitt ända fram till 1880-talets början. 

                                                
1 Eric Hobsbawm, The age of capital 1848–1875 (London 2004) s. 13–18, 354–359. 
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Det som gör denna studie intressant i ett bredare perspektiv är att den ger 
en delförklaring till en klassisk problemställning som rör varför Sverige i likhet 
med de resterande västerländska staterna blev representativa liberala demokra-
tier. Svaret som ges här är att en av de bakomliggande förutsättningarna för 
denna utveckling var att de marginaliserade klasserna under 1800-talet genom-
gick det jag valt att kalla för en demokratisk revolution. 

I nästa avsnitt sätts undersökningen in i sitt forskningsmässiga sammanhang. 
Här diskuterar jag först olika teorier om övergångar till demokratiska statssy-
stem för att snabbt komma in på den forskning som uttalat sig om det civila 
samhällets organisationer och det politiska identitetsskapandets roll för över-
gången. Slutsatsen som dras är att det behövs fler studier av skapandet av de-
mokratiska subjekt som betraktar detta som en historisk process. Därefter re-
dogör jag för hur jag teoretiskt betraktar formandet av demokrater och därmed 
hur jag kommer att undersöka detta empiriskt. Efter detta avsnitt redogör jag 
för de tidiga arbetarorganisationerna och det källmaterial jag använt mig av i 
undersökningen. Därefter behandlas resultaten av studien i sex på varandra föl-
jande avsnitt. 

Skapandet av demokrater 
Sverige ingick i den första vågen av demokratisering som svepte över länder som 
USA, England, Frankrike och de övriga nordiska länderna under 1800-talet och 
kulminerade i de demokratiska genombrotten under mellankrigstiden. När fors-
kare sökt förklara varför dessa länder blev demokratiska har svaren både sökts i 
direkta och utlösande orsaker, som hanteringen av den ekonomiska krisen under 
mellankrigstiden, men även i strukturella och bakomliggande historiska förhål-
landen.2 Statsvetare, sociologer och historiker har länge diskuterat frågan om fost-
ran av demokrater som en viktig kulturell historisk förutsättning för övergången 
stabila demokratier. Det är inom ramen för denna teoribildning som detta kapitel 
lämnar ett bidrag.  

Den nämnda teoribildningen utgår ifrån att den nordvästra hemisfärens be-
folkningar tidigt integrerades i en medborgerlig politisk kultur och formades till 
demokrater.3 Den dominerande bilden av hur detta gick till kan överskådligt 

                                                
2 David Potter, ”Explaining Democratization”, i David Potter et al. (red.), Democratization (Cam-
bridge 1997) s. 10–22. Se även Seymour Martin Lipset, Political Man (London 1963) kap. 2; Barring-
ton Moore Jr, Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the 
Modern World (Harmondsworth 1966) s. xxi–xxii, 4–37, 413–432; Dietrich Rueschemeyer, Evelyne 
Huber Stephens & John D. Stephens, Capitalist development and democracy (Cambridge 1992); 
Charles Boix, Democracy and redistribution (Cambridge 2003) s. 1–13. För exempel på mer dyna-
miska modeller som mixar förklaringsvariabler i tid och rum, se t.ex. Samuel P. Huntington, The 
third wave: democratization in the late twentieth century (Norman 1991) s. 37–40. 
3 Gabriel A. Almond & Sidney Verba, The civic culture: political attitudes and democracy in five 
nations (Princeton 1989) s. v–iv, 1–29; Robert D. Putnam, Robert Leonardi & Raffaella Y. Nanetti, 
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tecknas på följande sätt: Från slutet av 1700-talet och framåt växte ett så kallat 
civilt samhälle fram i väst, i opposition till de auktoritära regeringarna.4 Denna 
sfär bestod av privatpersoner som samlats för att bedriva politisk opinion, ta itu 
med sociala frågor eller ägna sig åt kulturella aktiviteter. Pressen och den frivilliga 
associationen – föreningen eller sällskapet – var dess främsta institutioner. Den 
medborgerliga politiska kulturen, såsom den skildrats av till exempel Gabriel 
Almond och Sidney Verba eller Robert Putnam, socialiserade människor in i en 
roll som aktiva politiska aktörer. Kulturen hade olika organisationsformer och 
norminnehåll i olika länder beroende på de skilda staternas historiska förhållan-
den, men generellt genererade den samma idealtypiska politiska subjekt. Den 
skapade en medborgare som hade vetskap om och förtroende för den demokra-
tiska processen, som kände social tillit, deltog aktivt i det civila samhället, base-
rade sina beslut på kalkylerade avvägningar och hade medborgerliga kompeten-
ser och erfarenheter. Civilsamhället fungerade med andra ord som en demokra-
tisk miljö som alstrade en ny typ av politisk subjektivitet, som varslade om och 
beredde vägen för det demokratiska statsskickets genombrott.5 

Mitt problem med den här bilden är dels att den inte tar i beaktande att det 
civila samhället var (och är) en historisk föränderlig sfär och att formandet av 
demokrater därmed måste betraktas som en historisk process som tagit sig olika 
uttryck över tid. Detta hör i grunden samman med att skildringarna i första hand 
sökt besvara en frågeställning om den demokratiska konsolideringens och stabi-
litetens förutsättningar – inte om det historiska formandet av demokrater under 
1800-talet. Att forskningen inte betraktat formandet av demokrater som en hi-
storisk process är även påtagligt i det svenska fallet.6 Forskningen om medborgar- 
och demokratskapande är av en tvetydig karaktär, den är nämligen både fylld av 
stora synteser och tämligen olikartade enskilda bidrag. Arbetarrörelsens debatt-

                                                
Making democracy work: civic traditions in modern Italy (Princeton 1993) s. 11–12, 83–89, 110–116, 
142–143.  
4 David Zaret har dock spårat den medborgerliga kulturens ursprung till 1600-talet i England. Da-
vid Zaret, Origins of democratic culture: printing, petitions, and the public sphere in early-modern 
England (Princeton 2000) kap. 1–2.  
5 Almond & Verba (1989) s. v–vi, 1–7; Putnam (1993) s. 138–149, 176–185. För svenska ex-
empel, se Hilding Johansson, Folkrörelserna och det demokratiska statsskicket i Sverige (Lund 
1952) s. 11–14, 59–78, 249–257; Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850–
1920 (Uppsala 1977). 
6 För en översikt av den svenska demokratiforskningen, se Victor Lundberg, Folket, yxan och orätt-
visans rot: Betydelsebildning kring demokrati i den svenska rösträttsrörelsens diskursgemenskap, 1887–
1902 (Lund 2007) s. 39–50. Om de politiska stegen mot demokrati se särsk. Torbjörn Vallinder, I 
kamp för demokratin: rösträttsrörelsen i Sverige 1866–1900 (Lund 1962) s. 275–279; Lundkvist (1977). 
Om demokratin som idé inom socialdemokratin, se Anna Friberg, Demokrati bortom politiken: En 
begreppshistorisk analys av demokratibegreppet inom Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 1919–
1939 (Härnösand 2013). Om demokratisering i ett långtidsperspektiv, se Joakim Scherp, De ofrälse 
och makten: En institutionell studie av Riksdagen och de ofrälse ståndens politik i maktdelningsfrågor 
1660–1682 (Stockholm 2013) s. 342–343. 



UTBILDNINGENS REVOLUTIONER 

 64 

klubbar kring sekelskiftet 1900, folk- och massmöten, folkhögskolornas kom-
munalkunskapskurser och förstås rösträttsrörelsens opinionsbildning har lyfts 
fram som exempel på demokratifostrande institutioner.7  

De större studier som aspirerat till att skriva den stora syntesen om det civila 
samhällets funktioner i demokratiseringen har i första hand fokuserat folkrö-
relsernas, rösträttsrörelsens- och den senare socialdemokratiska arbetarrörel-
sens funktioner.8 Hilding Johanssons Folkrörelserna och det demokratiska stats-
skicket från 1952 kan betraktas som en av de första som konstaterade att det 
svenska samhällets föreningsväsende fungerade som demokratiskolor. Huvud-
resultatet var att de tidiga frivillighetsföreningarna, verksamma mellan 1830- 
och 1870-talen, hade en inskränkt parlamentarisk struktur.9 Det var i författa-
rens mening först med de större folkrörelsernas framväxt under 1870-talet och 
framåt som föreningsväsendet fick funktionen av medborgarskolor.10 Det så 
kallade folkrörelseprojektet som genomfördes i Uppsala under 1960- och 
1970-talen följde i Johanssons fotspår. Även i dessa studier, som Sven Lund-
kvists Folkrörelserna i det svenska samhället, konstaterades att folkrörelsernas 
demokratiska betydelse bland annat låg i att de hade fostrat människor till sam-
förståndsanda och kompromissvillighet.11  

Både Johanssons och folkrörelseprojektets slutsatser har under de senaste 
decennierna utsatts för en hel del kritik. Bland annat har denna forskning be-
skyllts för att åsidosätta den maktaspekt som ligger i att fostras till demokrat; 
och det faktum att det var liberala demokrater som fostrades fram i folkrörel-
serna.12 För egen del anser jag att den viktigaste invändningen mot Johansson 
och folkrörelseprojektet är att deras slutsatser i viss mån är färgade av att de 
demokratiska element som studerats i rörelserna jämförs med den konsolide-
rade demokratins utformning under 1920-talet. Detta gäller särskilt perioden 

                                                
7 Se t.ex. Madeleine Hurd, Public spheres, public mores, and democracy: Hamburg and Stockholm, 
1870–1914 (Ann Arbor 2000); Lars Trägårdh, The concept of the people and the construction of popular 
political culture in Germany and Sweden, 1848–1933 (Berkeley 1993); Josefin Rönnbäck, Politikens 
genusgränser: Den kvinnliga rösträttsrörelsen och kampen för kvinnors politiska medborgarskap 1902–
1921 (Stockholm 2004); Lundberg 2007. 
8 Det finns en del studier som visat att medlemmar av borgarklassen fick så kallade demokra-
tiska erfarenheter i det framväxande associationsväsendet decennierna kring sekelskiftet 1800. 
Dessa erfarenheter bestod bland annat av att låta sig styras av en grundlag (föreningarnas stad-
gar) samt att rösta och debattera. Anders Simonsen, Bland hederligt folk: Organiserat säll-
skapsliv och borgerlig formering i Göteborg 1755–1820 (Göteborg 2001); Anne Berg, Kampen om 
befolkningen: Den svenska nationsformeringens utveckling och sociopolitiska förutsättningar ca 
1780–1860 (Uppsala 2011) s. 178–183. 
9 Johansson (1952) s. 22–39. Framförallt specialstuderades väckelse- och nykterhetsrörelserna men 
arbetarföreningarna florerar i utkanterna av Johanssons studie. 
10 Johansson (1952) s. 44–59. 
11 Lundkvist (1977).  
12 För en genomgång av kritiken, se Samuel Edquist, Nyktra svenskar: Godtemplarrörelsen och 
den nationella identiteten 1879–1918 (Uppsala 2001) s. 27–28. Se även Torkel Jansson, Aderton-
hundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängfullt tomrum eller samman-
slutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 1800–1870 (Uppsala 
1985) s. 248–249. 
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före folkrörelsernas genombrott. Men perioden som sträcker sig före 1870-talet 
måste förstås utifrån sina egna utgångspunkter och utifrån hur kollektivt själv-
styre uppfattades och praktiserades vid denna tid. Här kan jag bara instämma i 
Johanna Innes och Mark Philips notering att ”histories of democratic institu-
tions and practices still too often deploy modern ideas as to what is ’demo-
cratic’ to characterize what they are charting – and consequently miss oppor-
tunities to explore ways in which past understandings shaped practice”.13  

Att betrakta politiska subjekt som konstruerade, skapande och formade av 
språkliga och andra socialiserande praktiker är numera tämligen okontroversi-
ellt. Majoriteten av studier som studerat skapandet av demokratiska subjekt 
eller medborgerliga identiteter har däremot inte intresserat sig för att göra mer 
omfattande analyser av hur detta förändrats under olika historiens gång. Istället 
har de skapat analyser av speciella fenomen, särskilda historiska aktörer eller 
rörelser.14 Måhända hör det samman med att idén om att språk och kultur 
föregår kategorier som kapitalism och klass har fängslat en hel generation histo-
riker.15 Patrick Joyce hävdar i Democratic Subjects: The Self and the Social in 
Nineteenth-Century England att den demokratiska idén var en social föreställ-
ning som låg till grund för skapandet av demokrater. Parafraserande Benedict 
Andersons teori om nationer som föreställda gemenskaper hävdar Joyce att det 
finns ingen demokrati om inte demokratin föreställs.16  

Detta påstående är, i min mening, inte särskilt kontroversiellt. Ett demokra-
tiskt styrelsesätt kan inte reproduceras utan att det görs levande i de styrdas 
föreställningsvärld. Joyce går dock ett steg längre när han skriver att den demo-
kratiska föreställningen är av samma beskaffenhet som samhället betraktat som 
ett system. Båda är manifestationer menar han.17 Demokratiska subjekt görs 
samtidigt som samhällssystemet görs, med konsekvensen att det inte finns nå-
gon verklighet eller materiella strukturer dold bakom dessa föreställningsvärl-
dar.18 Detta påstående vill jag dock problematisera i denna studie. Om vi inte 
kan tänka oss ett samhällssystem, med strukturella regelbundenheter av till 

                                                
13 Joanna Innes & Mark Philp, “Introduction”, i Joanna Innes & Mark Philp (red.) Re-imagining 
Democracy in the Age of Revolutions: America, France, Britain, Ireland, 1750–1850 (Oxford 
2013) s. 5. 
14 Patrick Joyce, Democratic subjects: The self and the social in nineteenth-century England (Cam-
bridge 1994); Barbara Cruikshank, The will to empower: democratic citizens and other subjects (Ithaca 
1999); Mitchell Dean, Governmentality: Power and rule in modern society (Thousand Oaks 2010) 
82–86. Det finns dock en rad historiska studier som visat på demokratiseringens “open-endedness” 
och att demokratiseringsprocesser ibland faktiskt tagit kliv tillbaka. Se t.ex. Margaret Lavinia An-
derson, Practicing democracy: Elections and political culture in Imperial Germany (Princeton 2000); 
John Dunne, Setting the people free: The story of democracy (London 2005); Innes & Philip (2013) s. 
1–10. 
15 För ett liknande resonemang se Geoff Eley & Keith Nield, The future of class in history: What’s 
left of the social? (Ann Arbor 2007) s. 1–14. 
16 Cit. Joyce (1994) s. 20. 
17 Joyce (1994) s. 7. 
18 Joyce (1994) s. 1–7. 
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exempel ekonomisk och politisk ojämlikhet, kan vi inte förklara varför män-
niskor med vissa delade erfarenheter och positioner attraherades av den demo-
kratiska föreställningen, och varför vissa inte gjorde det. Vi kan inte heller för-
stå varför de valde just demokratin om vi inte ser kopplingen mellan denna 
statsform och det kapitalistiska statsamhällets framväxt och den nya borgar-
klassens politiska och kulturella hegemoni. Det vi måste fråga är hur och varför 
demokratiska subjekt har skapats under vissa tidsperioder, i vissa kontexter.19 
Skapandet av demokratiska subjekt måste i min mening betraktas som en hi-
storisk process vars generella karaktärsdrag förändrades – eller åtminstone po-
tentiellt har förändrats – under 1800-talets gång. 

De tidiga arbetarföreningarnas skapande av demokrater 
På ett konkret plan utgörs undersökningens objekt av de första svenska arbe-
tarorganisationerna och deras politiska praktiker. Det rör sig om de så kallade 
bildningscirklar, arbetarföreningar och fackföreningar som verkade från mitten 
av 1840-talet till mitten av 1880-talet. Undersökningen som görs utgår från att 
analysera föreningarnas politiska praktik för att utröna vilka erfarenheter av 
kollektivt självstyre människor fick genom sitt föreningsengagemang; kort sagt 
vilka demokratiska subjekt som den tidiga arbetarrörelsen skapade? Med orga-
nisationernas politiska praktik åsyftas deras styrningssystem, procedurer som 
omgav dem och de maktrelationer som skapades inom föreningarna. Teoretiskt 
vilar detta på förförståelsen att politiska styrsystem och de uppsättningar me-
toder de vilar på (re)producerar politiska subjekt – människor som handlar på 
ett visst sätt och som har vissa politiska intressen och värderingar. Politiska 
metoder betraktar jag därmed, i likhet med Terry Eagleton, som ideologi i sin 
praktiska form, då de integrerar människor i rutinmässiga beteenden och makt-
relationer.20 Men de politiska subjekten, demokraterna, var inte bara en skap-
else av metoder och materiella faktorer. De är också en effekt av spridandet av 
föreställningar om politiskt uppförande. Detta märks inte minst på den poli-
tiska regleringens huvudsakliga dokument: det regelverk som stadgade hur man 
skulle uppföra sig på möten och i den politiska föreningsvardagen. Jag utgår 
med andra ord från att både materiella omständigheter och ideologiska, eller 
diskursiva, har en konstituerande verkan.21 

I denna texts första avsnitt visas, genom en undersökning av det interna 
styrsystemet i organisationerna, att den representativa formen av folkstyre var 

                                                
19 Vi måste med andra ord ta den kausala heterogeniteten och historiska fenomens kontextbun-
denhet i beaktande. För ett utvecklat resonemang kring dessa ståndspunkter, se William H. Sewell 
jr, Logics of history: Social theory and social transformation (Chicago 2005) s. 9–10. 
20 Terry Eagleton, Ideology: An introduction (London 1991) s. 50. 
21 Karl Marx, A Contribution to the Critique of Political Economy (Moskva 1977) “Foreword”; kap 4; 
Michel Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse (Lund 2003) s. 156–157. 
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den dominerande. Samtidigt inskärps att det fanns lokala variationer. Alla or-
ganisationer praktiserade inte demokrati på samma sätt och kanske är det ändå 
den liberala politiska praktikens strukturella dominans trots allt, som är det 
tyngsta stödet för min övergripande tes. Avsnittet därefter lyfter fram den 
slutna röstens dominerande status och diskuterar den som en individuali-
serande ideologisk praktik. I de avslutande avsnitten diskuteras den tidsbundna 
demokratiska maktrelation det politiska styrsystemet skapade mellan de sty-
rande och de styrda; mellan de som representerade och de som representerades.  

Källmaterialet för dessa undersökningar utgörs av stadgar och reglementen 
för i runda tal 150 organisationerna som verkade från 1840-talets mitt till 1880-
talets slut. Mer exakt har stadgar för 148 föreningar återfunnits vilka har an-
vänts som grund för analysen. Av de föreningar som startades vid denna tid har 
de stadgar tagits med som lämnar information om styrsystem och liknande. 
Därmed är de 148 föreningarna, i de flesta fall lokala, att betraktas som ett 
urval.22 Stadgarna fungerade som sällskapsväsendets lagar och angav hur själv-
styret skulle organiseras och vilka rättigheter och skyldigheter medlemmarna 
hade. Dessa har bildat grunden för undersökningen av de interna styrsystemens 
politiska utformning. För att fördjupa kunskapen om hur omröstningar gick till 
och hur maktrelationen såg ut i praktiken har jag särskilt studerat protokollen 
för Stockholms bildningscirkel (1845–1859) Malmö arbetarförening (1867–
1873), Malmö Nya arbetarförening (1873–) och Stockholms arbetareförening 
(1866–1948) inom ramen för undersökningsperioden. Jag har valt de två före-
ningar från Stockholm dels för att de var stilbildande för andra samtida före-
ningar, förvisso i lag med andra som den i Norrköping, dels för att de hade en 
för sin tid tämligen stor medlemsskara. Föreningarna från Malmö har jag valt 
för att det ger perspektiv på hur mindre föreningar som startades efter de mer 
stilbildande fungerade. Det ska också sägas att arbetarföreningarna från de två 
städerna är valda för att de kan belysa hur en generell skillnad i valsätt som 
existerade mellan alla föreningar gick till i praktiken. Det kan i sammanhanget 
nämnas att den svenska arbetarhistorien länge har varit präglad av ett lokalhi-
storiskt perspektiv. Viss kritik har riktats mot detta metodiska grepp.23 Här 
kommer dock de lokala fallstudierna enbart att användas för att fördjupa och 
belysa mer generella slutsatser som dras från studier baserade på det mer om-
fattande stadgematerialet. 

                                                
22 De tryckta stadgar som föreningslivet lämnat efter sig återfinns i facket Polit.ekon arb.fören. på 
Kungliga biblioteket i Stockholm. Av dessa har jag gått igenom samtliga mellan 1845 och 1889. De 
stadgar som tagits med har lämnat information om styrsystem, syftet med föreningen och innehåller 
mer utförlig information om föreningspraxisen. Jag har undvikit centralföreningar då de dikterar 
regler för medlemsorganisationer och inte enskilda medlemmar (väldigt få centralföreningar skap-
ades f.ö. före 1880-talets slut).  
23 Stefan Nyzell, ”Arbetarkultur i brytningstid: reflektioner kring kulturhistorien, den nya kultur-
historien och historien bortom den nya kulturhistorien i den svenska arbetarhistoriska forskningen”, 
Scandia 73:1 (2007). 
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Arbetarklassens formering i kapitalets tidsålder 
Arbetarklassens formering i organisationsform inleddes i England under slutet av 
1700-talet och kom att växa fram i resten av de europeiska länder som industri-
aliserades. Under hela det följande seklet kom den traditionella folkliga upprors- 
och protestkulturen att samexistera med en organiserad rörelse. Hantverkarna 
var lite av en förtrupp i föreningsbildandet. Bakgrunden är att de successivt kom 
att proletariseras mot bakgrund av kapitalismens påverkan på hantverksnäringen 
och avskaffandet av skråväsendet och näringsprivilegiet. I Sverige skedde det 
1846 genom Fabriks- och hantverksordningens införande.24 Hantverkarna kom 
dock att liera sig med de övriga urbana proletärerna – en under perioden växande 
grupp – och människor från en utbildad medelklass. Under den tidiga perioden 
i arbetarföreningarnas historia förblev den sociala kompositionen mixad på det 
här sättet. Det som förenade grupperna var i första hand frågor som rörde poli-
tiskt medbestämmande, bildning och upplysning, levnadsomständigheter och 
behovet av sociala och ekonomiska skyddsnät.25 

De första organisationerna för hantverkare och arbetare i Sverige uppstod 
under mitten av 1840-talet. De kallades för bildningscirklar och hade bland 
annat till syfte att höja de arbetandes bildningsnivå. Under 1850-talet började 
en ny typ av förening att uppstå under namnet arbetare-förening. De första 
arbetare-föreningarna varade, liksom cirklarna, inte särskilt länge; flera dog ut 
under slutet av 1850-talet. Under 1860-talets mitt påbörjades ännu en våg av 
föreningsbildande och dessa arbetarföreningar kom att bli mer varaktiga. Den 
andra mer beständiga vågen bör förstås mot bakgrund av industriarbetarklas-
sens numerära ökning vid denna tid. Föreningarna hade liknande syften som 
föregångarna men måhända en mer uttalad agenda när det kom till upprätt-
ningen av folkbanker, sparkassor och sjukkassor. Folkets rätt till politiskt med-
bestämmande hade dessutom blivit en explicit målsättning. Den första av de 
nystartade föreningarna bildades i Norrköping. Stockholm, Göteborg, Malmö 
och Falun skulle snart följa efter. Under perioden fram till 1880-talet slut, före 
de socialistiska och socialdemokratiska arbetarföreningarnas framväxt, hade 
uppemot 150 föreningar bildats. De flesta kallades just arbetarföreningar, arbe-
tar- och fackföreningar eller enbart fackföreningar med bredare politiska och 
sociala syften. Utöver dessa uppstod också den så kallade ringrörelsen som var 
arbetarföreningar med en tydlig kristen-protestantisk prägel.26 Det är dessa ty-
per av arbetarföreningar som studeras här.  

                                                
24 E.P. Thompson, The making of the English working class (Harmondsworth 1991 [1968]) s. 259–
296, 819–820; Lars Edgren, Lärling – Gesäll – Mästare: Hantverk och hantverkare i Malmö 1750–
1847 (Lund 1987) s. 59–62, 294–303. 
25 Åke Abrahamsson, Ljus och frihet till näringsfång: Om tidningsväsendet, arbetarrörelsen och det 
sociala medvetandets ekologi – exemplet Stockholm 1838–1869 (Stockholm 1990) s. 16–18; Frans 
Lundgren, Den isolerade medborgaren: Liberalt styre och uppkomsten av det sociala vid 1800-talets 
mitt (Uppsala 2003) s. 193–213; Berg (2011) s. 233–239. 
26 Axel Påhlman & Walter Sjölin, Arbetarföreningarna i Sverige 1850–1900: En undersökning av den 
liberala arbetarrörelsens historia och kooperationens första skede (Stockholm 1944) s. 149–153. 
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I den tidigare forskningen om cirklarna och arbetarföreningarna har de ofta 
karaktäriserats som liberala eller borgerliga. Anledningen, såsom det har häv-
dats i tidigare forskning, var att föreningarna var skapade för arbetarklassen 
men inte av densamma. Johan Ellmin som var med och startade Stockholmscir-
keln var läkare och professor vid Karolinska institutet. Den första ordföranden 
för Stockholms arbetarförening, Henrik Hageman, var smedsmästaren och 
stadsfullmäktige.27 Men faktum är att de intellektuella var mer uppblandade 
än man kanske skulle kunna tro. Den sociala kompositionen av cirklarnas och 
de tidiga arbetarföreningarnas intellektuella bestod av en mix av hantverksid-
kare, hantverksarbetare, småborgare samt läkare, jurister, journalister och tjäns-
temän utan rang.28 Samtidigt ska man inte underskatta inflytandet från den li-
berala intelligentian, de som kallats för de första folktribunerna, som kom att 
sluta upp bakom föreningarna. Däribland kan nämnas sådana namn som Au-
gust Blanche och S.A. Hedin. Ett utmärkande drag är att den kategori man sade 
sig företräda var ”folket” eller ”det arbetande folket” – i England ”the people” 
och i Frankrike ”le peuple” – inte arbetarna och ytterst sällan arbetarklassen. 
Detta folk ställdes mot herrarna, aristokraterna och de andra där uppe i den 
samhällshierarki man målade upp.29  

Det representativa självstyrets dominans 
Det finns egentligen få historiska studier över sociala rörelsers styrningssystem, 
och forskare har också påpekat att den här typen av analyser saknas.30 Om vi ser 
till staters styrning finns det förstås betydligt många fler modeller. Inom demo-
kratiforskningen skiljer man ofta mellan två generella typer av folkstyre: direkt 
och representativ demokrati. Den direkta formen är ett system för beslutsfat-
tande inom den offentliga sfären där medborgarna är direkt involverade. Den 
representativa formen, även kallad den liberala formen, är ”a system of rule em-
bracing elected ’officers’ who undertake to ’represent’ the interests and/or views 
of citizens within the framework of ’the rule of law’”.31 Hur styrdes de första 
arbetarorganisationerna? Alla arbetarorganisationer var till sin själva form små 

                                                
27 Påhlman & Sjölin (1944) s. 148. 
28 Berg (2011) s. 235.  
29 Patric Joyce, Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1848–1914 (Cam-
bridge 1991); Kurt Johannesson (red.) Heroer på offentlighetens scen: Politiker och publicister i Sverige 
1809–1914 (Stockholm 1987); Berg (2011) kap. 7 och där anförd forskning.  
30 Forskare inom fältet sociala rörelser har till och med uttryckt att det saknas verktyg för att stu-
dera deras interna styrning. Se Christoph Haug, ”Meeting Arenas”, i Jeff Goodwin & James M. 
Jasper (red.) The Social Movements Reader: Cases and Concepts (Malden 2014) s. 209, och särskilt 
hans kritik av Alberto Melucci. När Melucci studerar sociala rörelsers inre organisation ligger fokus 
på formeringen av normer och hur ledare rekryteras. Alberto Melucci, Challenging Codes: Collec-
tive Action in the Information Age (Cambridge 1996) s. 317–319, 327–333. 
31 Cit. David Held, Models of Democracy (Stanford 2006) s. 4.  



UTBILDNINGENS REVOLUTIONER 

 70 

representativa demokratiska enheter. Det var nämligen i samtliga 148 fall en re-
presentativ form av självstyre som utövades. Vad detta betyder är att försam-
lingsmedlemmarna valde representanter som fick företräda dem.  

Hur kan det komma sig att den representativa modellen för kollektivt själv-
styre blev den dominanta? Det finns i min mening två förhållanden som bör 
diskuteras, dels den historiska kontexten, dels organisationers tendens att 
härma andra organisationer. De första arbetarorganisationerna stöptes i en form 
som hade en lång historia. Den frivilliga associationsformen blev från 1700-talet 
och framåt den dominerande metoden för att bedriva politik och kollektivt 
motstånd mot den absoluta staten. De frivilliga sammanslutningarna var 
systemkritiska bara i det faktum att de var någonting helt annorlunda än de 
sammanhang den politiska-juridiska makten påtvingade människor; med andra 
ord stånden och skråna. I ett klassperspektiv var associationen ett uttryck för 
borgarklassens formering under samma sekel.32 Efter att borgarklassen hade 
etablerat sin maktposition kom associationen fortsättningsvis att användas för 
sociala ändamål – i program för nykterhet, folkuppfostran eller välgörenhet – 
och ofta enligt en representativ styrelsemodell. Till exempel kom den borger-
liga filantropin under 1800-talet att organiseras i associationens form. Associ-
ationen som kollektiv samverkans- och motståndsform kom att adopteras av 
de lägre klasserna i deras kamp mot privilegiesamhället och i deras strävan att 
själva ta itu med de sociala frågorna. Den frivilliga sammanslutningen med sina 
traditioner av ordförandeskap, protokollförfarande, representanter och med-
lemmar, fanns där för att emulera och fylla med vilket innehåll som helst. Som 
social och politisk metod blev den verkligt hegemonisk under 1800-talet.  

En annan viktig historisk kontext är de ideologiska förändringar och för-
skjutningar som politiken genomgick under 1700- och 1800-talen. Begreppet 
representera, i politiska sammanhang, genomgick en betydelseförändring under 
tidigmodern tid. Från 1600-talet försköts innebörden till att mer komma att 
handla om att vara istället för eller att stå istället för i politiska sammanhang, 
snarare än att betyda symbolisera på ett allmänt plan. Raymond Williams 
kopplar förskjutningen till de europeiska parlamentens uppkomst. Med kraven 
på folkförsamlingarnas utvidgade makt under 1700-talet kom representera allt 
oftare att användas just för att namnge den politiska funktionen att en eller 
flera personer fungerade som företrädare för en större grupps samlade viljor 
och intressen.33 Den typen av användning av begreppet finner man till exempel 
i de krav på breddad representation som höjdes av medelklassens intellektuella 
under revolutionstiden. Inte sällan finner man även det här politiska kravet i 
svensk opinionsbildning för att reformera ståndsriksdagen under första hälften 
av 1800-talet.34 Den här typen av politiska krav på rätten att välja representan-

                                                
32 Jansson (1985) kap. 1.  
33 Raymond Williams, Keywords: A vocabulary of culture and society (London 1983) s. 266–269. 
34 Berg (2011) s. 79–83, 89–93, 155–160, 165–169, se även anförd litteratur i dessa avsnitt. 
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ter fanns också i den radikala pressen som existerade sida vid sida med arbe-
tarföreningarna.35 Mot bakgrund av detta kan man säga att den representativa 
formen av självstyre inte bara var den förhärskande framtidsdrömmens poli-
tiska system, det var också den metod medlemmarna tränade i sina föreningar.  

De tidiga europeiska arbetarorganisationerna präglades av antiabsolutism, 
den demokratiska ideologin och republikanismen samt influenser både från 
socialism och politisk och ekonomisk liberalism. Exakt hur den ideologiska 
blandningen såg ut skiftade mellan och inom länderna.36 Demokratin blev tidigt 
ett ideal i de svenska föreningarna. Demokrati var sällan inskrivet som ett mål 
med det politiska arbetet, men man ville avskaffa privilegiesystemet, arbeta för 
utvidgad rösträtt samt instifta sociala och ekonomiska försäkringar och utbild-
ning för alla. Det var först kring representationsfrågans avgörande i mitten av 
1860-talet och decennierna som följde som de politiska programmen blev tyd-
ligare.37 Arbetarföreningarna kom då att skicka in petitioner till Kungl. Maj:t 
där den viktigaste frågan var ett avskaffande av inkomster och skatteförmåga 
som grund för rösträtt på lokal- och riksnivå. Dessa petitioner drev delvis olika 
linjer. Man var till exempel inte överens om huruvida kvinnor, tjänare eller 
kroppsarbetare skulle få rösträtt; vilka som egentligen hade rätt till fullt poli-
tiskt medborgarskap. Den här ambivalensen inför vilka som utgjorde folket av 
medborgare som skulle få vara med och styra sig själva präglade för övrigt hela 
den tidiga arbetarrörelsen.  

Den andra förklarande variabeln är att organisationerna kopierade varandra. 
Vissa pionjärorganisationer som Stockholms bildningscirkel, Stockholms arbe-
tarförening, Norrköpings arbetarförening och Göteborgs arbetarförening blev 
stilbildande för hur andra föreningar etablerades. Detta står klart när man ser 
till hur nya föreningar skapades och de diskussioner som omgav upprättandet 
av stadgarna. Malmö arbetarförening, för att ta ett exempel, verkade under en 
kort period från 1867 till 1873. Vid tiden för föreningens bildande och utform-
ning kan man se att styrelserna diskuterade vilka andra föreningar man var in-
spirerade av. I protokollen från 1867 kan man läsa att man utgick från Göte-
borgs arbetareförenings och Norrköpings arbetarförenings reglementen när 
man skrev sina egna. Man skrev till någon paragraf, eller strök någon, men på 
det stora hela kopierade man den interna styrningsapparatens huvudform.38 

                                                
35 Abrahamson (1990). 
36 Se t.ex. Thompson (1991) kap. 16; Ronald Aminzade, Ballots and Barricades: Class Formation 
and Republican Politics in France 1830–1871 (Princeton 1993) s. 28–52. 
37 Påhlman & Sjölin (1944) s. 170–185. 
38 § 4, Protokoll hållet vid Malmö arbetareförenings sammanträde den 23 november 1867; § 8, Pro-
tokoll hållet vid Malmö arbetareförenings sammanträde den 7 december 1867, Handlingar efter 
ämne, Protokoll 1867–1869, vol. F:1, Malmö arbetareförenings arkiv, Malmö stadsarkiv (MS).  
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Direkta och indirekta val av ordförande och styrelser 
Den representerade institutionen benämndes i regel för styrelsen, bestyrelsen 
eller direktionen. Styrelserna bestod vanligtvis av ordföranden, vice ordföran-
den, sekreterare, vice sekreterare, kassör och ett varierande antal ledamöter. 
Styrelsernas storlek varierade det också men höll sig inom spannet från sju till 
tolv representanter.39 Men hur valdes dessa representanter? 

Under slutet av 1700-talet och framåt växte en rad modeller fram för hur 
representativ demokrati skulle utövas i praktiken. De två huvudsakliga som 
kom att tillämpas i demokratiserande länder var det indirekta eller det direkta 
valsystemet.40 I det direkta valsystemet väljs en president och regeringschef 
direkt av en befolkning, ofta i kombination med att man även väljer allmänna 
företrädare som bildar en regering. USA är ett exempel på detta. Den indirekta 
metoden går ut på att man röstar på ett parti eller en lista. Dessa kommer sedan 
att fungera som elektorer av en regering. Till exempel kan Sverige valsystem 
sägas fungera på det sättet.  

Hur såg förhållandet ut mellan dessa två former i de tidiga arbetarförening-
arnas värld? Det är återigen svårt att överföra modeller som används för att 
kategorisera staters styrelsesätt på associationer, men samtidigt kan man se spår 
av att båda dessa generella metoder tillämpades. Vissa föreningar använde sig 
av en indirekt variant. Där valdes först representanter som bildade en slags 
elektorsförsamling. De valde i sin tur föreningsstyrelsen. Ytterligare en variant 
av detta system var att medlemmarna röstade fram ett tiotal personer till en 
styrelse. Styrelsen valde sedan inom sig de viktiga posterna, som till exempel 
ordförande, kassör och liknande. Jag kallar den för en indirekt föreningsvariant 
eftersom församlingsmedlemmarna inte hade makt över vem som kom att bli 
ordförande. I den direkta varianten röstade församlingen omedelbart på de kan-
didater de ville se i styrelsen och därmed vilka personer som skulle inneha 
posterna i respektive styrelse. Med andra ord röstade man fram en särskild per-
son till ordförande, sekreterare, kassör och så vidare.  

Av de 148 föreningarna har information om direkt eller indirekt valsystem 
kunnat fastställas i 138 fall. Av dessa valdes representanterna genom direkta val 
i nästan 60 procent av fallen. Resterande 40 procent tillämpade således en in-
direkt valmetod. Det fanns med andra ord en stor och tydlig variation mellan 
olika föreningar. Valmetoderna var utspridda över tid och rum och det finns, 
vad jag observerat, ingen generell rörelse från en typ av valmetod till en annan. 
  

                                                
39 Påhlman & Sjölin (1944) s. 145–146. 
40 Albert Weale, Democracy (Basingstoke 2007) s. 31–34. 
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Bild 1. Protokoll från Malmö nya arbetareförenings möte för val av styrelse. Malmö 
stadsarkiv, Malmö Nya arbetareförenings arkiv 1873–1890, F:2:1, Tryck 1871–1953, Val-
protokoll 1880–1890, Protokoll 17/11 1881. 
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Stockholms arbetareförening, startad 1866, använde sig av direkta val när di-
rektionen skulle tillsättas. Detta skulle ske i januari månad varje år då sällskapet 
hade sin stora sammankomst. På årsmötet berättade direktionen om vilka med-
lemmar som skulle avgå efter att fyra namn ur direktionen lottats fram. Sedan 
utsåg föreningens medlemmar ett fyrdubbelt antal kandidater till varje post. 
Kandidatlistan skulle sedan sitta uppe i lokalen under en period. Enligt deras 
stadgar skulle varje uppkommande val annonseras i någon av huvudstadens 
tidningar minst tre gånger efter årsmötet. När valet skedde, alltid den tredje 
söndagen i februari, valdes varje direktionsledamot till sin befattning genom 
öppen omröstning.41 

Malmö nya arbetareförening, grundad 1872, använde sig av den indirekta 
metoden. Här valde föreningens ledamöter en grupp människor till den nio 
personer starka styrelsen. Vem som blev ordförande eller vanlig styrelsemed-
lem avgjorde dock styrelsemedlemmarna sinsemellan. En styrelseledamot val-
des för två år. Efter ett år fick dock vice ordförande samt 4 andra ledamöter 
avgå. Detta avgjordes genom lottning. Ordföranden och minst fyra ytterligare 
ledamöter satt alltså i två år. Efter mandatperiodens slut kunde en avgående 
ledamot återväljas.42  

Vad kan förklara mönstret av varierande valmetoder? Det finns inget som 
tyder på att ett valförfarande hörde samman med en särskild föreningsform. I 
de 16 bildningscirklar som lämnat efter sig information om sin politiska praktik 
har 14 av dem explicit stadgat valmetod. Av dessa 14 skedde styrelseval genom 
direkta val i 5 av fallen och indirekta val i 9 av fallen. Här är i och för sig 
relationen mellan direkta val och indirekta den motsatta i jämförelse med den 
relation som påvisades nyss, när alla organisationer diskuterades. Samtidigt är 
de studerade fallen för få för att man ska kunna dra några mer långt gående 
slutsatser. Av de 132 resterande arbetar- och fackföreningarna i studien har val-
metod lokaliserats i 124 fall. Fördelningen mellan indirekta och direkta system 
var här 58 procent respektive 42 procent. Slutsatsen som kan dras är att den 
indirekta valmetoden var den mest spridda, men att fördelningen är så pass 
jämn att man inte kan säga att arbetar- och fackföreningarna praktiserade en 
typ av valmetod.  

Inget tyder på att den lokala miljöns traditioner, eller för den delen ortens 
storlek, kan användas som en förklaringsfaktor. I de stora städerna Stockholm, 
Malmö och Göteborg startades många föreningar under perioden. Men det 
finns inget särskilt mönster utan valmetoderna fördelade sig relativt jämnt. An-
nars skulle man hypotetiskt kunna anta att ett indirekt valsystem var mer 
funktionellt i en större stad, vars föreningar naturligt hade en större medlems-
skara. Martin Seymour Lipset skriver i Political Man att de amerikanska fack-
föreningarnas ökande storlek och medlemsskara under början av 1900-talet 
ledde till att byråkratin växte. Byråkratiseringen ledde i sin tur till minskad 

                                                
41 § 4, Stadgar för Stockholms arbetare-förening (Stockholm 1868). 
42 § 12, Reglemente för Malmö nya arbetarförening (Malmö 1872). 
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folkligt inflytande och en avpolitisering av facken.43 En indirekt valmetod är ju 
mer byråkratiskt avancerad och en hypotes skulle då kunna vara att den före-
kom i de fall där medlemsskaran var stor. Något sådant mönster finns dock 
inte. I till exempel Stockholm har jag identifierat 27 föreningars stadgor. Av 
dessa har 25 lämnat efter sig information om valsystemets utformning. 18 av de 
25 praktiserade den direkta metoden och resterande 7 den indirekta. Här var 
alltså förhållandet till den direkta valmetodens fördel. Stockholms arbetarför-
ening, en av de största från 1860-talet och framåt, använde sig av den direkta 
metoden. Att val av metod skulle bero på storleken på medlemsskaran är där-
för en tveksam teori; men fler empiriska studier behövs för att den ska kunna 
falsifieras helt och hållet. 

Inte heller de mindre orterna med fler än en förening uppvisar ett tydligt 
mönster. I till exempel Skövde startades under 1880-talet två arbetarför-
eningar: Skövde arbetareförening och Föreningen för arbetarnes ring i Skövde. 
Den förra föreningen tillämpade en indirekt valmetod medan den senare an-
vände sig av den direkta.44 De två arbetarföreningarna i Lesjöfors uppvisar 
samma variation liksom de två i Falun och de fem i Gävle.45 Dock fanns det 
förstås undantag. Visbys olika fackförbund är ett sådant exempel. Deras stad-
gar var i det närmaste identiska och de använde givetvis samma valmetoder. 
Ett annat exempel där två arbetarföreningar på en ort använder samma sy-
stem är Lidköping. Lidköpings arbetarförening startad år 1869 använde sig av 
en direkt metod liksom deras Arbetare-ring startad 1883.46 Det senare ex-
emplet visar därmed att ringrörelsen som helhet inte förordade en särskild 
för dem anpassad valmetod. 

Hur ska då denna variation förklaras? Förmodligen finns det inte en enkel 
förklaring. På vissa mindre orter är det troligt att föreningar härmade varandra. 
I vissa fall var säkert storleken på medlemsskaran den avgörande; i andra fall 
kanske ideologisk inspiration kom från befintliga politiska valsystem i de länder 
som genomgick en demokratiseringsprocess; i andra fall valde man att härma 

                                                
43 Lipset (1960) s. 361–362. 
44 Stadgar för föreningen arbetarnes ring i Sköfde (Skövde 1884); Stadgar för Sköfde arbetareföre-
ning, antagna den 18 april 1886 (Skövde 1886). 
45 Stadgar för Lesjöfors arbetareförening (Filipstad 1874); Stadgar för Lesjöfors arbetare-ring (Filipstad 
1884); Stadgar för Falu skrädderi-arbetareförening, stiftad den 27 april 1884 (Falun 1885); Reglemente 
för Falu Arbetare-förening (avskrift från Reglemente, ursprungligen tryckt 1866, i Arndt Johansson, 
Falu arbetarförening: en historik - 1866–1957 (Falun 1957) s. 131–136; Stadgar för bildnings-föreningen 
i Gefle (Gävle 1861); Stadgar för Gefle arbetareförening, antagna å ordinarie allmänt sammanträde 
den 23 mars 1873 jemte Ordningsstadgar, antagna å extra allmänt sammanträde den 21 december 1873 
(Gävle 1874); Stadgar för sällskapet arbetarnes ring i Gefle med omnejd. Stiftadt den 29 september 
1883 (Gävle 1883); Stadgar för Brädgårdsarbetarnes fackförening i Gefle (Gävle 1886); Program och 
stadgar för Gefle arbetareförbund (Gävle 1888). 
46 Stadgar och reglementen för Lidköpings arbetareförening (Lidköping 1869); Stadgar för Lidköpings 
arbetare-ring (Lidköping 1883). 
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vissa pionjärföreningars valsystem.47 Det huvudsakliga resultatet är dock att 
detta var variationer inom en dominerande politisk form för kollektiv styrning, 
nämligen den representativa formen. 

Individualiserande val 
Majoriteten av organisationerna valde sina representanter genom sluten om-
röstning. Det finns dock ett bortfall i statistiken – 35 av de 148 organisationerna 
har inte lämnat efter sig explicita utsagor om hur röstningen gick till. Trots 
detta råder det ingen tvekan om att den slutna rösten hade en helt dominerande 
status. 106 av de 113 organisationerna som redovisat röstmetod (tre fjärdedelar 
av organisationerna i studien) använde sluten röst. Enbart 7 organisationer av 
de 113 använde någon form av öppen omröstningsteknik.  

Röstningen gick i regel till så att varje medlem direkt valde ordförande eller 
styrelseledamöter bland ett antal kandidater. Medlemmen skrev ner namnen 
på en förtryckt valsedel som senare samlades in av en valförrättare.48 Den 
mindre vanligt förekommande öppna voteringen gick till så att namn lästes 
upp från en röstlängd och sedan fick individen öppet och offentligt avge sin 
mening. Öppen omröstning var dock vanligt vid bestämmandet av andra saker. 
Omröstningar skedde till exempel genom handuppräckning, genom acklamat-
ion (vilket betydde att man ropade ja eller nej), eller genom discessus, som 
innebar att rummet användes som röstlokal och att människor fördelade sig i 
rummet efter åsiktsinriktning.49 

Den slutna typen av omröstning är en politisk praktik som förutsätter att sy-
stemet ser den röstande som kvalificerad att säga sin mening och delta i politiken. 
Samtidigt förutsätter den slutna hemliga rösten att individen kan influeras av 
andras mening; med andra ord förutsätts att det finns andra maktstrukturer ut-
anför individen som kan påverka denne. Sluten omröstning är förmodligen den 
mest spridda demokratiska valmetoden i världen. Den utgår från att individens 

                                                
47 Detta är en forskningsfråga som verkligen är i nöd av djupare studier där dels organisation-
ernas förhållande till varandra, dels organisationernas fäste i olika lokala föreningstraditioner 
bör utforskas. 
48 Se t.ex. Reglemente för vagnmakare-gesälls-föreningen i Stockholm (Stockholm 1848); Stadgar för 
Bildnings-cirkeln i Wadstena (Vadstena 1849); Stadgar för Alingsås bildnings-förening antagne den 
25 mars 1849 (Göteborg 1849); Reglemente för Wahlbo arbetareförening (Gävle 1877); ”Stadgar för 
Arbetareföreningen i Stockholm”, Demokraten 1/3 1851; ”Arbetare-föreningens i Stockholm adress 
till arbetarne i Landsorten”, Reform: Tidning för Arbetareföreningen 27/3 1850; Stadgar för arbetare-
föreningen i Malmö (Malmö 1851); Reglemente för Malmö arbetareförening (Malmö 1868); Regle-
mente för Enköpings arbetareförening och ring (E.A.F. o. R.) (Enköping 1883). 
49 Förslag till stadgar för Göteborgs arbetareförening (Göteborg 1866); Stadgar för handskmakare-
föreningen i Malmö (Malmö 1875); Stadgar för Stockholms arbetare-förening. Gillade och antagna vid 
allmänna sammankomsten den 18 november 1866 (Stockholm 1867); Stadgar för sällskapet arbetarnes 
ring i Karlskrona, antagne på allmänt sammanträde den 2 mars 1884 (Karlskrona 1884); Trosa arbe-
tareförenings stadgar (Eskilstuna 1877); Motbok med Trönö sockens arbetareförening (Söderhamn 
1869); Stadgar för Östersunds arbetareförening (Östersund 1887). 
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röstande skall hållas hemligt, och inte påverkas av samhällets ojämlika struktur 
eller auktoriteter, men att de samlade individernas resultat ska vara offentliga. 
Valmetoden används när grunden för beslut vilar på majoritetsprincipen och inte 
på att en rad parter enas och fattar ett gemensamt konsensusbeslut. Med andra 
ord är majoritetsbeslutet en lösning på problemet med en i grunden oenig och 
ojämlik samling av individer som inte kan nå ett gemensamt beslut. Bakgrunden 
är med andra ord föreställningen om en församling som en grupp individer som 
befinner sig i ett tillstånd av allas krig mot alla där den starkaste riskerar att på-
verka valutgången.  

Förklaringen till organisationernas vurm för sluten omröstning ligger för-
modligen i spannet mellan att den slutna rösten blev en politisk fråga under 
1800-talet och att det länge hade funnits en tradition i Sverige att tillämpa ett 
sådant förfarande. Under 1800-talet kom den hemliga individuella röstmeto-
dens införande att gå hand i hand med den större kampen för allmän och lika 
rösträtt. Australien räknas som den stat som först införde sluten omröstning i 
parlamentsval; åtminstone har händelsen en betydlig position i den australi-
enska nationalhistorien. Under 1850-talet kom de olika delstaterna att succes-
sivt införa sluten omröstning. Praxis var att förtryckta valsedlar, som individen 
kryssade, hanterades av en särskild byråkratisk instans. Detta gjorde hela om-
röstningsförfarandet unikt för sin tid. I den politiska opinionen framställdes den 
slutna australiensiska rösten som mer civiliserad än det öppna engelska syste-
met som sades leda till kaos och orättvisor. Erfarenheten av att vara en före 
detta brittisk koloni bidrog därmed till att sälja in systemet i Australien.50 I 
England infördes sluten omröstning i lokala och nationella val först efter 1872 
års Ballot Act. Ursprunget var ett krav från Chartiströrelsen om rätten till hem-
ligt röstdeltagande utan andra människors påverkan. Att detta var ett problem 
hade uppdagats efter 1832 års Reform Act. I öppna val upplevde obesuttna 
män att de fick lov att rösta med till exempel sina arbetsgivare eller med dem 
de hyrde sin mark av, för att inte förlora inkomstkällan.51 Med andra ord var 
den öppna omröstningen, i denna historiska situation, ett hot mot att männi-
skor röstade efter sitt eget tycke.52  

Den slutna omröstningens historia i Sverige är till stora delar oskriven. På 
riksnivå finner man ett första tecken på att man röstade med slutna sedlar i 
ståndsriksdagen under 1600-talet, acklamation var annars den vanliga metoden 
vid voteringar. I vissa fall, liksom i den amerikanska kongressen, användes 
ibland rummet; man lämnade helt sonika rummet om man hade en annan åsikt 
än propositionen. Sluten omröstning återfinns även i 1723 års riksdagsordning. 

                                                
50 Marian Sawer, “Inventing the Nation Through the Ballot Box”, i Pierre Boyer, Linda Cardinal & 
David Headon, From Subjects to Citizens: A Hundred Years of Citizenship in Australia (Ottawa 
2004) s. 61–62, 65–68. 
51 Sawer (2004) s. 65; Andrew McLaren Carstairs, A Short History of Electoral Systems in Western 
Europe (London 1980) s. 76. 
52 För liknande problem i Tyskland efter 1870-talets röstreform, se Anderson (2000) s. 7–8. 
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Det verkar dessutom ha varit praxis att man röstade med slutna sedlar inom 
vissa av riksdagens utskott.53  

Studerar man särskilda korporationers jurisdiktioner återfinns sluten om-
röstning till exempel i 1625 års Riddarhusordning. Måhända var metoden ett 
sätt att komma undan monarkens granskande blick i fall en adelsman ville gå 
emot ett kungligt påbud. Åsa Karlsson Sjögren, som har forskat om val och 
rösträtt i borgarståndet under frihetstiden, har dock visat att konsensusbeslut 
var en vanlig metod bland borgarna. När ståndet valde sina borgmästare – givna 
riksdagsledamöter och medlemmar i den politiska eliten – gjordes detta enligt 
just konsensusbeslut. Karlsson Sjögren menar vidare att detta valsystem suc-
cessivt luckrades upp och gick över i ett system där majoritetsbeslut skulle 
avgöra.54 Det fanns alltså ingen generell metod för val som alla ståndskorporat-
ioner brukade under tidigmodern tid. 

Angående den lokala politikens nivå har tidigare forskning visat att perioden 
före 1862 års kommunalreformer präglades av en vilja att skapa just samdräkt 
kring val av representanter i lokala församlingar.55 Peter Aronsson som studerat 
sockenstämmornas politiska kultur från 1680 till 1850 menar att konsensus-
metoden var den förhärskande.56 Den centrala såväl som lokala politikens be-
slutsgångar förändrades från 1800-talets början och framåt. 1810 års riksdags-
ordning stadgade att en riksdagsfullmäktig inte fick kallas om denne röstats 
fram på ett annat sätt än ”genom ordentlig omröstning med slutna sedlar af de 
valberättigade eller af deras utsedde Electorer”.57 Med 1866 års riksdagsordning 
befästes i § 25 att riksdagsmannaval skulle genomföras med slutna sedlar.58 På 
den lokala nivån är det troligt att konsensusbesluten levde kvar som en sed-
vänja ändå fram till 1862 års kommunalförordningar; och förmodligen längre 
än så. 1817 års sockenstämmoförordning påbjöd votering om församlingens le-
damöter hade skiljaktiga meningar, men det stadgades inget om voteringssätt.59 
Dock har det noterats att det förekom slutna individuella valsätt.60  

I teorin inträffade det verkliga genomslaget för den slutna valsedeln på lokal 
nivå med 1862 års Kommunalförordning. Den nya förordningen stadgade att 
styrelsesättet i landet förändrades. Till exempel avskaffades sockenstämman, 

                                                
53 Christian Naumann (red.) Sveriges Grundlagar deribland nya riksdagsordningen; de s.k. konstitut-
ionella stadgarne m. m. samt Norges Grundlov (Stockholm 1866). 
54 Åsa Karlsson Sjögren, Männen, kvinnorna och rösträtten: medborgarskap och representation 1723–
1866 (Stockholm 2006) s. 39. 
55 Torgny Höjer, Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till 1864 (Stockholm 
1967) s. 74.  
56 Peter Aronsson, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre Smålandssocknar, 
1680–1850 (Lund 1992) s. 78–80, 170. 
57 Cit. Naumann (1866) s. 416–417.  
58 Naumann (1866) s. 708. 
59 § 7, Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning, Angående Sockne-Stämmor och Kyrko-Råd; Gifwen Stock-
holms Slott den 26 februarii 1817 (Stockholm 1817). 
60 Höjer (1967) s. 186–189.  
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med prästen som på förhand utsedd ordförande, och ersattes med en kommu-
nalstämma som vilade på folkets val av ledamöter.61 Vidare kom sättet varige-
nom kommunfullmäktige valdes att, åtminstone i teorin, förändra den lokala 
politiken. Nu stadgades nämligen att alla val till denna skulle ske med hjälp av 
slutna sedlar på ett vitt papper.62 Huruvida detta efterlevdes i praktiken är 
svårare att belägga. 

Arbetarorganisationerna verkade inte bara i en vidare officiell politisk kon-
text som de kunde inspireras av, de verkade också inom vedertagna normer för 
hur sällskap och föreningar skulle fungera. Praxis för framröstning av represen-
tanter inom det borgerliga sällskapsväsendet varierade, men mycket talar för 
att den slutna rösten även här hade en särskild betydelse. I debattsällskap, vars 
syfte var att träna män i medborgerliga kunskaper, hade det slutna röstsättet 
en särskild symbolisk betydelse. Den tillämpades inte bara vid val utan vid alla 
former av omröstningar. Sällskapet gick ut på att träna upp debattförmåga och 
varje debatt avslutades med en omröstning där en vinnare av dagens debatt 
skulle koras. Detta skedde antingen i form av sluten pappersröst eller genom 
ballotering. Ballotering var också ett slutet röstförfarande som innebar att med-
lemmarna lade en vit eller svart kula i en svart påse, där endera kula represen-
terade en viss åsikt. (Ville man rösta blank stoppade man i en röd kula.)63  

Poängen med den slutna rösten var lösgöra individen från begränsande makt-
strukturer. Men det här resonemanget kan också ställas på huvudet: sluten om-
röstning kan i sig själv sägas verka individualiserande. Nicos Poulantzas har ka-
raktäriserat det kapitalistiska liberala styrets essens som just individualisering. 
Han skriver att ”the State consecrates and institutionalizes this individualiza-
tion by constituting the socio-economic monads as juridical and political indi-
viduals-persons-subjects”.64 Man kan inte utan förbehåll överföra en tolkning 
av hur liberala stater fungerar på associationer, men jag tror att vi till viss del 
kan förstå cirklarnas och föreningarnas styrningspraktik på det här sättet. Stad-
garna formade organisationernas utseende och metoder. Det formade därmed 
hur människor skulle uppföra sig och hur de skulle gå tillväga när de skulle 
rösta. Om vi utgår från att stadgarna fick reellt avtryck i organisationernas 
praxis – mycket tyder på att det faktiskt var på det viset – kan vi våga oss på 
slutsatsen att det föreningslivets val av röstmetod kan ha verkat individuali-
serande. Metoden kan i själva verket betraktas som en apparat som produce-
rade och reproducerade medlemmarna som demokratiska subjekt av en sär-
skild sort. Majoriteten lärde sig att bli representerade genom att kasta en röst, 
och ett fåtal lärde sig att representera och därigenom styra. De sista två avsnit-
ten ska gå lite mer på djupet gällande de här två rollerna som medlemmarna 
hade att inta.  
                                                
61 Jansson (1985). 
62 Konrad Hagman, Sveriges kommunallagar: Förordningarna den 21 mars 1862 jämte en mängd andra 
till kommunallagstiftninen hörande författningar, med förklaringar (Stockholm 1926) s. 120. 
63 Berg (2011) s. 177–182. 
64 Cit. Nicos Poulantzas, State, power, socialism (London 2000) s. 65–66.  
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Fogliga medborgare 
Hilding Johansson, som studerade väckelse- och nykterhetsrörelsens demokra-
tifostrande funktioner, har pekat på att medlemmarna fick olika erfarenheter. 
Ledarna, ofta medelklassmän, lärde sig att föra protokoll och att samarbeta i 
styrelser, de vanliga medlemmarna gjorde inte det.65 Den tidiga arbetarrörelsens 
politiska praktiker skapade också skillnader mellan dess medlemmar med av-
seende på de roller, kunskaper, uppföranden och erfarenheter som de erhöll. 
Vissa lärde sig att styra, andra lärde sig att bli styrda. Den representativa formen 
av demokrati i arbetarorganisationerna skapade i praktiken en maktrelation 
mellan de representerade medlemmarna och deras representanter.  

Föreningarnas stadgar och ordningsreglerna vittnar om hur denna relation 
artade sig. Skyldigheter, rättigheter, hur man skulle bete sig på mötestillfällena 
i det parlamentariska arbetet, och hur man förväntades uppföra sig som med-
lem när det kom till samkväm, utseende och agerande – allt detta stakades ut 
för styrelserna och medlemmarna. Därtill berättades det om vad som kunde 
ligga till grund för uteslutning ur föreningarna och vilka som hade till uppgift 
att tillrättavisa medlemmar som inte skötte sig. Föreningarna hade alltså ett 
slags eget rättssystem med sina egna lagar, vakter och med straff och domstolar. 
På samma sätt som föreningarna fungerade som representativa demokratier, 
fungerade de därmed även som små liberala rättsstater i miniatyr.  

Medlemmarna – de representerade – hade rättigheten att rösta fram sina re-
presentanter. De hade också rättigheten att helt och hållet avskaffa sin gemen-
skap. Vidare hade de rättigheter att delta i diskussioner och omröstningar. De 
hade dessutom rätt att officiellt framföra klagomål i form av skrivelser till sty-
relsen, att skriva motioner och väcka frågor. Trots alla dessa rättigheter kan 
man konstatera att medlemmarna framför allt hade vissa skyldigheter.  

Den demokratiska revolutionen innehöll moment av både destruktion och 
revolt. Organiseringen innebar delvis nedbrytningen av en traditionell folklig 
politisk kultur och en medveten formering av en ny typ av politisk subjektivi-
tet som lånade moraliska karaktärsdrag som respektabilitet från den domine-
rande borgerliga kulturen. Skapandet av en ny form av politisk subjektivitet 
tog sig exempelvis uttryck i föreningarnas paragrafer som handlade om ordning 
och uppförande. Dessa kallades för ”ordningsregler”, ”dagordning”, ”ordnings-
män” och ”parlamentariskt skick”, och av dem framgår vilka handlingar som 
arbetarorganisationerna fördömde och vilka man ville framkalla.66 Dessa regler 
ville skapa en ordnad eller foglig medborgare, som visste hur man förde sig i 
sociala sammanhang. Ordningsreglerna fixerade i samtliga fall något som kalla-
des för ett värdigt eller gott uppförande. I Kristianstadscirkelns stadgar stod det 
exempelvis att styrelsen hade rätt att utesluta en medlem som ”genom kändt 

                                                
65 Johansson (1952).  
66 § 18, Stadgar för Waldemarsviks arbetareförening (Norrköping 1877); § 23, Stadgar för träarbetar-
nes fackförening i Ystad. Stiftad den 27 augusti 1885 (Ystad 1891).  
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omoraliskt och förargelseväckande uppförande motarbetar dess rena ända-
mål”.67 Detta är ett exempel av en lång rad liknande formuleringar. I och med 
att förändringen av arbetarnas situation byggde på att de agerande korrekt och 
att organisationerna hade ett gott anseende, var det av stor vikt att reglerna de 
efterföljdes.68 Frans Lundgren har gett en förklaring till denna moralfostran i 
bildningscirklarna i avhandlingen Den fostrade medborgaren. Lundgren har visat 
att bildningscirkelfenomenet formulerades som en kontrast till kroglivet. I 
bokcirklarnas program beskrevs hantverksarbetarna som omoraliska, bråkiga 
och utsvävande och supande. Vidare ansågs hantverkarnas ociviliserade age-
rande vara en effekt av det patriarkala skråsystemets upplösning med sin sär-
skilda maktstruktur. Bildningscirkeln skulle råda bot på detta; inte minst ge-
nom att de arbetande skulle umgås med borgarklassen i fostrande samkväm.69  

Fanns det skillnader mellan cirklarnas och de senare fack- och arbetarför-
eningarnas syn på de som skulle regleras? Egentligen var det liknande idéer som 
kan sägas ha utgjort reglernas bakgrund: arbetarskaran betraktades som ocivili-
serad massa som hellre spenderade sin fritid på orternas krogar än att sysselsätta 
sig med självbildning. En skillnad är dock att uppföranderegleringen intensifie-
rades och blev mer detaljerad över tid. En sak som återkommer i arbetarför-
eningarnas stadgar är betydelsen av att faktiskt följa dem samt att ordföranden 
och styrelsernas ledamöter utgjorde auktoritetspersoner. Att lyda reglerna var 
ofta inskriven som en egen regel, och slutsatsen som måste dras är att detta var 
en av de viktigaste lärdomarna som alla medlemmar skulle inhämta. I den ti-
onde paragrafen i Reglemente för Malmö nya arbetareförening från dess startår 
1872 stod det att ”alla ska underkasta sig de ordningsreglor som föreningen på 
förslag av styrelsen antagit.”70 De regler och procedurer som genomsyrade or-
ganisationerna var med andra ord ideologiska praktiker i sin egen rätt. I Norr-
köpings arbetarförenings regler stod det till och med att ett exemplar alltid 
skulle finnas uppsatta i möteslokalen. Utöver denna ständiga påminnelse skulle 
reglerna officiellt läsas upp fyra gånger per år.71 Reglerna förutsatte att man såg 
på de arbetande som odisciplinerade när det kom till vanan att följa regler, göra 
rätt för sig och följa sina valda representanters ord – den dubbla förmågan att 
både styra sig själva och låta sig styras av andra. Det här med att de skulle lära 
sig att styras av andra, av sin egen sort, kan måhända kopplas till att den nya 
                                                
67 § 12, Stadgar för Bildnings-cirkeln i Christianstad (Kristianstad 1848). 
68 § 9, Stadgar för bildnings-cirkeln i Götheborg (Göteborg 1847); § 9, Stadgar för bildningscirkeln i 
Fahlun, antagne den 11 november 1849 (Falun 1849); § 5, Stadgar för Wernersborgs bildnings-cirkel. 
Antagne den 28 oktober 1849 (Vänersborg 1849); § 22, Program och stadgar för Ystads arbetareförening 
(Ystad 1888); § 6, Stadgar för föreningen "Arbetarnes ring" i Winnersjö, Hedesunda (Gävle 1886); § 
25, Reglemente för maskinistföreningen i Malmö (Malmö 1880); § 11, Reglemente för sällskapet Avitzia 
i Norrköping. Gilladt och antaget den 22 maj 1865 (Norrköping 1865); § 5, Stadgar för arbetarnes ring 
i Söderhamn och dess omnejd (Söderhamn 1883).  
69 Lundgren (2003) s. 214–215. Se även Eric Johannesson, ”Massorna i samhällets förstuga”, 
Fataburen (1982). 
70 § 10, Reglemente för Malmö nya arbetareförening (Malmö 1872). 
71 § 58, 59, Reglemente för Norrköpings Arbetareförening, gillat och antaget vid allmänt samman-
träde den 26 januari 1862, avskrift i Påhlman-Sjölin (1944) s. 272–278. 
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arbetande befolkning som växte fram under slutet av 1850-talet och framåt 
inte hade sina rötter i den patriarkala skråkulturen med sina invanda maktre-
lationer mellan hantverksarbetare och mästare.  

Här måste en koppling göras till det skötsamhetsideal Ronny Ambjörnsson 
observerade i Holmsunds arbetarkultur och särskilt i nykterhetsrörelsen under 
slutet av 1800-talet.72 Tveklöst var den skötsamme arbetare en aspekt av regler-
nas föreställda idealperson. Inte minst märks det på den kraft som lades på att 
beivra till exempel fylleri och rökning.73 På cirklarnas och föreningarnas fester 
kunde spel, kaffe, vin och öl förekomma men däremot inte spritdrycker.74 Det 
var alltså i vissa fall accepterat att dricka alkoholhaltiga drycker men fylleri – att 
tappa kontrollen över hur mycket man drack – betraktades som ett högst opas-
sande uppförande. Här behövde medlemmarna kunna utöva självkontroll.75 

Arbetarföreningarnas mötesförhandlingar hade en rad olika restriktioner. 
Regler fanns som sa att man skulle begära ordet och att man inte fick tala i 
mun på någon annan. Det var strikt förbjudet att föra oljud. Det normala var 
att man var en tyst och lyssnande medlem. Medlemmarna skulle veta när man 
skulle vara tyst, hur man skulle bete sig för att få tala och vad man fick tala och 
inte tala om. Att tala var en förmån man fick sig tilldelad av en auktoritet.76 
Det var ordförandens uppgift att med ”lugn och foglighet”, som det stod i reg-

                                                
72 Ronny Ambjörnsson, Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssam-
hälle 1880–1930 (Stockholm 1988).  
73 § 3, Stadgar för Gefle arbetare-förening (Gävle 1866); § 6, Stadgar för Mölleriarbetare-fackföre-
ningen för Malmö och omnejd (Malmö 1888). Mölleriarbetare-fackföreningen i Malmö hade sär-
skilda regler kring spelandet. Föreningen tillät så kallade ”tankspel” till vilket räknades domino, 
schack och dam. Detta var intellektuellt stimulerande spel och var därför tillåtna i föreningens 
lokaler. Kortspel eller tärningsspel var däremot inte tillåtna. Förmodligen hade detta att göra med 
att spel aldrig fick ske om pengar, och kortspel handlade ju ofta om pengar. Det var intellektet och 
inte plånboken som skulle stimuleras; dessutom var konsten att kunna hushålla med sina resurser 
en dygd i sig. 
74 Se t.ex. § 14, Stadgar för Ystads arbetareförening, antagne den 19 september 1869 (Ystad 1869); 
§ 10, Reglemente för Malmö nya arbetareförening (Malmö 1872); § 6, Stadgar för Mölleriarbetare-
fackföreningen för Malmö och omnejd (Malmö 1888).  
75 Se t.ex. § 6, Stadgar för Örebro arbetareförening. Antagna den 23 januari 1881 (Örebro 1882); § 
20, Stadgar för Ystads arbetareförening (Ystad 1882). Spel och tobak var också reglerat. Se t.ex. § 3, 
Stadgar för Gefle arbetare-förening (Gävle 1866); § 6, Stadgar för Mölleriarbetare-fackföreningen 
för Malmö och omnejd (Malmö 1888). Mölleriarbetare-fackföreningen i Malmö tillät så kallade 
”tankspel” till vilket räknades domino, schack och dam. Detta var intellektuellt stimulerande spel 
och var därför tillåtna. Kortspel eller tärningsspel var däremot inte det. Förmodligen hade detta att 
göra med att spel aldrig fick ske om pengar, och kortspel handlade ju ofta om pengar. Det var 
intellektet och inte plånboken som skulle stimuleras; dessutom var konsten att kunna hushålla med 
sina resurser en dygd i sig. 
76 Se t.ex. § 10, Stadgar för Stockholms arbetare-förening (Stockholm 1869); § 21, Reglemente för ar-
betareföreningen i Eskilstuna (Eskilstuna 1867); § 2, Trosa arbetareförenings stadgar (Eskilstuna 1877) 
§ 20, 21, Reglemente för Wadstena arbetare-förening samt inom densamma bildade institutioner; an-
taget vid föreningens allmänna sammanträden den 6 nov. och 4 dec. (Vadstena 1882). 
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lerna för Trollhättans arbetareförening från 1867, att se till att den parlamenta-
riska ordningen följdes och att ordet fördelades rättvist. Det var också ordfö-
randens ansvar att förhindra störande avbrott.77 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Bild 2. Ett exempel på en ordningsstadga från Gävle arbetareförening. Stadgar för 
Gefle arbetareförening, antagna å ordinarie allmänt sammanträde den 23 mars 1873 
jemte Ordningsstadgar, antagna å extra allmänt sammanträde den 21 december 1873 
(Gävle 1874). 

Eskilstuna arbetareförenings reglemente från 1867 kan ytterligare belysa ordfö-
randens makt över samtalet. I den tjugonde paragrafen stod det att medlem-
marna fick samtala sinsemellan, efter att de avlyssnat ett tal eller ett föredrag 
vid en sammankomst. Men det här samtalsumgänget skulle upphöra direkt 
som ordförande äskade på tystnad. Det stadgades till och med explicit att när 

                                                
77 § 6, Stadgar för Trollhättans arbetareförening, antagna vid allmän sammankomst den 14 juli 1867 
(Vänersborg 1867). 
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ordförande gjorde så måste ledamöterna lyda.78 Ett liknande exempel finner vi 
för övrigt i Visby arbetareförenings reglemente. Här stod det att ledamöterna 
hade rätt att uttala sin mening, men bara i den ordning han anmält sig och efter 
att hans namn blivit uppropat. Det man inskärpte var alltså att en klassisk tal-
ordning alltid skulle hållas.79  

Föreningarna uppmanade medlemmarna att de skulle debattera sig fram till 
lösningar på gemensamma problem. Men debatten skulle präglas av en viss 
kodex. Lugn, hövlighet och humanitet var de viktiga ledorden här gällande age-
randets mål; begrepp som var levande i tidens borgerliga moraliska diskurs.80 
Huvudreglerna när det kommer till hur debatter skulle föras av att de inte fick 
präglas av ohövliga ordstrider eller konflikter. Medlemmarna uppmanades till 
att anamma ett agerande där ”den ene får icke anse sig ega något företräde 
framför den andre, utan skall enhvar den andre bemöta på ett humant och 
broderligt sätt.”81 Det här sättet att samtala, att debattera utan häftighet och 
med en saklig ton, har förstås likheter med den samtida borgerliga offentliga 
diskussionskulturen.82  

Med vilka ord medlemmarna skulle uttrycka sig när de väl fick tala var också 
stadgat. Paragraf nio i Malmö arbetareförenings stadga avslutades med följande 
utläggning om svärandet: 

Då svenska folket i allmänhet tillegnat sig en vana, som utgör en skylt och ett 
kännetecken på den största råhet, nemligen, att i sitt tal inblanda eder och svor-
domar, och då det är nödigt att detta folk, om det vill lyfta sig till hyfsning och 
sedlighet, aflägger denna ovana och i stället bemödar sig om ett hyfsadt, lugnt 
och städadt sätt att uttrycka sig, så vore önskligt, om föreningen kunde verka 
för en reform i detta afseende. Emellertid vare alla eder, allt groft och plumt tal, 
när föreningens medlemmar äro samlade, på det strängaste förbjudna.83 

Just svärandet och disciplineringen av talet är värt att uppehålla sig vid, då 
svärandet inom forskningen har diskuterats som en sociolekt; ett för arbetarna 
klasspecifikt språk. 1800-talet var ett samhälle där klasserna levde och verkade 
avskilda från varandra. Skillnaderna var till och med var officiellt sanktionerade 
och förstärktes av till exempel parallellskolesystemet. Allan Pred har beskrivit 
den svenska arbetarklassens distinkta ordförråd under slutet av 1880-talet. En-

                                                
78 § 20, Reglemente för arbetareföreningen i Eskilstuna (Eskilstuna 1867). Se även § 11, Stadgar för 
Stockholms arbetare-förening (Stockholm 1867). 
79 § 14, Reglemente för Visby arbetareförening. Till efterlefnad antaget den 31 mars 1878 (Visby 1878). 
80 För en översikt av den svenska borgarklassens kultur, se Jonas Frykman & Orvar Löfgren, Den 
kultiverade människan (Lund 1979).  
81 § 9, Reglemente för Malmö arbetare-förening 1868 (Malmö 1869). 
82 Olle Josephson, ”Att ta ordet för hundra år sedan”, i Josephson, Olle (red.), Arbetarna tar ordet: 
språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse (Stockholm 1996) s. 21. 
83 § 9, Reglemente för Malmö arbetare-förening 1868 (Malmö 1869). 
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ligt Pred var förekomsten av öknamn och svärandet en del av arbetarnas klass-
medvetande och en del i motståndet mot överklassen.84 I antologin Arbetarna 
tar ordet har Olle Josephson ifrågasatt Preds tes. Josephson menar att det här 
ordförrådet – om det var ett typiskt klasspråk – skulle ha letat sig in i det sena 
1800-talets diskussionsklubbar och deras protokoll. Så var det dock inte enligt 
Josephson, och han menar att klubbarnas protokoll snarare visar upp en saklig 
prosa som påminde om kommunalstyrelsens.85 Jag kan också, mot bakgrund av 
de protokoll som är bevarade från bildningscirklarna i Stockholm och Göte-
borg samt arbetarföreningarna i Stockholm, Malmö och Göteborg, bekräfta att 
Josephsons slutsats även gäller för dessa tidigare rörelser. Men samtidigt bevisar 
inte frånvaron av svärord att sådant språkbruk inte förekom.  

Svärandet och användningen av förstärkningsord som fan, jävlar eller lik-
nande var utmärkande för arbetarkulturen under 1700- och 1800-talen. Inte 
minst plockade folk- och arbetarpressen upp detta faktum och dess språk skil-
jer sig på dessa punkter från de högre klassernas journaler och dagstidningar.86 
Att arbetarpressen innehåller svärord och öknamn och talar på de arbetandes 
språk kan både ses som ett uttryck för det klassmedvetande som Pred diskute-
rar, och det faktum att de konkurrerade på en marknad. Organisationerna, där-
emot, skulle fostra fram en värdig framtida medborgare inför inträdet i det 
politiska livet. Och det officiella politiska livet, både före och efter den nya 
kommunalstadgan 1862 samt riksdagsreformen 1866, var alltjämt dominerat av 
borgerliga normer. I den organiserade arbetarkulturen skulle svärandet därför 
disciplineras då det sammankopplades med andra tecken på det som borgar-
klassen stämplade som rå handlingar till skillnad från de respektabla.  

Alla regler som handlade om samkväm och umgänge innehöll föreställningar 
om att man skulle visa varandra respekt. Personliga påhopp var strikt förbjudet 
och man uppmanade medlemmarna att de skulle agera ”humant och broder-
ligt” i alla sammanhang”. Den broderliga ordnade gemenskapen skulle i Ystads 
arbetarklubb upprätthållas med strategin att tilltalsordet inom klubben skulle 
vara Du.87 Reglementet för Malmö träarbetares fackförening (1889), för att ta 
ytterligare ett exempel, stadgade att föredrag och diskussioner inte fick kränka 
personer, styrelsen eller andra myndigheter. Men om man ville kritisera en-

                                                
84 Allan Pred, Lost words and lost worlds: Modernity and the language of everyday life in late nine-
teenth-century Stockholm (Cambridge 1990). 
85 Olle Josephson, ”’I alla händelser inga cyniska uttryck’. Socialdemokratiska diskussionsskolan i 
Stockholm 1885–86”, i Olle Josephson (red.), Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig 
arbetarrörelse (Stockholm 1996) s. 62–63. 
86 Se t.ex. tidningen Demokratien (Demokraten) som utgavs 1850–1851. I tidningens berättelser och 
dikter förekommer ibland förstärkningsord som ”fan”. Folk- och arbetarpressen var också i högre 
grad och mycket längre fram under 1800-talet tryckta i den folkliga frakturstilen. Detta var kate-
kesens och skillingtryckens tryckspråk. Antikvan, den tryckstil som vi har idag, var borgarklassens 
tryckstil och den kom successivt att bli den dominanta under samma århundrade. 
87 § 7, 13, Program och stadgar för Ystads arbetarklubb (Malmö 1888). 
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skilda personer eller offentliga institutioner skulle detta ske med ”lugn och hu-
manitet”.88 Ett humant, lugnt, broderligt och städat uppförande var de mest 
förekommande formuleringarna.89  

Gary Day menar att borgarklassen använde idéer om den mänskliga naturen 
för att förklä sitt egna ideologiska projekt.90 Talet om det mänskliga bar på en 
rad sammanlänkande politiska och civilisatoriska föreställningar i 1800-talets 
borgerliga medvetande. Mänsklighet och humanitet kom till exempel att sam-
mankopplas med att kunna behärska sig själv, att inte ge efter för krogens fres-
telser, köttets eller känslornas.91 Talet om det mänskliga var mer reellt än talet 
om till exempel klasskillnader; också högst reella skillnader som därigenom 
osynliggjordes. Att vara human var att ha höjt sig över och lärt sig att kontrol-
lera drifterna. Att bete sig humant var att bete sig, för att använda ett ord från 
tiden, civiliserat. Inte sällan var projekt som gick ut på att humanisera arbetar-
klassen – att ge dem bestick, bekämpa fylleriet eller ge dem bättre hygieniska 
förhållanden – också ett sätt att göra dem mer ordnade i den härskande klassens 
ögon. (Med det inte sagt att de marginaliserade inte kunde utnyttja det här 
ordnade agerandet för radikala syften genom att öppna upp vägar in i det poli-
tiska samhälle man ville bli medlem av). 

Sammanfattningsvis vittnar stadgarna och dess reglering om att den roll 
medlemmarna skulle inta kan beskrivas i termer av en foglig medborgare. Den 
fogliga medborgaren skulle vara följsam mot sina valda representanter och de 
regler som han eller hon var underordnad. 

Vaktande och fostrande förvaltare 
Ovan har jag beskrivit hur medlemmarna skulle fostras till fogliga medborgare, 
men hur skulle representanterna agera i förhållande till medlemmarna? Vad 
utmärkte deras ledarroll? Det finns en del anglosaxisk forskning om den ledar-
typ som framträdde i de första arbetarföreningarna under 1800-talet. I E. P. 
Thompsons klassiska skildring benämns den radikala kulturens ledare som ”de-
magoger och martyrer”. De utgjorde de intellektuella, de som formulerade 

                                                
88 § 8, Reglemente för Malmö träarbetares fack-förening (Malmö 1882); § 8, Reglemente för Malmö 
träarbetares fackförening (Malmö 1889). Se även § 22, Reglemente för Wadstena arbetare-förening 
samt inom densamma bildade institutioner; antaget vid föreningens allmänna sammanträden den 6 
nov. och 4 dec. (Vadstena 1882). 
89 Reglemente för Wists och Landeryds handtwerks- och arbetareförening. Antaget den 22 januari 1882 
(Linköping 1882). Se även § 5, Reglemente för sällskapet nytta och nöje inom arbetarföreningen i 
Norrköping (Norrköping 1865); § 16, Stadgar för Ystads arbetareförening, antagne den 19 september 
1869 (Ystad 1869); § 23, Stadgar för träarbetarnes fackförening i Ystad. Stiftad den 27 augusti 1885 
(Ystad 1891); § 8, Reglemente för Malmö träarbetares fackförening (Malmö 1889); § 36, Reglemente 
för arbetareföreningen vid Bångbro jernverk (Örebro 1877). 
90 Gary Day, Class (London 2001) s. 136. 
91 Day (2001) s. 136–138. 
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idéer och krav, företrädde politiska intressen och stod på de ideologiska barri-
kaderna. De var de stora massmötenas talhållare, de som kanske blev censure-
rade, åtalade och likt martyrer offrade sig själva för rörelsen. Ibland kom de, 
som Chartisternas banérförare William Cobbett, från fattiga förhållanden, men 
hade lyckats skaffa sig en akademisk utbildning och därmed förflyttat sig uppåt 
på den socioekonomiska skalan.92 Ofta hade de dock medelklassbakgrund och 
arbetade som publicister, boktryckare, läkare, lärare eller köpmän. 

För engelska förhållanden har den här ledartypen benämnts ”the gentleman 
leader”. Gentlemannaledaren var bekant med hur officiell politik bedrevs, han 
hade kontakter, kunskap och kunde samtidigt vinna folkets förtroende och 
även i den meningen stå istället för arbetarklassen. Enligt Patrick Joyce fortsatte 
den här ledartypen att vara relevant under hela 1800-talet.93 John Belchem och 
James Epstein har i artikeln “The Nineteenth Century Gentleman Leader Re-
visited” grävt djupare i den här rollen och vad som utmärkte den. De pekar på 
en rad drag. Dels byggde ledarna upp en dramaturgi kring sina personer i det 
offentliga. De sade sig företräda folkets intressen – vilket förstås underbyggdes 
av idén att folket inte kunde företräda sig själva på ett respektabelt sätt; de 
kunde inte tas på allvar. Dels var de högst aktiva i att omformulera den poli-
tiska diskursen om vad som skulle utgöra grunden för politiskt medborgarskap 
och medbestämmande. Medan sådana som Chartiströrelsens dagliga ledare ta-
lade om allas rätt till medbestämmande som en mänsklig och konstitutionell 
rättighet, stod gentlemannaledarna för en medelklassliberal inställning där 
medborgarskap var en rättighet som bara tillföll de arbetsamma, de bildade, de 
nyktra och de respektabla. Slutligen var de delaktiga i att flytta politiken bort 
från gatan, in i den privata organisationens lokaler.94  

Gentlemannaledaren kan man se spår av i den svenska arbetarrörelsen. Fors-
kare har talat om politiker och agitatorer som August Blanche, Sven A Hedin 
och senare August Strindberg som ett slags folktribuner som liknar den eng-
elska ledartypen. Enligt Björn Meidal kom folktribunrollen från en kombinerad 
liberal och kristen tradition. Folktribunen stod på folkets sida mot de så kallade 
herrarna, monarkin och de som företrädde privilegiesystemet. Tribunerna 
skulle liksom gentlemannaledarna stå istället för folket och företräda det inför 
överheten.95 Lars Edgrens studie av den ’politiska outsidern’ publicisten Nils 
Rudolf Munck af Rosenschöld som verkade under decennierna kring 1800-
talets uppmärksammar också hans status som rörelseintellektuell. Edgren har 
visat hur Munck af Rosenschöld lyckades vinna hantverkarnas, småborgarnas 
och arbetarnas förtroende genom en konfrontativ och agitatorisk retorik. Han 
kan, menar Edgren mycket riktigt, därför ses som en del av ett större europeiskt 

                                                
92 Thompson (1991) s. 820, kap. 15, 20.  
93 Patrick Joyce, Visions of the People (Cambridge 1994) s. 44–45.  
94 John Belchem & James Epstein, “The nineteenth century gentleman leader revisited” Social His-
tory 22:2 (1997)s. 174–193. 
95 Björn Meidal, Från profet till folktribun: Strindberg och Strindbergsfejden 1910–12 (Stockholm 1982) 
s. 264–267. 
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radikal kontext; bland andra demagoger och martyrer.96 Victor Lundberg har 
identifierat liknande drag hos kaptenen Julius Mankell. Mankell var medlem i 
parlamentets andra kammare efter 1866 men ägnade sig samtidigt åt utompar-
lamentarisk verksamhet i en rad folkliga sammanslutningar. Dessutom var han 
publicist, agitator och betraktades som, konstruerades som, en folkvän i strid 
med etablissemanget. 97  

Den tidiga arbetarrörelsens intellektuella hade figurer som påminde om den 
här idealtypen – gentlemannaledaren eller folktribunen. Per Götrek ska defini-
tivt betraktas i detta ljus. Men det är problematiskt att karaktärisera massan av 
dagliga ledarna av organisationer som karismatiska talhållare, demagoger eller 
martyrer. Studerar man ordförandenas och styrelsernas position i sällskapen 
enligt stadgar och reglementen samt de protokoll som sällskapen lämnat efter 
sig framträder en helt annan ledarskapstyp – en sorts förvaltare.  

Representanternas roll i föreningarna var dels att verkställa föreningens be-
slut, dels att fostra, vakta och upprätthålla ordningen mellan medlemmarna. 
De valda representanterna var de högsta legitima auktoriteterna och de som 
hade ett övergripande ansvar för att se till att sällskapets verksamhet fungerade 
och att ordningen efterföljdes.98 Styrelsen regerade i sin tur över eventuella 
kommittéer eller mindre styrelser för vissa frågor. Till exempel hade Stock-
holms arbetareförening en Byggnadskommitté med en egen styrelse som rap-
porterade till huvudorganet. Andra ämbeten som låg under styrelsen var vakt-
mästaren och ordningsmännen. Representanterna i styrelserna hade, förutom 
att genomföra medlemsbeslut, även beslutande makt i vissa enskilda frågor.  

Styrelserna innehöll i flera fall män från en bildad borgarklass. Relationen 
ledare-medlemmar var, som Frans Lundgren framhållit utifrån sin studie av 
bildningscirklarna, en bildningshierarki på ytan, som i realiteten mer efterlik-
nade en klasshierarki.99 Att det fanns en distans mellan ledarna och medlem-
marna, märks i de exempel på utsagor om medlemmarna som återfinns i pro-
tokoll. I till exempel Stockholms arbetarförenings styrelseprotokoll från 1868 
kan man läsa följande: 

                                                
96 Lars Edgren, ”The Uses of Scandal: Nils Rudolf Munck af Rosenschöld, and the Radical Demo-
cratic Tradition”, i Lars Edgren & Magnus Olofsson (red.), Political outsiders in Swedish history, 
1848–1932 (Newcastle 2009) s. 20, 36.  
97 Victor Lundberg, ”The Violent Democrat – and the Radical Tradition in Sweden”, i Lars Edgren & 
Magnus Olofsson (red.), Political outsiders in Swedish history, 1848–1932 (Newcastle 2009) 43–46. 
98 Se t.ex. § 7, Reglor för Göteborgs bagare-gesäll och arbetare-förening (Göteborg 1865); § 10, Stadgar 
för arbetare-föreningen i Malmö (1851); § 14, Reglemente för Visby arbetareförening. Till efterlefnad 
antaget den 31 mars 1878 (Visby 1878); § 18, Reglemente för Wahlbo arbetareförening (Gävle 1877); 
§ 24, Reglemente för Wadstena arbetare-förening samt inom densamma bildade institutioner; antaget 
vid föreningens allmänna sammanträden den 6 nov. och 4 dec. (Vadstena 1882); § 13, Reglemente för 
Malmö nya arbetareförening (Malmö 1872); § 8, Stadgar för Mölleriarbetare-fackföreningen för Malmö 
och omnejd (Malmö 1888); § 8, Reglemente för Malmö träarbetares fackförening (Malmö 1889); § 23, 
Stadgar för träarbetarnes fackförening i Ystad. Stiftad den 27 augusti 1885 (Ystad 1891). 
99 Lundgren (2003). 
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Derefter föreslog ordförande Hr Hagerman, att föreningen skulle invälja en 1:sta 
Ordförande och en 1:sta Sekreterare, hvilka skulle representera föreningen vid 
sådane tillfälliga offentliga sammankomster, der sådana frågor förekommo till 
behandling, som arbetaren icke egde förmåga att sjelf utreda.100 

I detta citat är det tydligt att styrelsens ordförande intog en närmast patriarkal 
position i förhållande de arbetare som framförallt utgjorde medlemsskaran. 
Ordföranden och sekreteraren var inte bara valda representanter inåt, de skulle 
också representera föreningen utåt. Samtidigt visar formuleringen som rör be-
handlingen av frågor som arbetaren inte själv hade förmåga att utreda, att dessa 
positioner mer eller mindre förväntades beträdas av personer med respektabi-
litet och bildning. 

Denna inställning att stå i arbetarnas ställning och företräda deras intressen 
genom att veta vad som var bäst för dem, präglade också föreningarnas parla-
mentariska- och bildningsverksamheter. Jag har tidigare diskuterat hur med-
lemmarna hade strikta regler att följa vad gäller talordningen och att de avkräv-
des tystnad och ordentlighet vid mötesförhandlingarna. Ordföranden hade en 
särskild funktion att se efter att dessa regler följdes. Styrelserna som helhet 
hade även ansvaret att se till att de tal och föredrag som förekom inte stred 
mot stadgarna. Föredrag hade nämligen alla i föreningarna rätt att hålla.101 Sty-
relsen ville därför ofta ha in ett exemplar av den föreläsning som skulle hållas 
innan den bestämde sig för att tillåta talet eller inte. Stockholmscirkeln och 
Vänersborgscirkeln, för att nämna två exempel, tillät till exempel inte politiska 
föredrag.102 Anledningen var förmodligen att de inte ville ge socialister och ra-
dikala talare möjligheten att torgföra sina åsikter. I Stockholm hade ordföran-
den rätt att avbryta en talare som till exempel bröt mot en idé om ställets 
”värdighet”, eller som helt enkelt talade för länge. I Örebrocirkeln skulle ett 
beslut om att bryta ett föredrag alltid föregås av att den närvarande försam-
lingen röstade om saken; dock utan en förberedande diskussion.103 Liknande 
tal- och diskussionscensur förekom inom arbetar- och fackföreningarna. En 
vanlig formulering var att religiösa ämnen, förnärmelser mot enskilda personer, 
särskilda klasser, andlig eller värdslig överhet inte var tillåtet.104 Styrelserna fun-
gerade därmed som ideologiska gatekeepers.  

                                                
100 Styrelseprot. 26 April 1868, Protokoll 1866–1869, vol. 1:1, Stockholms arbetarförenings arkiv, FF. 
101 § 9, Reglemente för Malmö arbetare-förening 1868 (Stockholm 1869). 
102 § 28, Stadgar för bildnings-cirkeln i Stockholm; antagne d. 17 maj 1847 (Stockholm 1847); § 5, 
Stadgar för Wernersborgs bildnings-cirkel. Antagne den 28 oktober 1849 (Vänersborg 1849) 
103 § 29, Stadgar för bildnings-cirkeln i Stockholm; antagne d. 17 maj 1847 (Stockholm 1847); § 21, 
Stadgar för bildnings-föreningen i Örebro; antagne den 9 juni 1850 (Örebro 1850).  
104 Se t.ex. § 11, Stadgar för Ystads arbetareförening, antagne den 19 september 1869 (Ystad 1869); § 
21, Reglemente för Wadstena arbetare-förening samt inom densamma bildade institutioner; antaget 
vid föreningens allmänna sammanträden den 2 och 16 november 1873 (Vadstena 1873); § 56, Regle-
mente för Söderköpings Arbetareförening (Söderköping 1877). I det kristna sällskapet Avitzia var för-
stås religiösa ämnen tillåtna, men inte kränkningar och förnärmelser mot enkilda personer, över-
heter och så vidare, se § 9, Reglemente för sällskapet Avitzia i Norrköping. Gilladt och antaget den 
22 maj 1865 (Norrköping 1865). 
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Vid sidan av den organisatoriska och ideologiska makten hade styrelserna 
en fostrande och polisiär funktion. Om en medlem inte skötte sina åtaganden 
– var full, betedde sig illa, slogs eller inte betalade sin medlemsavgift i tid – var 
det ofta styrelsen som avgjorde påföljden. De som skötte det direkta polislik-
nande arbetet i vardagen och på sammanträden var dock ofta de så kallade 
ordningsmännen. Ordningsmän var vanligt förekommande i både bildnings-
cirklarna och arbetarföreningarna; bland fackföreningarna förekommer de dock 
sällan i stadgarna. Två av de första formuleringarna om att ordningsmän skulle 
bevaka ordningen inom föreningar återfinns stadgarna för Jönköpings och Gö-
teborgs bildningscirklar från 1847 respektive 1848. Göteborgsföreningen hade 
dessutom två ordningsmän – en ordinarie och en vice och styrelseledamöter 
utan bestämt uppdrag hade skyldighet att tjänstgöra som ordningsmän på 
större sammanträden.105  

Ordningsmannaämbetet har en lång historia. De flesta korporationer, kö-
pingar, arméer och universiteten, samt privata etablissemang, hade ordnings-
mannafunktionärer under tidigmodern tid som traderades vidare in i modern 
tid. Profosser, tillsyningsmän, kafévakter och disciplinkarlar, senare ordnings-
vakter och poliser, var en del av dessa samhällens disciplineringsapparatur. 
Ordningsmän som civil tjänstekategori började tillsättas under 1830-talet och 
kan förmodligen ses i ljuset av att vissa städer införde så kallade ordningsstad-
gor under början av seklet. Det var en benämning som gavs till personer som 
förfogade över viss polismyndighet inom en ort eller en stad eller riktad till 
en viss del av befolkningen.106 Ordningsmän var med andra ord en del av den 
offentliga maktutövningen. 107  

Roy Coleman och Michael McCahill menar att det var den urbana under-
klassen som i första hand kände av olika myndigheters övervakning och polis-
ande under 1800-talet. Därför var det viktigt för en underklass som ville höja 
sig i status, bli mer respektabel och distansera sig från de ”råbarkade”, att 
anamma statens juridiska metoder för att hålla befolkningen i styr.108 Detta kan 
vara en möjlig förklaring till varför de arbetande klasserna valde att överta den 
offentliga tjänstekategorin och införa den i sina egna sällskap. Mig veterligen 
var nämligen ordningsmän inte vanligt förekommande i det rent borgerliga säll-
skapsväsendet; och förklaringen ligger därmed inte i ett övertagande av borger-
lig praxis. Samtidigt var åtgärden förmodligen inte ensamt motiverad av att 

                                                
105 § 9, Stadgar för Jönköpings bildningsförening (Jönköping 1847); § 17, Förnyade stadgar för bild-
nings-cirkeln i Götheborg; gillade och antagne vid allmän årssammankomst den 20 mars 1848 (Göte-
borg 1848).  
106 ”Ordningsman”, Nordisk familjebok. Uggleupplagan vol 20 s. 841; ”Ordningsman”, Svenska aka-
demins ordbok [http://g3.spraakdata.gu.se/saob/] 
107 Den andra offentliga instansen som hade ordningsmän var läroverken. Varje läroverksklass utsåg 
bland lärjungarna ett visst antal ordningsmän som hade i uppdrag att hjälpa läraren i arbetet med 
att upprätthålla ordningen i klassrummet. Christina Florin & Ulla Johansson, ”Där de härliga lag-
rarna gro…”: kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914 (Stockholm 1993) s. 97–98. 
108 Roy Coleman & Mike McCahill, Surveillance and Crime (London 2011) s. 62–63. 
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man ville visa sig värdig i det borgerliga samhällets ögon. En lika trolig förkla-
ring är att ordningsmännen var ett hjälpmedel för att komma till ordning med 
fyllerier och det man betraktade som bråkiga ageranden för att sammanträden, 
biblioteksverksamheter och fester skulle kunna fungera på ett ordnat sätt. De 
var därmed verktyg för att forma en laglydig och ordentlig medborgare som 
både styrde sig själv och skulle vara foglig nog att låta sig styras av andra. 

Ordningsmannaämbetet i organisationerna var en auktoritetsposition som 
medlemmarna hade en skyldighet att lyda. I till exempel Norrköpings arbe-
tarförenings reglemente stod det att varje medlem måste följa ordningsman-
nens tillsägelser och inte ”anse sig förolämpad”.109 Ordningsmannens direktiv 
skulle följas utan diskussion. Stadgarna vittnar om att de tillsattes på olika 
sätt. De kunde antingen utses av styrelsen eller väljas av hela föreningen; eller 
så var alla manliga medlemmar tvungna att tjänstgöra som ordningsmän efter 
ett rullande schema.110  

Ordningsmännen hade till uppgift att både se efter medlemmarna men 
också den fysiska ordningen av lokalerna man vistades i. Inte sällan hade vakt-
mästaren en ordningsmannafunktion. Det kunde till exempel handla om att se 
till att sammanträdesrummen var i iordningställda innan möten och att föra 
bok över föreningens inventarier.111 Att polisa, dokumentera och övervaka var 
dock ordningsmännens första uppgifter. I tjänsten ingick att se till att medlems-
skaran skötte sig enligt de uppsatta reglerna, och om de inte gjorde det hade 
han rätt att vidta åtgärder. Det kunde till exempel handla om att tillfälligt för-
visa medlemmar från lokalen och att rapportera regelvidriga och felande bete-
enden till styrelsen. Under mötessammanträden och de mer festliga samman-
komsterna hade ordningsmannen till exempel i uppgift att bevaka att det bara 
var medlemmar som vistades på stället. Det var han som kollade de inpassera-
des medlemskort eller, i förekommande fall, medlemsemblem. Förutom att 
hålla uppsikt fanns även kunskapsinsamlande som en del i tjänsten. Ordnings-
männen skulle dokumentera och föra anteckningar över medlemmarna som 
inte skötte sig, och anmäla detta till sina överordnade.112 

                                                
109 Reglemente för Norrköpings Arbetareförening, gillat och antaget vid allmänt sammanträde den 
26 januari 1862, avskrift i Påhlman-Sjölin (1944) s. 272–278. Samma formulering återfinns i fler för-
eningar, se t.ex: § 24, Reglemente för Wadstena arbetare-förening samt inom densamma bildade in-
stitutioner; antaget vid föreningens allmänna sammanträden den 2 och 16 november 1873 (Vadstena 
1873); § 39, Stadgar för arbetarnes ring i Söderhamn och dess omnejd (Söderhamn 1883). 
110 I Stockholms arbetarförening valdes fyra av styrelsen föreslagna män till fasta ordningsmän, se 
Sammanträdesprot. 22/11 1867, Protokoll 1866–1869, 1:1, Stockholms arbetarförenings arkiv, FF. 
111 Se t.ex. § 11, Stadgar för bildnings-cirkeln i Stockholm; antagne d. 17 maj 1847 (Stockholm 1847); 
§ 6, Stadgar för Alingsås bildnings-förening antagne den 25 mars 1849 (Göteborg 1849); § 9, Stadgar 
för bildnings-föreningen i Örebro; antagne den 9 juni 1850 (Örebro 1850); § 11, Stadgar för Stockholms 
arbetare-förening (Stockholm 1869); § 13, Stadgar för Thorshälla stads och Nyby bruks arbetareföre-
ning. Gillade och antagne å allmänt sammanträde den 12 mars 1871 (Eskilstuna 1871); § 8, Stadgar 
för arbetarnes ring i Waxholm (Stockholm 1884). 
112 § 7, Reglemente för sällskapet Alvitzia i Norrköping (Norrköping 1865); § 19, Stadgar för Örebro 
arbetareförening. Antagna den 23 januari 1881 (Örebro 1882). 
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Sammantaget framträder en representant, en ledartyp, som var mindre 
spektakulär än gentlemannaledaren och som mer hade funktionen av en poli-
siär och fostrande förvaltare. Detta gäller särskilt ordföranden som hade alla 
dessa uppdrag men även till viss del de övriga representanterna i styrelserna. 
Tjänstemän snarare än demagoger och martyrer, var den roll vissa människor 
fick erfarenheter av att inta, medan majoriteten skulle lära sig att följa deras 
råd och angivelser.  

Avslutning 
Varför övergick Sverige, i likhet med de resterande västerländska staterna, 
till en representativ liberal form av demokrati under moderniseringen? En 
delförklaring till denna utveckling är att länder som Sverige såg framväxten 
av en medborgerlig politisk kultur – associationer, föreningar och sällskap. I 
denna medborgerliga kultur tränades människor i demokratiska politiskt 
handlande innan genombrottet; de fick demokratiska erfarenheter, kunskaper 
och intressen vilka formade deras politiska framtidsdrömmar. Den domine-
rande bilden av framväxten av ett civilt samhälle av frivilliga associationer 
där människor deltog på lika villkor och fick liknande erfarenheter har inte 
tagit i beaktande att olika klasser i realiteten deltog på olika villkor (inom 
föreningsväsendet som helhet och inom enskilda arbetarföreningar). Den do-
minerande bilden har inte heller till fullo tagit den historiska kontexten och 
processperspektivet i beaktande. I detta kapitel har jag argumenterat för be-
hovet av att studera skapandet av demokratiska politiska subjekt i ett histo-
riskt perspektiv – att studera skapandet av demokrater som en historisk pro-
cess. Syftet har inte varit att söka de historiska processer som producerade 
det demokratiska genombrottet som en effekt. Frågan har istället varit hur 
demokratiska subjekt formades under en viss tidsperiod i en viss social, eko-
nomisk och politisk kontext. I detta kapitel har platsen varit Sverige och 
kontexten varit kapitalets tidsålder – den era som såg den slutgiltiga över-
gången till industrikapitalismen med dess konsekvenser och det borgerliga 
samhällets triumf. Det segment av den medborgerliga politiska kulturen som 
studerats var arbetarorganisationerna som verkade under perioden. 

En studie av i runda tal 150 arbetarorganisationerna – ett urval av de som 
verkade mellan 1840-talets mitt till slutet av 1880-talet – har visat att med-
lemmarna där fostrades till demokrater av en särskild sort. Det var den liberala 
representativa demokratiska metoden majoriteten fick erfarenheter av. De 
lärde sig att rösta och att göra detta individuellt, men de lärde sig också att låta 
sig styras, fostras och vaktas av sina representanter. En liten minoritet, en före-
ningselit, lärde sig dock att styra, debattera och leda det politiska arbetet och 
fick därmed helt andra erfarenheter. Jag har kallat den här historiska processen 
för en demokratisk revolution, men vi kan nu, med undersökningen i ryggen, 
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precisera detta påstående något. Revolutionen av människornas politiska ve-
tande och handlande var verkligen representativt-demokratisk till sin karaktär; 
den var liberal. Organiseringen av det folkliga motståndet gjordes inom redan 
befintliga historiska former. Från borgarklassen ärvdes och adopterades den re-
presentativa metoden för folklig organisering. Den kom sedan att traderas vi-
dare under 1800- och 1900-talen. Andra karaktärsdrag var mer anpassade till 
sin tid, till exempel den systematiska disciplineringen av de styrdas kroppar, 
moral och uppförande – skapandet av fogliga medborgare – och de styrandes 
närmast patriarkala inställning. 

Framväxten av demokratiska politiska subjekt – fostrade i en medborgerlig 
politisk kultur – har betraktats som ett av de viktigaste särskiljande dragen i de 
länder som under 1800-talet beträdde en väg mot ett demokratiskt genombrott 
under mellankrigstiden. I detta kapitel har jag visat behovet av att studera skap-
andet av demokrater som en historisk kontextbunden process. Det innebär att 
man tar historiens tillfälligheter och sammanhang på allvar, att man tar hänsyn 
till att historien kunde ha utvecklat sig på ett annat sätt, och att (re)produkt-
ionen av demokratiska subjekt inte bara kan, utan snarast bör, ha sett olika ut 
under 1800- och 1900-talet. Under kapitalets tidsålder kan vi dock tala om att 
de marginaliserade klasserna genomgick en liberal demokratisk revolution. 

 



Ordet revolution avser i allmänhet en omvälvande eller grundläg-
gande förändring som, i jämförelse med långsammare processer, 
sker under en kortare tid. I utbildningshistoriska sammanhang 
är ordet revolution användbart eftersom det riktar fokus på de 
övergripande och omvälvande förändringar som karaktäriserat 
utbildningsväsendet under de senaste trehundra åren.

I vår bok presenteras analyser av ett brett urval av förändring-
ar inom det svenska utbildningsväsendet. Antologin inkluderar 
kapitel om förändringar i 1800-talets skola och utbildning, där-
ibland införandet av Läsebok för folkskolan, arbetarorganisationers 
fostran av demokrater, och en kritisk analys av föreställningen 
om 1800-talets skola som en del av en demokratiseringsprocess. 
Dessutom ges inblickar i 1900-talets utbildningsrevolutioner 
med kapitel som ägnar sig åt allt från rökrutans införande, den 
Nya matematiken, förskolesektorns expansion och 1990-talets 
utbildningsreformer.

Boken har publicerats för att ge en översikt över den omfat-
tande utbildningshistoriska forskningsmiljö som vuxit fram i 
Uppsala under de senaste tio åren. Den riktar sig till såväl den 
utbildningshistoriskt intresserade läsaren, som till en bredare 
historisk och utbildningsvetenskaplig läsekrets.
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