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Abstract 
Nygren Kristoffersson Josefin, 2013. ”Suprarne di är som fånar allihopa!”: En 

kvantitativ socialgeografisk studie över fylleriförseelser i Ljungby stad 1936-1947 (The 

foolish drunkards: A quantitative socialgeographical study of drunkenness offenses in 

the town of Ljungby 1936-1947).  

 
The aim of this study was to explore the social background of the people 

convicted of drunkenness offence in the town of Ljungby between 1936 

and 1947. Drunkenness offense was sentenced to those found drunk in 

public but also societys attempt to control the s subclass. This view was 

in contrast to the ideal of the well-behaved worker who also spread 

during the end of the last century. Based on information found in index 

cards for drunkenness offenses provided by Ljungbys temperance board 

this studie explores whether alcohol use changes in different social  

classes. By mapping the offender's profession, age, gender and housing 

situation, the study shows clear overrepresentation of working class men. 

The study on gender showed similar trends in Ljungby as elsewhere in 

the country, that it was extremely few women who were convicted of 

drunkenness. When examining the age distribution in the drunkenness 

offences Ljungbys young people, namely those who were twentyfive 

years and younger, the numbers were slightly higher than in Sweden's 

cities but appeared to be consistent with official statistics on rural areas. 

The study's geographical part shows that there are patterns of 

drunkenness offenses and residential area and these patterns suggest that 

the drunks increasingly lived in neighborhoods that were considered to 

be poor. The conclusion is that there are class differences in who was 

convicted of drunkenness during 1936-1947 in Ljungby, both based on 

quantitative data and geographic survey. 
 

Nyckelord 
Alcohol, alcohol studies, sociogeography, drunkenness offenses, sobriety, Ljungby, 

class.  

 

Tack 
Tack till Zara Bersbo för ”brainstormingen” som ledde fram till valet av studie och till 

Katarina Friberg för uppmuntrande och effektiv handledning. Tack även till personalen 

på Ljungby kommunarkiv för all hjälp med källmaterial.  
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1. INLEDNING 

 ”Om man frågar en galning hårdför han är galen hvet han inte deraf, så är det med 

 suprarne di är som fånar allihop, att bryta sådant motstånd, sade talaren, som anstöter 

 suprarne går aldrig, men ett totalt förbud på rusdryckernas afskaffande det vore den 

 bästa hjälpen att få vårt folk nyktra”.
1
 

 

Dessa ord yttrades av en kyrkoherde under ett IOGT-möte i Lessebo 1887. 

Alkoholkonsumtionen var då som nu ett problem i samhällets ögon och Sveriges 

komplicerade förhållande till alkohol är ingen hemlighet. Länge har samhället brottats 

med de problem som rusdryckerna medför och ett totalt förbud var ett tag snubblande 

nära verkligheten. Alkoholhantering, oavsett hur den ser ut, kommer alltid innebära 

missbruk. Det intressanta ligger i hur samhället väljer att hantera dessa problem. De 

värden man tillmätte fylleristen visar på en skillnad i människosyn och en förändring i 

denna människosyn visar på en förändring i samhället i sig. Det komplicerade 

förhållandet till fylleristen finns kvar men sättet vi hanterar denne har förändrats med 

tiden.
2
 

 

Dåtidens social- och fattigvård understödde naturligt främst den socialt utsatta 

arbetarklassen men vad gäller alkoholmissbruk så förekom det vidare också i mellan- 

och överklassen.
3
 Trots det så menar man idag att de så kallade alkoholistlagarna som 

trädde i kraft 1916 var tydligt klassförankrade, det vill säga att de främst blev angelägna 

för människor ut det sociala undre skiktet. En allmän tanke om den skötsamme, 

försörjande arbetaren växte fram och gjorde intåg i både nykterhets- och 

socialnämnder.
4
 

 

Detta märks inte minst med tanke på att män är gravt överrepresenterade i 

nykterhetsnämndernas insatser.
5
 En av åtgärderna som sattes in mot dessa för samhället 

så farliga personer på 1930- och 1940-talet var att polisen runt om i länet skickade 

registerkort till nykterhetsnämnderna när en person blivit omhändertagen eller dömd för 

                                                 
1
 IOGT-logen N:o 812 Bergsrådet Aschans i Lessebo arkiv, Kronobergsarkivet Växjö, citerad i 

Kenneth Strömberg, Vi och dom i rörelsen: Skötsamhet som strategi och identitet bland 
föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 1884-1930, 2004, s. 145. 
2
 Erik Wångmar, Att skriva stads- och kommunhistoria. En handledning för forskning med stads- 

och kommunhistoriskt material. Stockholm. 2005, s. 149 
3
 Wångmar, 2005, s. 149 

4
 Ambjörnsson, 1988, s. 19. 

5
 Håkan Leifman: Socialklass och alkoholvanor: en empirisk analys alkoholvanor i olika sociala 

skikt och implikationer för alkoholpreventionensutformning. Folkhälsoinstitutet: Stockholm. 
1998, s. 8.  
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fylleri. I Ljungby finns dessa sparade i Nykterhetsnämndens arkiv och kommer i denna 

studie vara grunden i mitt källmaterial. 

 

I Erik Wångmars handledning för forskning inom stads- och kommunhistoriskt material 

tipsar han om hur forskning om just alkoholpolitik och nykterhetsvård kan ske. Ljungby 

var under 1900-talets första årtionden en relativt svagt industrialiserad kommun med en 

urbanisering som inte kom igång ordentligt förrän efter andra världskriget.
6
 Detta menar 

Wångmar ger möjlighet att undersöka om den mindre arbetarbefolkningen gav färre 

ärenden hos nykterhetsnämnden i sig eller om det i sin tur ledde till ett intresse för 

alkoholmissbruk i de högre sociala klasserna.
7
  Utifrån Wångmars prognos för Ljungby 

och med Strömbergs forskning om alkoholistlagarnas klassförankring antar jag, trots att 

Ljungby hade en relativt liten arbetarbefolkning, att individer från arbetarklassen 

kommer vara överrepresenterade i registerkorten med fylleriförseelser. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka den sociala profilen på de personer som blev 

dömda för fylleri på 30- och 40-talet i Ljungby utifrån begreppen klass, kön och 

skötsamhet. Ur ett klassperspektiv ska jag undersöka om jag utifrån mitt källmaterial 

kan urskilja några mönster även geografiskt, det vill säga var personerna i registerkorten 

bodde. Jag vill också undersöka hur kvinnor och mäns skötsamhetsideal från denna tid 

kan ställas till mitt material och om man kan urskilja några intressanta strukturer på 

detta sätt. Mina frågeställningar är därför följande: 

 

1. Vad innebar brottet fylleriförseelse? 

2. Vilka var personerna som rapporterades i registerkorten; ålder, kön, bostadsområde,   

yrke? 

 2.1 Vad har resultaten i fråga 1 och 2 att säga utifrån perspektiven klass 

 och kön. 

3. Finns det mönster utifrån ett sociogeografiskt perspektiv; kan man få syn på 

socioekonomiska gränser i Ljungby genom en studie av fylleriförseelser? 

 

 

                                                 
6
 Ljungby hembygdsförening: Ljungby - Köping, stad, storkommun. 1974, s. 149. 

7
 Wångmar, 2004, s. 149. 
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2. METOD 

2.1 Tillvägagångssätt 

2.1.1 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden används för att samla, testa och jämföra data.
8
 Jag har tänkt 

använda mig av en kvantitativ metod då jag främst utgår från statistiskt material, dels 

registerkorten för fylleriförseelser och dels Statistiska centralbyråns material. Vad gäller 

registerkorten kommer jag sammanställa dem så att de i högsta möjliga grad går att 

jämföra med SCB. Jag har alltså valt färdiga variabler för att öka jämförbarheten men 

också för att omfånget på en kanidatuppsats inte tillåter mer tidskrävande 

undersökningar. Trots det är tillförlitligheten svår att utvärdera. För att ta reda på hur 

mycket man kan lita på materialet bör man undersöka hur det kommit till.
9
 Detta 

utforskar jag närmare under kapitlet källmaterial.  

 

En kvantitativ analys kan tyckas mer tillförlitlig än en kvalitativ textbaserad analys. Så 

är inte fallet alls. För att en kvantitativ studie ska vara trovärdig bör man minst lika 

noga genomgå historiska kontroller som i en kvalitativ studie för att ge resultaten 

trovärdighet.
10

 Tolkningen och tillämpningen är en lika stor utmaning som i annan 

historisk forskning. Statistiskt material, oavsett om det är skapat av en stor statlig byrå, 

måste utvärderas noga. Frågor om hur materialet sammanställts och i vilket 

sammanhang det skett måste ställas. Ofta är någon enstaka tabell inte av större intresse, 

istället måste man i forskningen kunna visa på större tendenser och strömningar. Att 

klassificera ett material är vanskligt, speciellt som i denna studie när man undersöker 

brottsstatistik.
11

 För att kunna vara statistiskt representativt, det vill säga möjligt att dra 

större slutsatser ur ett mindre material, måste man generalisera. Det är till exempel 

självklart inte möjligt för mig att undersöka alla som dömts för fylleri i hela Sverige. 

Jag måste begränsa mig för att göra studien möjlig. Därefter bedöms, i denna studies 

fall, individerna om de följer undantaget eller regeln.  

 

För att sätta registerkorten i ett sammanhang så kommer de analyseras mot offentlig 

statistik. Tabellen med data över fylleriförseelser i Sverige från denna tid hittar man i 

tabell 182 i boken Statistisk årsbok för Sverige 1949, producerad och utgiven av 

                                                 
8
 Edvin Eriksson, Kvalitet och osäkerhet i geografisk analys: En studie om kvalitetsaspekter 

med fokus på osäkerhetsanalys av rumslig prognosmodell för trafikolyckor, Lund, 2010, s. 22. 
9
 Knut Kjeldstadli, Det förflutna är inte vad det en gång var. Studentlitteratur: Lund, 1992, s. 226. 

10
 John Tosh, Historisk teori och metod. Studentlitteratur: Lund, 1984, s. 149. 

11
 Tosh, 1984, s. 150. 
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Statistiska centralbyrån.
12

 Uppgifter som hittas här är antal förseelser olika år på 

landsbygden och i städer med över och under 10000 invånare. Städerna Stockholm och 

Göteborg är också särskilt utskrivna. Inom alla dessa områden finns det också 

information hur fylleriförseelserna fördelar sig i kategorierna totalt antal, kvinnor och 

ungdomar, både i antal samt procent. Ungdom, specificeras i tabellen längst ner, och de 

är personer under eller i 25-årsåldern. Tabellen innehåller också data om både antal 

sakfällda personer och antal begångna förseelser varav det sista även är utskrivet 

månadsvis.
13

  

 

Tabellen innehåller uppgifter från 1923 till 1947. Periodiseringen i tabellen är i åren 

1923-1945 är sammanställda i grupper om fem år medan 1946 och 1947 benämns 

enskilt. Jag har därför räknat ihop kategorierna 1936/1940, 1941/1945, 1946 och 1947 

för att få fram ett totalt antal i de olika kategorierna. Detta för att på ett tydligt sätt 

kunna undersöka ålders- och genusfördelningen bland fylleriförseelserna.  

 

Jag har alltså fått fram en total siffra på antalet fylleriförseelser i SCB:s kategorier och 

sedan jämfört andelarna med varandra. På grund av att mitt källmaterial, registerkorten, 

inte innehåller ett totalt antal fylleriförseelser begångna i Ljungby under åren 1936-

1947 så kan jag inte dra några slutsatser utifrån totala antal utan istället undersöka dess 

procentuella fördelning mellan kön, ålder och område. Exempel på hur jag räknade ut 

åldersfördelningen inom kategorin landsbygd:  

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok för Sverige 1949, Tabell 182. 1949, s. 225
14

 

                                                 
12

 Statistiska centralbyrån, 1949: Statistisk årsbok för Sverige 1949. Tabell 182, sid. 225.  
13

 Statistiska centralbyrån, 1949, sid. 225.  
14

 Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok för Sverige 1949, Tabell 182. 1949, s. 225 
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För att få fram ett antal ”övriga”, det vill säga de som var 26 år och äldre subtraherar jag 

det totala antalet med antalet ungdomar, det vill säga 29557 minus 10124. Detta blir 

19433. Vill jag sedan jämföra åldern så för jag in de två kategorierna i ett diagram som 

räknar ut andelarna, avrundade till hela procent, exempel cirkeldiagrammet ovanför. På 

detta sätt har jag arbetat fram diagram både utifrån SCB:s statistik samt från 

registerkorten. 

 

Vid tolkning av tabeller är det viktigt att resonera om tillförlitlighet. Det räcker med en 

liten diskrepans för att resultatet inte ska vara tillförlitligt.
15

 I SCB:s tabell som jag utgår 

ifrån i den komparativa delen av min studie finns uppgifter både om begångna 

förseelser och sakfällda personer. Det är viktigt att inte blanda ihop dessa två, en 

sakfälld person kan till exempel representera många av de rapporterade förseelserna. 

Mitt källmaterial innehåller i vissa fall, men inte alltid, information om hur många 

gånger personen i fråga begått fylleriförseelser. Därför väljer jag att inte fokusera på 

själva antalet utan fenomenet i sig och fördelningen mellan olika grupper. Förutsatt att 

eventuellt bortfall från registerkorten är slumpmässiga så menar jag att mitt resultat blir 

giltigt genom att räkna på andelar. Det är ingenting som kan styrkas helt men jag 

bedömer mitt källmaterial som tillförlitligt i den bemärkelsen att jag inte tror att någon 

medvetet lagt till eller tagit bort registerkort. En större studie med mer och flera sorters 

källmaterial, till exempel polisregister, skulle dock ge säkrare resultat. Min studie, med 

dess begränsade omfattning, kommer däremot bara baseras på registerkorten. 

 

Faktumet att innebörden av begreppet ”arbetare” inte är beständigt över tid är också 

problematiskt.
16

 Det gör att jag inte kan använda mig av dagens kategorisering av 

socioekonomiska klasser från SCB. Istället har jag fått leta mig tillbaka i tiden för att 

hitta forskning som ligger så nära i tid och rum till min egen studie så möjligt. 

Forskningen om indelning av socioekonomiska klasser är oerhört utförlig och 

omfattande. Studien som jag kommer att genomföra kräver en sådan indelning men då 

jag har begränsad information i mitt källmaterial blir det svårt att anamma någon av de 

tidigare klassificeringarna rakt av. Min indelning kommer göras endast baserad yrken, 

givet vilken status yrket hade vid den undersökta tidsperioden, och relateras till 

bostadsplats. Vidare utforskar jag detta ämne under kapitlet forskningsöversikt och 

teoretiskt perspektiv. 

                                                 
15

 Tosh, 1984, s. 150.  
16

 Horgby, 1993, s. 22. 
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Studiens lokala avgränsning får konsekvenser för metoden. Länge var lokalhistorians 

plats i den allmänna historieforskningen begränsad och det var först under 1960- och 

1970-talet som dess status började höjas.
17

  Forskning i lokalhistoria kräver 

eftertänksamhet och man bör fundera över om man ska använda lokalhistoria som mål 

eller medel. Om man använder lokalhistoria som mål så blir samhället runt omkring 

referensområde snarare än att använda hela Sveriges historia som praxis.
18

  Jag stämmer 

in i Strömbergs tanke om att lokala sammanhang främst bör användas för prövning av 

hypoteser eller redan färdiga historietolkningar. I en lokalstudie bör man också fundera 

över vad som är representativt för samhället och om det ens existerar något sådant. 
19

 

 

Lokala undersökningar av nykterhetsvård får vanligtvis ett klient- och 

individperspektiv, i motsats till min studie som flyttar sig till en aggregerad nivå genom 

jämförelsen med den nationella statistiken samt i den mer övergripande diskussionen 

utifrån perspektiven klass och kön. 

 

Min metod baseras alltså på att jag anpassat min statistik efter SCBs för  att möjliggöra 

en jämförelse samt att jag ställer dina resultat i relation till andra studier i ett antal 

svenska städer och då utifrån jämförande frågor diskuterar olika perspektiv på 

alkoholkonsumtion och fylleriförseelser. 

 

2.1.2 Sociogeografi 

Geografiska undersökningar ligger till grund för många viktiga beslut i vårt samhälle 

och bör därför kvalitetssäkras noga. Analyserna baseras på modeller och dessa måste 

skapas på ett sätt som gör att de överensstämmer med verkligheten så mycket så 

möjligt, vilket till största delen beror på vilken information som de bygger på. En 

geografisk analys blir aldrig bättre än datan bakom.
20

 Detta gör analyserna alltid i viss 

mån är osäkra då det sällan är svårt att helt garantera korrekt inmatning, uppfattning och 

tolkning. 

  

                                                 
17

 Strömberg, 1994, s. 66. 
18

 Strömberg, 1994, s. 66. 
19

 Peter Aronsson, Bönder gör politik: det lokala självstyret som social arena i tre småländska 
socknar, 1680-1850. Lund University press: Lund, 1992, s. 10. 
20

 Eriksson, 2010, s. 4. 



  

9 

Eriksson talar om denna osäkerhet utifrån två perspektiv, bristfällighet noggrannhet och 

bristfällig precision. Det första handlar om svårigheten att efter observationer återgiva 

verkligheten helt exakt och den andra om att detaljerna för att återge verkligheten 

perfekt inte är tillräckliga.
21

 När man mäter geografiska studiers osäkerhet använder 

man begreppet kvalité. 

 

Jag har fortsatt tänkt att använda mig av en geografisk analys för att undersöka om det 

finns mönster i vilka områden som de dömda fylleristerna bodde i. Genom att märka 

upp människornas bostäder på en karta så bör vissa strukturer kunna upptäckas.  Vid 

undersökningen av fylleriförseelsernas geografiska fördelning är vissa begränsningar 

nödvändiga då mina kvantitativa data inte undersöker till några miljöförhållanden vid 

bostäderna. Ur ett större perspektiv, kanske vid en djupare studie som kartlägger social- 

och ekonomisk segregation, kan resultaten i denna studie däremot bli av stor relevans.  

 

För att få reda på vilka kvarter som fanns under den aktuella tidpunkten har jag på 

byggnadskontoret i Ljungby undersökt en samtida karta från 1948 med kvartersnamnen 

utmärkta. Få av kvartersnamnen används aktivt idag så det var en tidskrävande del av 

undersökningen.
22

 Adresserna har jag sedan fört över på en nutida karta över Ljungby 

för att få översikt över bostadsmönsterna. 

 

2.2 Etiska överväganden 

Jag har fått göra etiska överväganden, inte bara eftersom mitt material är sekretessbelagt 

utan också på grund av att Ljungby är en mindre stad. Det är staden som jag växt upp i 

och det finns stora möjligheter att jag faktiskt känner igen vissa efternamn eller 

liknande. I humanistiska studier finns alltid en risk att känsliga uppgifter kan dyka upp 

och en eftertänksam författare är av stor vikt. Jag har följt Centrala 

Etikprövningsnämndens riktlinjer för studier med känsligt material. De har arbetat fram 

en checklista att använda vid forskning med person- och sekretessuppgifter, till exempel 

från Socialstyrelsen och SCB.
23

 Den förtydligar att det finns flera regelverk att ta 

hänsyn till, vilket jag noga har gjort. Vad gäller anonymisering har jag tidigt i min 

forskning tagit bort namnen ur mitt material och bytt ut det mot siffror. Detta på grund 

                                                 
21

 Eriksson, 2004, s. 10. 
22

 Byggnadsnämnden, 1948, Karta över Ljungby stad, okänd beteckning. 
23

 Centrala Etikprövningsnämnden, 2011: Personuppgifter i forskningen - vilka regler gäller? s. 
12.  
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av att jag skulle kunna arbeta så ”fritt” med det så möjligt, det vill säga visa det för 

andra, maila det med mera. I min undersökning av yrkeskategorierna gjorde sekretessen 

kartläggningen komplicerad då många av yrkena bara dök upp en gång i källmaterialet. 

Möjligheten för läsaren att kunna identifiera individerna utifrån denna information blir 

då alltför stor och jag valde att inte skriva ut dessa i texten. 

 

I alla humanistiska studier bör forskaren föra en diskussion om människosyn. Att ha en 

formulerad, uttalad och underbyggd teori om hur man ser på människor är svårt, men i 

högsta grad nödvändigt. Eva Österberg har påtalat denna vikt och menar att historiker 

gärna förhåller sig till begrepp som genus, kön, klass och etnicitet men sällan uttalar 

någon förhållning till människosyn.
24

 

 

2.3 Avgränsningar  

Vad gäller mina avgränsningar så har jag grundat min tidsmässiga linje utifrån de 

förändringar som skedde i samband med den nya lagen 1933. Jag hittade ett material 

som kunde relateras i tid till dessa förändringar, det vill säga registerkort från 1936-

1947.  De få kort som innehöll förseelser från tiden innan och efter har jag helt enkelt 

räknat bort. Där förseelsen och domen har olika årtal har jag valt att använda mig av 

domens datum.  

 

Jag har valt att göra en studie av ett geografiskt begränsat område, nämligen Ljungby 

stad.  Det motiveras främst av att en sådan studie blir av lämplig storlek för en 

kanidatuppsats. Då jag bara valt att undersöka en geografisk plats så mister jag 

möjligheten att göra en komparation med någon annan kommun, istället kommer jag att 

jämföra med SCB:s siffror. Alla personer i registerkorten har noterats och använts i 

studien men i delen där jag undersöker vilka kvarter som representeras mest så har jag 

av naturliga skäl fått avgränsa mig till de mest centrala delarna av Ljungby.  

 

2.4 Källmaterial 

Materialet som jag baserar min studie på är registerkort för fylleriförseelser 

tillhandahållna av Ljungby kommunarkiv. Ursprungligen kommer materialet från 

Ljungby nykterhetsnämnds arkiv. Bakgrunden till dessa kort har jag hittat i Paul 

Langemarks historiska översikt över Ljungbys socialvård, Socialarbetare från år 2000. 

                                                 
24

 Eva Österberg, Folk förr: Historiska essäer, Atlantis: Stockholm, 1995, s. 8. 
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Här beskriver han hur polisen under en period skickade information om vilka som 

gripits för fylleri samt vilka straff som utdömts till nykterhetsnämnden för vidare 

utredning.
25

 

 

Registerkorten som utgör mitt källmaterial lämnar mycket åt läsarens nyfikenhet. Jag 

menar ändå att informationen som finns i korten säger mycket, inte bara om de dömda 

fylleristerna utan också om kontexten, till exempel social verksamhet och 

myndighetsutövning. Registerkorten kräver en starkt källkritisk insikt om tendenser. Att 

de dömda individerna var passiva i registerkorten betyder inte att de var passiva i sitt 

sammanhang, snarare skulle jag tro tvärtom. Man kan alltså föra en diskussion om en 

bristande tillförlitlighet i källmaterialet. Jag menar ändå att registerkorten innehåller 

mycket intressant data som kan ge spännande resultat men för att ge ytterligare substans 

till forskningen kan en fördjupning behöva göras.  

 

Registerkorten är av varierande kvalité. En del av dem är handskrivna och relativt 

svårtydda, de maskinskrivna är mycket enkla att läsa. Uppgifterna som finns på de 

flesta korten är: 

  

 

På flera av korten är vissa av punkterna inte ifyllda och delvis oläsliga. Då korten är 

relativt många, 136 stycken, så menar jag ändå att man kan se tydliga mönster i korten. 

Informationen om de olika förseelserna var tyvärr ofta knapphändig, vanligast var att 

förseelsen daterades en kommentar om vilket straff som utfärdats noterats. De olika 

påföljder som finns i registerkorten är böter av olika värden, straffarrest samt i 

kombination med andra brott även fängelse. Då fylleriet i många fall verkar ha dömts 

tillsammans med till exempel förargelseväckande förseelse är det svårt att säga vilket 

straff som var vanligast. 

 

Registerkorten, som är min huvudkälla, är primärkällor tolkade av mig i första hand. 

Tyvärr finns det luckor i materialet som väcker frågor. Källmaterialet kräver att jag 

                                                 
25

 Paul Langemark, Socialarbetare i Ljungby stad och storkommun, 1949-1984, 2000, s. 57. 

• Namn  

• Födelsedata (ibland även födelseort) 

• Yrke 

• Familjeförhållande 

• Adress (vanligast förekommande är vilket kvarter personen bor i) 

• Antal, datum och straff för fylleriförseelser. 
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själv sammanställer statistik vilket är en komplicerad uppgift. För att giltiga slutsatser 

ska kunna dras måste frågor om representativitet och tillförlitlighet måste ständigt 

ställas.
26

 Faktumet att registerkorten bara består av manliga förövare gör att det ringer 

en varningssignal men väcker också nyfikenhet hos mig som forskare. När det finns 

luckor i ett material kan man använda sig av kunskaper i ett liknande fenomen där 

källorna är kompletta.
27

 Analysen bygger i huvudsak på primärmaterial och insamlingen 

av materialet har styrts av mina frågeställningar. Det dök även upp nya frågor under 

arbetets gång som gjorde att jag fick återvända till materialet upprepade gånger. 

 

2.5 Förkortningar 

SCB: Statistiska centralbyrån 

SFS: Svensk författningssamling 

FHI: Statens folkhälsoinstitut 

BRB: Brottsbalken 

LOB: Lagen om omhändertagande av berusade personer. 

 

3. BAKGRUND 

3.1 Alkoholpolitik 

I inledningen berättade jag att om den allmänna uppfattningen att alkohol och brott är 

tätt förknippade. Vad straffen blir vid alkoholrelaterade brott säger inte bara mycket om 

hur man ser på brukande i sig utan även något om synen på den som missbrukar.  

Förhållandet mellan straff och vård visar på en tydlig förändring i vårt samhälle där man 

så småningom kom att se alkoholism som en sjukdom som bör mötas med vård snarare 

än straff. 
28

  

 

Fylleri var ett brott ända fram till 1976 i Sverige.
29

 Då ansågs det vara mycket föråldrat 

men faktumet att det fanns kvar så länge är intressant. Det visar på en problematik i 

förhållningssättet till alkoholrelaterade frågor. I slutet på 1800-talet och på 1900-talets 

början väcktes en diskussion om skuld och man resonerade över om det var alkoholen 

eller förövaren som bar ansvaret vid brott. Dagens LOB-lag som berättigar 

                                                 
26

 Tosh, 1984, s. 146. 
27

 Kjeldstadli, 1992, s. 203. 
28

 Johan Edman, 2004: Torken: Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940-1981. 
Almqvist & Wiksell: Stockholm. 2004, s. 433. 
29

 Justitiedepartementet, Omhändertagande av berusade personer enligt LOB, 
Departementsserien, Ds 2001:31, 2001, s. 25. 
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omhändertagande av berusade personer har sin grund redan i 1733-års förordning. Där 

beskrivs att fylleri, var det än skedde, var straffbart med böter.
30

 Vid upprepade 

förseelser höjdes böterna och till slut kunde man också dömas till fängelse. 1841 kom 

en förordning kallad Fylleri och dryckenskap där flera mildrande omständigheter trädde 

i kraft.
31

 Från och med då kunde fylleri endast dömas på allmän plats och bötessumman 

blev ett fast belopp. 1841 års förordning var, med vissa kompletteringar och 

förtydligande, grunden i alkohollagstiftningen ända fram till fylleristraffets borttagande 

1976.
32

 Under 40- och 50-talet menade många att de som stör den allmänna ordningen 

lika gärna kan dömas till förargelseväckande beteende som fylleri. Detta blev senare en 

verklighet förankrad i lagen, 1976 togs fylleri helt bort som brott och istället inträdde 

lagen om LOB.
33

 

 

De första årtiondena på 1900-talet var en skakig tid i den svenska alkoholpolitiken. 

Under bara några år hann man införa en ny alkoholistlag, införa motbokssystemet och 

storstrejka om alkoholförbud. Detta kan inte bara förklaras med ett ökat 

alkoholmissbruk, statistiskt så drack man mindre vid sekelskiftet än i mitten och slutet 

av 1800-talet.
34

 Snarare handlar det om ett allmänt ökat intresse i sociala frågor. Under 

slutet av 1800-talet ökade även nykterhetsrörelsernas makt i Sverige. Det öppnades 

också anstalter för vård av alkoholister. Kommunerna i Sverige hade däremot inte 

särskilt mycket att göra med alkoholpolitiken utan skötte mest frågor om alkohol- och 

serveringstillstånd.
35

  

 

En översikt av alkoholpolitiken under 1900-talets första halva är inte möjlig att göra 

utan att nämna motbokssystemet. Det fick namn efter Ivan Bratt som var direktör över 

alkoholbolaget Stockholmssystemet. Motbokssystemet, eller Brattsystemet som det 

också kallas, växte fram under första världskriget och var ett sätt att ransonera 

alkoholen.
36

 Man kunde få en till tjugofem liter sprit om året, förutsatt att du inte var 

                                                 
30

 Justitiedepartementet, 2001, s. 25. 
31

 Svensk författningssamling 1841: Fylleri och dryckenskap, 1841, s. 58.  
32

 Justitiedepartementet, 2001, sid. 25 
33

 Justitiedepartementet, 2001, 25 
34

 Wångmar, 2005, s. 145. 
35

 Wångmar, 2005, s. 145. 
36

 Peltonen, 2001: Skötsamhetsplikt eller rätt att dricka. Debatten kring motboken i Sverige och 
Finland under 1950-talen, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift vol. 18, 2001, s. 360.  
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gift kvinna eller under 25 år gammal. Då fick man nämligen ingen motbok alls. 

Ungdomar under 25 fick bara dricka alkohol om de hade råd att besöka restauranger.
37

 

 

Fattigvårdskommittén kom 1907 med förslaget till Sveriges första alkoholistlag. Den 

röstades igenom 1913 och trädde i kraft 1916. Ur lagen kan man utläsa att man inte 

brydde sig särskilt mycket om hur eller varför alkoholmissbruk uppkom, snarare skulle 

dessa problemindivider gömmas undan.
38

 Istället för att åtgärda de grundläggande 

problemen försökte dessa lagar att komma till rätta med de sociala konsekvenser som de 

förde med sig. Dessa alkoholistlagar var tydligt riktade mot de socioekonomiskt lägre 

klasserna och försökte forma goda arbetare.
39

 Både genom lagarna i sig men också i 

tolkning och tillämpning kom alkoholfrågan att främst inrikta sig på män av lägre 

klassen. Dess syfte var helt enkelt hålla gatorna rena från stök och man utgick ifrån att 

alkohol var en stor orsak till de sociala problem som fanns i arbetarklassen.
40

  

 

Även Birgit Petersson lyfter fram denna koppling. Hon menar att det under förra seklet 

fanns en föreställning om ”underklassens farlighet”.
41

 Det fanns en moralisk tanke om 

att underklassen var farliga för samhället då de inte bara var kriminella utan även 

sysslade med lösdriveri, allmän olydnad och inte minst fylleri. Tankar som dessa, menar 

Petersson, bidrog till hårdare lagar och regler för att kunna kontrollera samhällets 

fattiga.
42

 

 

Alkoholvården var från början och långt fram i tiden främst inriktad på män. Det var 

besvärliga män som var problemet och det speglar tydligt hur man försökte komma 

tillrätta med alkoholproblemen. Den kringflackande, våldsamme mannen som varken 

var arbets- eller försörjningsvillig skulle kontrolleras genom hårda lagar.  I den mer och 

mer utvecklade alkoholvården fanns en idealbild av en hårt arbetande, moralisk man 

och en omsorgsfull, trevlig kvinna.
43

   

 

En fungerande nykterhetsvård var en viktig angelägenhet för alla i samhället, inte bara 

staten och kommunen utan också för frivilligorganisationerna. När 1913 års 

                                                 
37

 Peltonen, 2001, s. 360.  
38

 Edman, 2004, sid. 56. 
39

 Edman, 2004, sid. 36. 
40

 Edman, 2004, sid. 41.  
41

 Petersson, 1983, sid. 56.  
42

 Petersson, 1983, sid. 58. 
43

 Edman, 2004, sid. 36.  
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alkoholistlag trädde i kraft var det få kommuner som hade nykterhetsnämnder. Ofta 

trädde istället fattigvårdsstyrelsen in i denna roll. Kommunerna själva skulle bekosta 

stor del av alkoholvården vilket ofta ledde till en passivitet på denna front.
44

 Av 

naturliga skäl ville man helt enkelt inte dra på sig för stora kostnader. Under 1900-talets 

början inrättade fler och fler kommuner nykterhetsnämnder.  På landsbygden skulle 

dessa bestå av minst tre personer, i städerna fem. Av ledamöterna skulle minst en vara 

kvinna. Krav kom 1938 på att särskilda länsnykterhetsnämnder skulle finnas, mycket på 

grund av den passiva attityd som många kommuner ansågs ha.
45

 Dessa 

länsnykterhetsnämnder skulle ha övergripande ansvar och tillsyn över de kommunala 

nykterhetsnämnderna. Socialstyrelse och länsnykterhetsnämnden kunde utfärda direktiv 

neråt i ledet. Ett ombud för länsnykterhetsnämnden skulle också vara utsedd i den 

kommunala nämnden. Året 1948 hade 60 % av Sveriges kommuner en särskild 

nykterhetsnämnd.
46

 Socialstyrelsen tog ytterligare ett hårdare grepp om de kommunala 

nykterhetsnämnderna de kommande åren. Då hade de kommunala nykterhetsnämnderna 

haft alltför stor frihet och tolkningarna av lagen skilde sig stort från kommun till 

kommun. Detta ledde till att självstyret i de lokala nykterhetsnämnderna minskade 

ytterligare och var relativt begränsat på 30- och 40-talet.
47

 

 

3.2 Ljungby stad  

Ljungby, beläget vid ån Lagan i västra Småland, blev 1828 en köping. Utvecklingen 

gick dock mycket sakta, i mitten av århundradet så räknades bara 8 hus till köpingen. 

Femtio år senare hade antalet invånare i Ljungby ökat till 158.
48

  Ljungby ligger i 

Kronobergs län, då uppdelat i Värend i öster och Sunnebo i väst.  Främst sysselsatte sig 

kronobergarna med lantbruk, hela 98 % av de 156 000 invånarna bodde på landet. 

Befolkningstrycket var stort och fattigdomen mycket utbredd.
49
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3.2.1 Näringsliv 

Under 1900-talets första hälft hände mycket i Ljungby. En stor befolkningstillväxt och 

etableringen av flera större industrier är alla viktiga delar i utvecklingen som kom att 

ske.
50

  

 

Precis som i övriga landet stod utvecklingen i Ljungby relativt still under 

mellankrigstidens depressionsår. Trots det klarade sig Ljungby undan befolkningskrisen 

som rådde i övriga landet och en del industrier startades upp. Nyårsdagen 1936 blev 

köpingen en stad och de följande åren skedde en viss utbyggnad av Ljungby. Det 

rådande världskriget hindrade dock någon större utveckling. Grunden för industrierna 

lades på 30- och 40-talet men den industriella blomstringen kom egentligen inte igång 

tills efter kriget. Då präglades staden av en stark affärsverksamhet och mycket bostäder 

byggdes.
51

  

 

Under mitten av 30-talet var det Ljungby Velociped- och Förnicklingsfabrik som var 

den största industrin i Ljungby, som i övrigt in på 1940-talet fortsatte domineras av 

metall- och träindustrier. Mekaniska verkstäder sysselsatte många arbetare i Ljungby 

under denna tid.
52

 Ett stålgjuteri inledde en ny, modern era med sin produktion av 

elektricitet. Här arbetade 30-40 man. Förutom stålindustrin var verkstadsindustrin stor. 

CTC AB var en betydande arbetsgivare från och med 1931 då de började sin produktion 

av värmepannor i Ljungby.
53

 Det fanns också en hantverksbetonad del av Ljungbys 

industriella verksamhet; dörrar, klädnypor, trådrullar och pinnstolar är exempel på vad 

som producerades. Även flera mindre smedjor fanns.
54

 

 

Arbetsmiljön inom industrierna i Ljungby från denna tid var långt ifrån optimal. Damm, 

fukt, kyla och farliga jobb var mer en regel än undantag. Den fackliga verksamheten 

fick kämpa hårt för att få igenom några förändringar och de förbättringar som skedde 

var små och tog lång tid.
55

 1945 skedde en strejk inom metallindustrin med bakgrund i 

ett löne- och prisstopp 1943. Bakgrunden till detta var att arbetarnas villkor försämrats 

ytterligare, så mycket som 10-12% försämring av levnadsvillkoren under 1939-1942 

                                                 
50
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hade skett.  I Ljungby fick strejken dock föga resultat med ingen direkt förbättring av 

anställnings- och lönevillkor och kriget blev en hård påfrestning för arbetarfamiljerna.
56

 

 

3.2.2 Bostadssituation 

Om de industriella arbetarnas bostadsmiljö i Ljungby på 20- och 30-talet kan man läsa i 

Metallspån, en bok som publicerades i samband med Metalls 75-års jubileum. Här 

beskrivs hur de bäst ställda arbetarna hade två rum med kök. Detta var emellertid 

mycket ovanligt och ofta bodde fem, sex personer i samma rum. Familjer med 

ensamstående föräldrar och flera barn hade det ännu sämre ställt och fick ofta dela 

enrummare utan rinnande vatten.
57

  

 

På 20-talet började bostäder byggas på området runt Replösa.
58

 Främst var det 

arbetarfamiljer som själva byggde sina hus här och de som hade det bättre ställt 

ekonomiskt kallade snart kvarteret hånfullt för ”Sibirien”. Åren efter byggdes 

Egnahemsvägen och på slutet av 40-talet blev också Stensbergsområdet bebyggda av så 

kallade barnrikehus. Kommunala och statliga subventioner hade gjorde det mjöligt även 

för låginkomsttagare att ta lån och skaffa sig egna bostäder. Dessa områden kan räknas 

som rena arbetarstadsdelar.
59

 Senare kom också villakvarter att slås upp i Ljungby. 

Både bebyggelse och social tillhörighet blev mer och mer blandad och arbetarhus stod 

jämsides snart jämsides med lyxvillor. Under slutet av 40-talet byggdes de så kallade 

Ljungbyhusen. Det var tvåvåningshus med fyra eller fem moderna lägenheter. Dessa 

blev populära inte minst på grund av den låga hyran.
60

 

 

3.2.3 Socialvård 

Länge var kommunalnämnden i Ljungby även fattigvårdsstyrelse. När 1913 års 

alkoholistlag infördes tillsattes en nykterhetsnämnd, vars första bevarade protokoll är 

från 1919.
61

  I Ljungby, som i många andra av Sveriges kommuner, har samarbetet 

mellan kyrka och socialvård varit nära sammankopplat. Bland annat så har 

ålderdomshemmen erbjudit själavård samt att det länge funnits en samordnad kyrklig 

hjälpverksamhet. På Eka fattiggård, beläget mitt emot det berömda gästgiveriet, kunde 
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fattiga och sjuka under femtio års tid få mat och husrum fram tills 1947. En lokal 

kommunal alkoholklinik öppnades 1958.
62

 Innan Ljungby fick sin första 

nykterhetsnämnd sköttes nykterhetsvården av präster som försökte motverka 

alkoholmissbruket i sina församlingar med hjälp av nykterhetsföreningarna. 

Socialvården och kyrkan hade under 1800-talet och långt in på 1900-talet ett nära 

samarbete.
63

 

 

Alkoholkonsumtionen i Ljungby var kraftig. Detta kan man bland annat se på 

tidningsartiklar som talar om misskötsel av krogar, bland annat så fick hotellet i 

Ljungby indraget sprittillstånd. Artonåringar serverades sprit på restauranger och 

nykterhetsnämnden fick otaliga rapporter både om överservering och bråk.
64

 

 

Polismyndigheten sände skriftliga rapporter, om alla som omhändertagits för fylleri till 

nykterhetsnämnden. Denna försökte sedan få kontakt med dessa personer och på så sett 

uppmärksamma deras levnadsvanor, familje- och ekonomiska förhållanden, 

alkoholvanor samt behov av råd och hjälp. I många fall kom de i kontakt med 

familjeproblem, familjebråk, ekonomiska svårigheter eller dylikt. Då kunde de sätta in 

hjälpåtgärder av olika slag, rädda hem och äktenskap och ordna trygghet för barnen.
65

 

Registerkorten i mitt källmaterial är en del av rapporterna som poliserna skickade. 

 

När stadsbildningen skedde 1936 fanns fattigvårdsstyrelse/socialnämnd, 

pensionsnämnd, barnavårdsnämnd och nykterhetsnämnd i Ljungby. Personerna som satt 

i nämnderna var alla starkt anknutna till det kommunala och politiska livet. 1944 slogs 

alla dessa nämnder ihop till socialbyrån, eller socialvårdsnämnden som den senare kom 

att kallas
66

. Detta stämmer väl överens med övriga Sverige där över hälften av 

riksdagsledamöterna var organiserad i nykterhetsrörelsen efter 1910.
67
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4. FORSKNINGSLÄGE 

Folk- och arbetarrörelserna är väl utforskade områden. Strömberg menar att man kan 

urskilja två större perspektivförskjutningar inom denna forskning. Under 1970-talet 

dominerades den av det så kallade ”folkrörelseprojektet”, ett projekt med ett starkt 

socioekonomiskt perspektiv.
68

 Det historiematerialistiska perspektivet, som snart skulle 

komma att användas i allt större utsträckning, har också satt sina spår i projektet. Efter 

1970 var den ekonomisk- och socialhistoriska forskningen som gjordes om folk- och 

arbetarrörelserna relativt sporadisk och starkt kopplat till en samhällsvetenskaplig teori. 

Den andra perspektivförskjutningen skedde under 1980-talet då arbetarkultur kom i 

fokus.
69

  

 

Håkan Leifman publicerade 1994 en empirisk analys av alkoholvanor i olika sociala 

skikt. Han menar att det sen länge är känt att arbetarklassen fick svårare effekter av 

alkoholmissbruk än de högre klasserna.
70

 Alkoholrelaterade sjukdomar ger två till tre 

gånger så stor skada hos arbetare än hos tjänstemän, menar Leifman.
71

 I samma text 

utforskar författaren klasskillnad utifrån alkoholvanor längre tillbaks i tiden, närmare 

bestämt 1947-1967. På 1950-talet presenterades en undersökning om svenska folkets 

alkoholvanor. Den omfattade 5000 svenskar och visade på skillnader i alkoholvanor 

mellan de sociala klasserna. Bland annat så presenterar studien att det bland den högsta 

socialklassen var vanligare med vaneförtäring, det vill säga att dricka alkohol minst en 

gång i veckan. I de lägre klasserna var totalkonsumtionen ändå högre. En kartläggning 

utifrån ålder är också gjord, baserad på män över 25 år. Den visar att så mycket som 12 

% av männen i arbetarklassen under 1936-1945 var drabbade av alkoholmissbruk 

jämför med 6 % både bland tjänstemän och företagare.
72

 Detta ligger i rätt tid för min 

studie och är högst relevant att reflektera över. Leifman menar att dessa siffror inte helt 

kan kopplas till skillnader i alkoholism utan att man också måste ha i åtanke att det 

förmodligen skiljer stort mellan klasserna i hur man dricker, var man dricker och risken 

att bli upptäckt. Detta syns till exempel tydligt i faktumet att fylleriförseelser är det 

vanligaste brottet registrerat hos nykterhetsnämnden.
73
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Statens folkhälsoinstitut publicerade 2005 en publikation som beskriver det svenska 

folkets hälsa ur ett historiskt perspektiv. Ett av kapitlen, skrivet av Sam Willner, utreder 

alkoholpolitik och hälsa bland kvinnor och män. Författaren beskriver att en vanlig 

missuppfattning om alkoholmissbruk är att det historiskt sätt främst skedde i 

arbetarklassen bland ogifta män i statsmiljö. Han menar dock att forskning om 1800-

talets Sundsvall och Linköping inte alls visar på sådana resultat.
74

 Däremot menar 

Willlner att vissa yrkesgrupper är mer representerade än andra. Framförallt så var det 

människorna som i sitt arbete hanterade alkohol som hade en högre dödlighet i 

alkoholrelaterade sjukdomar.
75

 I samma publikation gör författaren kopplingen att ett 

högre antal nykterhetsanmärkningar bland männen från arbetarklassen än till exemplen 

bland tjänstemän och företagare. Bland de med ospecificerat arbete var antalet allra 

högst. Detta visar på en social utsatthet i den socioekonomiskt lägre klassen.
76

  

 

Skillnader i dödlighet har också kunnat påvisas utifrån kvinnor och mäns olika 

beteenden, till exempel gällande alkohol. I Europa har man genom forskning kunnat 

visa på sambandet mellan ökad alkoholkonsumtion per capita med högre dödlighet 

bland männen.
77

 Främst så är det de ogifta männen vars siffror är höga. Förmodligen, 

menar författarna, var det så att de gifta männen hade en mer stabil och trygg social 

miljö samt att alkoholisterna mer sällan blev gifta. Kvinnornas frånvaro i alkoholvården 

och bland fylleridomarna kan dels förklaras med att de inte hade samma tillgång till 

alkohol som männen samt att deras alkoholkonsumtion var betydligt mindre överlag.
78

 

 

Stockholm är den stad med mest forskning gjord baserat på fylleriförseelser. I en bok 

skriven av Gösta Malmen i samband med Stockholms stads nykterhetsförenings 50-

årsjubileum finns statistik över konsumtion och försäljning av alkohol. Dessutom 

analyseras data över mäns respektive kvinnors fylleriförseelser samt hur alkoholvården 

såg ut. Malmen beskriver hur Stockholm fortlöpande har haft en ovanligt hög andel 
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kvinnofylleri jämfört med resten av landet under åren som redogörs för, 1913-1966.
79

 

Ett annat intressant faktum i Malmens bok är att Stockholm, då med ungefär en tiondel 

av Sveriges befolkning, svarade för hela en fjärdedel av samtliga omhändertagande för 

fylleri i landet.
80

 Dessutom beskriver han hur alkoholproblemen hos unga ökade kraftigt 

under åren 1932-1953, i alla fall om man får tro de kraftigt ökade antalet 

fylleriförseelser bland män och kvinnor som var 25 år eller yngre.
81

 Detta blir intressant 

då åren då ökningen skedde faller inom ramen för min studie om Ljungby.  

 

Även Birgit Petersson utforskar fylleriet utifrån ett stads- och landsbygdsperspektiv, 

fast med Malmö som huvudort och med fokus på 1800-talet. Hennes slutsatser i 

undersökningen är att Malmö har en låg fyllerifrekvens jämfört med övriga landet vilket 

motsätter forskningen som hävdar att fylleriet är större i urbana miljöer. Detta ger en 

felaktig bild av människorna boende i städerna respektive de boende på landsbygden.
82

 

Petersson menar att statistiken för detta fenomen inte speglar de reella förhållandena: 

 Fylleriets karaktär av statsbrott är som synes utomordentligt stark. Att av detta sluta, att 

 dryckenskap endast är ett urbant beteende eller att bara stadsbor gör sig skyldiga till det, svär 

 dock mot all kunskap och erfarenhet.
83

 

 

Petersson hävdar däremot att fylleri är ett brott som följer konjunkturerna. Hon menar 

att när den ekonomiska situationen i Sverige blir sämre så minskar fylleriet och 

fylleriförseelserna.
84

  

 

En annan studie från Malmö kartlade klassfördelningen bland de personer som dött i 

skrumplever, en sjukdom vanlig i samband av alkoholmissbruk. Den undersökte 

perioden 1961-1962 och visade att män i socialgrupp 1, det vill säga överklassen, hade 

ett dödstal på 6 %. Det var de högsta siffrorna i undersökningen, medelklassen hade 5 % 

och arbetarklassen 2 %.
85

 När man tittar på fylleriförseelser var siffrorna omvända och 

arbetarklassen var grovt överrepresenterad med sina 17 % jämfört med överklassens 6 
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%. Detta förhållande gäller också antalet registrerade nykterhetsanmärkningar.
86

 

Slutsatsen i Leifmans text är, precis som övriga forskare också menar, att 

alkoholvanorna skiljer sig mellan socialklasserna.  

 

Den tidigare forskningen visar alltså ett samband mellan en lägre social klass och 

alkoholproblem. Man har inte kunnat visa på skillnader i konsumtion men däremot var 

alkoholskadorna större i de lägre sociala klasserna. Den visar också att fylleriet inte 

nödvändigtvis är vanligare förekommande i urbana miljöer men att andelen kvinnor är 

större i storstäder. Den begränsade andelen kvinnor som förekommer, både i 

undersökningar om fylleri och alkoholskador, förklaras med att kvinnor dels drack 

betydligt mindre överlag samt inte hade samma tillgång till alkohol. Forskningen visar 

också att andelen unga med alkoholproblem ökade under den undersökta perioden. samt 

att alkoholproblemen var störst bland ogifta män. 

 

5. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Metod- och teoridiskussioner är en självklarhet för forskare men även ett 

ställningstagande i värderingsgrunder bör göras. I studier som diskuterar sociologiska 

sammanhang finns det också utrymme för att ta upp frågan om människans arv och 

miljö. Sociala betingelser, det vill säga individers olikheter, är både biologiskt betingade 

samt beror på miljöns påverkan. I vilken utsträckning de båda faktorerna gör människan 

unik, är däremot svårare att svara på. Erik Allardt menar att sociologin bör avgränsa sig 

i frågan genom beslutet att bara belysa de miljöbetingade skillnaderna, vilket jag 

instämmer i.  

 

Strömberg beskriver hur han, snarare än det klassiska demokratiperspektivet, lägger 

fokus på individen: 

 Den etiska hållning eller människosyn jag vill tillämpa lägger - snarlikt biografin - tonvikten på  

 individen, inte för att individen är oberoende av ekonomiska eller sociala strukturer, utan för att 

 individen drivkrafter och behov inte går att reducera till dessa.
87

 

 

Jag instämmer i Strömbergs ställningstaganden. Att man kan finna mönster och 

strukturer i människans livsöden innebär inte att dess val av handlingar är obetydliga. 

Den enskilda människans individuella egenskaper är det som, i mina ögon, gör historien 
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värd att undersökas. Denna tanke underbyggs också av Ambjörnsson, Ringby och 

Åkerman i boken Att skriva människan från 1997:  

 Uniciteten, den enskilda människans livslopp och erfarenheter, är enligt detta synsätt det verkligt 

 generella i historien, ett påstående som trots allt kan vara lite svårt att vederlägga.
88

  

 

Att använda individers levnadsöden och att undersöka likheter och skillnader dem 

emellan ger också bild av kontexten bakom. 

 

När nu dess svårigheter är tydliggjorda bör en övrig teoretisk diskussion ske. Min 

teoretiska utgångspunkt i studien är inte hämtat i ett sammanhållet forskningsläge. 

Istället har jag använt teman beroende på vilken del av undersökningen som gäller. 

 

4.1 Klass och Kön 

När man talar om social klass så belyser man skillnaderna mellan människors ekonomi, 

levnadsstandard, makt och inflytande. Det finns otaliga modeller som försöker sig på att 

kategorisera samhällsklasser för att visa hur strukturerna i samhället påverkar 

människans handlingar, attityder och möjligheter. Skillnaderna i dessa skapar mönster i 

samhället, det vi kallar klasser. Att människor grupperas i hierarkiska modeller är ett väl 

känt faktum, dessa härstammar från sociala och ekonomiska strukturer i individernas 

strävan att skapa välfärd.
89

  Att förminska dessa strävanden till olika socioekonomiska 

grupper är inte optimalt men i forskning helt nödvändig. 

 

Karl Marx arbetarteorier utgår ifrån människors position i produktionen för att definiera 

samhällsklass. Det finns tre klasser, de som endast äger sin arbetskraft, de som äger 

kapital och de som äger jord. Konflikterna mellan dessa grupper är vad som leder 

samhället framåt.
90

 Max Weber, som anses vara den andra av klasskampsteoriernas 

grundare, utvecklade Marx teorier och lade till en ny variabel, nämligen status. 

Egendomar, utbildning, intressen och så vidare är av betydelse för klassdefinition, 

menar Weber.
91
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Erik Allardt är en av de forskare som tar upp Max Webers teori i sin studie av 

skilsmässofrekvenser i Helsingfors. Han tolkar denna teori som att orsakerna till ett 

fenomen kan vara obegränsade och att man därför måste bestämma sig vilka av dessa 

orsaker man är intresserad av.
92

 Precis som i Allardts skilsmässoundersökning så kan 

man göra en avgränsning utifrån att inte undersöka varför ett fenomen uppkommer utan 

varför det är vanligare i vissa miljöer.
93

 Det hade för mig till exempel varit mycket 

svårt, för att intas säga omöjligt, att undersöka varför individerna blev berusade eller 

varför de blev anmälda. Istället så vill jag undersöka hur det kommer sig att det är 

vanligare med fylleriförseelser i vissa sammanhang och göra slutsatser utifrån det.  

 

Erik Olin Wright och John H. Goldthorpe är också två av dem som försökt skapa ett 

klasschema med hjälp av Karl Marx teorier i grunden. Goldthorpe lyfter som Marx fram 

två kraftkällor i samhället, arbetsgivaren som köper arbetskraft och arbetaren som säljer 

densamma. Han talar om begreppen marknadssituation och arbetssituation.  

Marknadssituationen är vad en individ får i lön, vilka möjligheter till att göra karriär 

som finns samt vilken anställningstrygghet som finns. Arbetssituationen innebär vilken 

makt individen har. Goldthorpe menar, till skillnad från Marx men i likhet med Weber, 

att ägande inte betyder allt vid kategorisering av samhällsklasser utan att andra värden 

också måste räknas in.
94

  

 

I Goldthorpes arbetsschema finns alltså inte bara platsen i produktionen utmärkt utan 

också anställningens relation:  

Goldthorpes klasschema 

Klass  Yrken Anställningsrelation 

Tjänsteklass I Högutbildade inom professionerna 

administratörer och ämbetsmän, högre 

chefer och stora kapitalägare. 

Arbetsgivare eller 

tjänsterelation 

 II Vissa professioner, vissa 

administratörer och tjänstemän, 

mellanchefer och ägare av mindre 

kapital. 

Tjänsterelation 

Mellanklass III Kontorsanställda på högre nivåer, 

anställda inom tjänsteindustrin. 

Mellanrelation 

 IIIb Kontorsanställda på lägre nivåer. Mellanrelation 
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 IV Småföretagare och hantverkare med 

eget företag (med anställda). 

Arbetsgivare 

 IVb Småföretagare och hantverkare med 

eget företag (utan anställda). 

Egen företagare 

 IVc           Bönder och småbrukare och 

andra egenföretagare inom jordbruket. 

Arbetsgivare eller egen 

företagare 

Arbetarklass V Tekniker på lägre nivåer, förmän Mellanrelation 
 VI Välutbildade arbetare. Arbetskontrakt 
 VII Mindre kvalificerade arbetare Arbetskontrakt 
 VIIb Lantarbetare Arbetskontrakt 

 

 
 Källa: Rosemary Crompton, Class and Stratification, 3dje upplagan 2008, s. 61. 

 

Jag tolkar schemat som att det finns tre tydligt utmejslade klasser som i sin tur har 

underkategorier. I min studie har jag ingen möjlighet att undersöka individernas 

anställningsrelationer men i en fördjupande studie kan detta schema vara klokt att 

använda. 

 

Den viktigaste skillnaden mellan Goldthorpe och Wright är att den sistnämnde även 

väger in arbetarens rättigheter. Även arbetaren har makt över produktionen, dels genom 

hur resultatet på dennes arbete blir samt genom de rättigheter som finns på en 

arbetsplats och i samhället. Klasserna som finns i samhället har inte bara ekonomiska 

relationer utan också sociala sådana.
95

 Wright menar alltså att samhällsklasserna innebär 

mer än positioner i produktionen utan också vad människor gör i denna produktion är 

viktigt.
96

 Arbetarkulturen som Hornby talar om är ett exempel på detta. I min 

kvantitativa kartläggning över fylleristerna i Ljungby blir begrepp om klass och social 

kultur viktiga men att undersöka personerna i registerkortens sociala relationer är inte 

möjligt. Därför är det Goldthorpes schema som jag främst utgår ifrån när jag skapat min 

modell.  

 

Scheman av denna sort kan tyckas vara en stor förenkling av verkligheten och det är 

oerhört problematiskt att klassificera människor på det här sättet. Det säger ingenting 

eller i vart fall mycket lite om vilka kontexter som individerna faktiskt befann sig i. 

Tyvärr finns det i studien begränsade möjligheter att undersöka sammanhanget vidare 

därför har jag fått förenkla tidigare forskares tabeller och skapat en egen. Det är en 
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nödvändighet att schematisera på detta sätt för att sedan kunna dra slutsatser ur de större 

mönster som framgår.
97

  

 

Björn Horgby talar om en metod där han avskiljer endast arbetarklassen från de övriga 

sociala klasserna.
98

 Jag har i min studie behov av att urskilja arbetare från övriga 

grupper vilket överensstämmer med Horgbys teoretiska ingångspunkt i hans 

undersökning av arbetarkulturer i Norrköping.  

 

I en finsk studie från 50-talet använde sig författaren Erik Allardt sig av uppgifter om 

den kommunala beskattningen för att kategorisera yrken i samhällsklasser. Hans 

indelning bestod av fyra kategorier:  

1. Tjänstemän och idkare av fria yrken 

2. Övriga i ledande ställning och självständiga yrkesutövare 

3. Teknisk- och kontorspersonal 

4. Arbetare  

Källa: Erik Allardt, Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen: olika normsystems och 
andra sociala faktorers inverkan på skilsmässofrekvenserna i Finland 1891-1950. Helsingfors. 
1952, sid. 9-10. 
 

Detta är en indelning som stämmer väl i tid med min studie. Dessutom instämmer jag i 

hans teorier, även om jag i min undersökning knappast kommer behöva använda alla 

klasser. Utifrån min hypotes om att arbetarklassen kommer vara överrepresenterad i 

registerkorten anser jag att vikten ligger vid att skilja den från övriga klasser, precis som 

Horgby. Andra forskare som använder samma indelning som Horgby är Ingmar 

Johansson och Klas Åmark. Den har blivit kritiserad av bland annat Lars Ekdahl som 

menar att kategorierna är ohistoriska då de inte noterar förändringen i arbetet.
99

 Klas 

Åmark menar att man vinner mer genom att kategorisera på detta sätt än vad man 

förlorar då man kan urskilja tydliga sociala grupper utifrån deras arbete även trots att 

det förändras.
100

  

 

Min yrkesmodell blir, med bakgrund i Goldthorpes resonemang och arbetsschema, 

indelad i två klasser; arbetarklass och medelklass. Istället för att närmare definiera mitt 
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resonemang så kommer jag lyfta exempel ur mitt källmaterial för att få ett resultat som 

är så tydligt och nära verkligheten så möjligt. 

 

4.2 Skötsamhetsidealet och arbetarkultur 

En gemensam punkt som brukar finnas i nykterhetsforskning är teorin om motkulturer. 

Arbetarkulturerna i arbetarklassen brukar kopplas till olika yrken vilket gör att frågan 

om nykterhet och bildning får ett kulturperspektiv.
101

 Dessa motkulturer som är så 

populära har gett varierande resultat. Dels så har det påvisats att det fanns en egensinnig 

och motvillig arbetarkultur som motståndare till arbetsorganisationernas 

diciplineringsförsök
102

, dels så har en skötsam arbetarklass fylld av arbetsmoral lyfts 

fram.
103

 I denna forskning om motkulturer visade man en grupp av människor som 

tidigare varit undangömda. 

 

Man kan inte likställa klasstillhörighet och kulturmönster. Visst har grupper med 

samma bakgrund liknande erfarenheter men motsättningarna som finns inom gruppen 

ändrar både processens väg och innehåll.
104

 Även Matti Peltonen tar upp de motsatta 

idealen i den skötsamma arbetaren och den supande arbetaren i sin artikel 

Skötsamhetsplikt eller rätt att dricka
105

 samt Birgit Petersson i Den farliga 

underklassen.
106

 

 

En som inte använder sig av teorin om motkulturer är Kenneth Strömberg Han utgår 

från ett skötsamhetsbegrepp som grundas i fyra punkter: nykterhet, bildning, deltagande 

och lojalitet.
107

 I min studie kommer jag ta fasta på den första av dessa fyra punkter. 

Skötsamhetsidealet som växte fram under 1800-talets slut kopplas till två större 

bakomliggande orsaker. Den första har att göra med att industrialiseringen ställde högre 

krav på att arbetarna skulle sköta sig och den andra är kopplat till arbetarklassens vilja 

att höja sin status.
108

 Ronny Ambjörnsson konstaterar att skötsamheten och arbetarens 

anpassning är en viktig del av samhällets modernisering.
109
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Diskussionen om skötsamhetsideal har sällan berört kvinnor nämnvärt. 

Forskningsmässigt i historien så är det män som varit aktörerna och kvinnor har länge 

ansetts vara passiva objekt. Därför är det vanligt att man kopplar kvinnors 

skötsamhetsideal till att de skulle sköta hemmet, det vill säga ett slags husmorsideal.
110

 

Mannen skulle uppfostras till en disciplinerad arbetare och kvinnan till en god moder.
111

 

 

4.3 Sociogeografi 

I artikeln Progress of human geography från 2008 diskuteras det komplexa i att 

undersöka alkohol, dryckenskap och fylleri genom geografiska studier. Författarna 

menar att det är lätt att se alkohol bara utifrån ett, vanligtvis negativt, perspektiv: 

 For example, alcohol studies have been overwhelmingly dominated by a focus on medical issues 

 and a pathologizing of alcohol as a social problem, or as a legislative, crime or policy issue.
112

 

 

Jayne med flera menar att forskning inom ämnet måste innebära en bredare teoretiskt 

och metodisk synvinkel än så och jag instämmer i denna tanke. I geografiska studier, 

och i övriga studier som behandlar alkohol, bör en reflektion ske över att de flesta 

människor inte har några sociala eller fysiska problem förknippade med alkohol. 

Artikeln belyser svårigheten med att analysera alkoholvanor men menar att geografer 

ändå gjort viktiga upptäckter i sambanden mellan människor, platser och processer. 

Deras poäng är dock huvudsakligen att geografiska alkoholstudier måste innebära en 

sammanslagning av flera discipliner, så som kulturella, politiska, ekonomiska och 

sociala teorier och metoder. Detta för att ge forskningen aktualitet och validitet i 

framtiden.
113

 

 

Vid en studie av skilsmässor i Helsingfors från 1952 har författaren Erik Allardt i 

undersökningen märkt ut antal skilsmässor per kvarter på en karta.
114

 Sedan har datan 

analyserats och jämförts sinsemellan samt med Sverige i övrigt. Vissa områden hade 

betydligt högre frekvens vilket kunde kopplas till en mer utpräglad stadsbebyggelse 

samt att skilsmässor är vanligare bland arbetarklassen.
115

 För att kunna analysera 
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skilsmässofrekvenserna utifrån ett klassperspektiv så har Allards använt sig av Karl 

Erik Forsbergs undersökning om olikheter inom befolkningen i olika delar av 

Helsingfors.
116

  

Allardt beskriver hur vissa sociologer förklarar olika beteenden med likheter i den 

materiella miljön.
117

 Att undersöka bostadsmönster blir därför en sociologisk 

undersökning. Historiskt sett har studier i den materiella miljöns påverkan på människor 

utgått från två perspektiv. Den yttre miljön, det vill säga miljön som människor skapat, 

samt symbolmiljön till exempel sociala normer.
118

 Allardts teori grundas på båda dessa 

perspektiv, vilket även min teori gör.  

 

6 UNDERSÖKNING 

6.1 Fylleriförseelserna 

I de 136 registerkorten med fylleriförseelser finns domar inom tidsramen 1936 till 1947. 

Många av dessa fylleriförseelser skedde i kombination med andra brott, till exempel 

misshandel eller framför allt förargelseväckande beteende. Det vanligaste straffet var 

böter, från 5kr till 75kr. Mönstret jag noterade var att böterna höjdes efter upprepade 

förseelser. Nykterhetsnämndens vanligaste åtgärd var att dra in motboken samt att kalla 

in fylleristen för en varning.
119

 

 

Vad som krävdes för att bli dömd för fylleri står inte tydligt definierat och verkar ha 

varit väldigt situationsbaserat. I 1733 års förordning beskrivs det att fylleri var straffbart 

oavsett var det skedde. 1841 kom en förordning som gjorde gällande att fylleri endast 

kunde utdömas om det skedde på allmän plats.
120

 Innan straffbestämmelsen för fylleri 

togs bort på 1970-talet så kunde man läsa följande om vem som kunde dömas för 

fylleri: 

 Den som på allmän plats, utom- eller inomhus, uppträdde berusad av alkoholhaltiga drycker så 

 att det framgick av hans åtbörder eller tal.
121
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I förordningen från 1941 fanns också direktiv om hur en polis kunde tvångsomhänderta 

berusade människor som befann sig på allmän plats.122
 När fylleristraffet togs bort 1976 

antogs samtidigt LOB-lagen, det vill säga den lag om omhändertagande av berusade 

personer som vi har idag. Snarare än att straffa den berusade personen blev nu tanken 

snarare att denne istället skulle få vård och behandling. Det var alltså viktig punkt i 

politiken mot en avkriminalisering av alkoholmissbruk
123

. LOB-lagen gäller de personer 

som på grund av alkohol eller andra berusningsmedel är i sådant skick att de inte kan ta 

hand om sig själva eller är en fara för sig själva eller sin omgivning.
124

 Tillsammans 

med lagen om förargelseväckande beteende så var det nu inte längre berusningen i sig 

som var straffbar utan snarare vad som skedde i samband med fylleriet. 

 

6.2 Ålder och Genus 

Då registerkorten inte har information om något totalt antal fylleriförseelser i Ljungby 

under de aktuella åren utan bara är ett urval så är inte heller det totala antalet i Sverige 

av någon direkt betydelse. Det är hur de fördelar sig mellan olika människor och platser 

som är relevant för denna studie. 

 

Utifrån tabellen i 1949 års statistiska årsbok för Sverige
125

 så gjorde jag, med alla 

källkritiska överväganden i ryggen, en sammanställning av uppgifterna i registerkorten. 

Jag kategoriserade åldern på de dömda personerna så att en jämförelse skulle vara 

möjlig att göra med SCB:s uppgifter. De har, i statistiken använt kategorierna ”Ungdom 

upp till 25-års ålder” och övriga.
126

 Därför har jag i min schematisering haft tre 

kategorier, under 25 och 25, 26 och över de utan uppgifter. 
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 Justitiedepartementet, Omhändertagande av berusade personer enligt LOB, 
Departementsserien, Ds 2001:3, 2001, s. 25. 
123

 Justitiedepartementet, 2001, s. 25-26. 
124

 Justitiedepartementet, 2001, s. 20. 
125

 Statistiska centralbyrån, 1949: Statistisk årsbok för Sverige 1949. Tabell 182, s. 225.  
126

 Statistiska centralbyrån, 1949: Statistisk årsbok för Sverige 1949. Tabell 182, s. 225. 



  

31 

DIAGRAM ÅLDER 

Andel fylleriförseelser 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok för Sverige 1949, Tabell 182. 1949, s. 225 och 

Ljungby kommunarkiv, Ljungby Nykterhetsnämnd: Registerkort för fylleriförseelser 1936-1944. 

 

Cirkeldiagrammen visar att Ljungby procentuellt har något fler ungdomar, det vill säga 

människor under 25 och som är 25 som blev dömda för fylleri än i städerna.
127

 Däremot 

följer det mönstret på landsbygden, vilket är logiskt.  Övriga landet är relativt lika även 

om det verkar som att ju större stad, desto äldre fyllerister, vilket väcker intressanta 

frågor. 
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DIAGRAM KÖN 

Avser andel fylleriförseelser  

(exkl. diagrammet med sakfällda) 

 

 

Källa: Statistiska centralbyrån, Statistisk årsbok för Sverige 1949, Tabell 182. 1949, s. 225 och 

Ljungby kommunarkiv, Ljungby Nykterhetsnämnd: Registerkort för fylleriförseelser 1936-1944. 

 

Resultatet visar hur oerhört lite kvinnor det var som dömdes till fylleri. Även här följer 

Ljungby landet i övrigt.
128

  Ett intressant och förvånande resultat är att det procentuellt 

är fler kvinnor som döms för brottet än när det gäller fördelningen vid antalet 

fylleriförseelser.  

 

6.3 Geografisk undersökning 

Jag använde mig av en karta från 1948 med kvarteren utmärkta för hitta bostädernas 

plats.
129

 I registerkorten stod antingen adressen för personens bostad eller vilket kvarter 

han bodde i. Jag använde Google Maps för att märka ut nålar och se mönster i vart de 

dömda individerna bodde. I vissa fall var bara området utmärkt och då har jag satt nålen 

i områdets centrum. Det fanns några adresser helt utan adressuppgifter, de är helt enkelt 

inte med. På bilden nedanför är den samtida kartan som bakgrund, där kan man också se 

Ljungbys utbredning vid 1948. Jämfört med den nutida kartan så är staden betydligt 

mindre.
130
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På registerkorten fanns bostäderna utmärkta på lite olika sätt. Vissa hade en exakt 

adress, andra kvartersnamn och några av dem stod bara området utskrivet. Därför är inte 

alla nålar helt exakta utan de är utplacerade viss diskrepans.  

 

Nålarna är relativt jämnt utspridda men ett område som utmärker sig är det absoluta 

centrum i Ljungby. Även längs Bolmstadvägen (område 1) samt vid Hångersområdet 

(område 4) finns grupperingar.  Det lilla området markerat med nummer 5 visar en av 

Ljungbys största gårdar, Hångersgården, som är mycket högt representerad i 

registerkorten. Det som idag är Strömgatan, Örngatan och Egnahemsvägen (område 3) 

visar också på en samling av markeringar. Grupperingen vid nummer 1 visar 

Stensbergsområdet.  

 

Det till synes tomma området mellan markering ett och två är bara ängsmark idag, till 

skillnad från några hus och företag längs vägen. Det kan antas att avsaknaden av 

fyllerister beror på den i princip totala avsaknaden av hus.  
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6.4 Yrke och Klass 

Enligt min egen modell kategoriserade jag de dömda fylleristerna efter deras 

sysselsättning. Totalt av 136 kort hade 128 sina yrken utskriva. 8 stycken kunde inte 

tydas eller var helt enkelt inte noterade. I de fallen yrkena inte fanns i de tabeller som 

jag baserat mitt schema på gjorde jag själv en avvägning av vilken klass som var 

lämplig. Det var överlag enkla beslut, exemplet ”yrkesluffare” kunde till exempel inte 

hamna i någon annan kategori än i arbetarklassen. Baserad på tidigare forskning med 

Goldthorpes schema
131

 som grundprincip följde jag alltså dessa principer: 

 

Det vanligaste förekommande arbetet är metall- och fabriksarbetare vilket kan kopplas 

till den dominerande metallindustrin som fanns i Ljungby under den aktuella tiden. 

Även grovarbetare, gjuteriarbetare, målare och svetsare dyker upp frekvent, vilka alla 

faller under kategorin arbetarklass i min modell. Yrkena i gruppen medelklassen 

varierar mycket vilket gör att jag, med hänsyn till sekretessen, inte närmare kan 

beskriva dem alla. Det finns också flera yrken inom arbetarklassen som har fått styrkas 

ut beskrivningen av samma anledning men i tabellen nedan är alla inräknade. Tre yrken 

som finns på två eller fler registerkort i kategorin medelklass är fastighetsägare, olika 

sorters handlande samt verkmästare. Yrkena handlande och jordbrukare är 

svårkategoriserade då de kan ha olika innebörd. Detta påverkar dock inte mitt resultat i 

stort.  

 

                                                 
131

 Crompton, 2008, s. 61. 

Arbetarklass: Metallarbetare, gjuteriarbetare, fabriksarbetare, målare, elektriker, 

grovarbetare, bilmekaniker, diversearbetare, glasarbetare, järnvarvsarbetare, 

svetsare, torvarbetare, tapetserare, svarvare, byggnadsarbetare, maskinist, 

plåtslagare, slaktarbetare, polerare, slipare, montör, trädgårdsarbetare, rörarbetare, 

yrkesluffare, stationskarl, chaufför, skomakare, linjearbetare. 

 

Medelklass: Fastighetsägare, handlande, verkmästare, jordbrukare 
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Socioekonomisk klassindelning 

Arbetarklass Medelklass Ej läsligt/Ingen uppgift 

111 17 8 

 

Resultatet visar stor överrepresentation av individer som enligt mitt yrkesresonemang 

var arbetarklass. Förhållandet blir 87 % mot medelklassens 13 %. 

 

7 RESULTAT OCH ANALYS 

Syftet med studien var att undersöka den sociala profilen på de personer som blev 

dömda för fylleri på 30- och 40-talet i Ljungby utifrån begreppen klass, genus, kön och 

skötsamhet. Med ett klassperspektiv ville jag undersöka om man i källmaterialet kunde 

urskilja några mönster även geografiskt utifrån fylleristernas bostäder. I studien har 

mina resultat bekräftat hypotesen jag framhävde i inledningen. Det har påvisats att det 

nästan uteslutande var män ur den lägre klassen som dömdes för fylleri mellan åren 

1936 och 1947 i Ljungby. Detta baseras dels på var individerna bodde, dels på vilken 

sysselsättning de hade. Jämfört med landet i stort så har Ljungby stad som exempel 

visat sig vara representativt till vissa variabler, men skiljer sig i andra. Utifrån 

frågeställningen som presenterades i inledningsavsnittet är resultaten följande: 

 

1. Vad räknades som en fylleriförseelse? 

En fylleriförseelse var under den berörda tiden, 1936 till 1947, det straff som kunde 

utdelas när en person via tal eller på andra sätt visade sig vara för berusad. Till en 

början var det straffbart överallt men efter förmildrande lagar trädde i kraft 1941 var 

gällde det bara på allmän plats. Det var den enskilda polisens uppgift att i situationen 

bedöma om anmälan och eller omhändertagande skulle ske, det vill säga ett väldigt 

situationsbaserat brott.  
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2. Vilka var personerna som rapporterades i registerkorten; ålder, kön, 

bostadsområde, yrke?  

I registerkorten finns bara män representerade, vilket procentuellt stämmer väl överens 

med tidigare forskningsresultat samt statistik från SCB. Vad gäller åldern så har 

Ljungby en större andel unga fyllerister än i städerna men följer statistiken i kategorin 

Landsbygd. Det vanligast yrket i korten är metall- och fabriksarbetare och 

arbetarklassen är grovt överrepresenterad med 111 personer jämfört med medelklassens 

17.  

 

3. Finns det mönster utifrån ett sociogeografiskt perspektiv; kan man få syn på 

socioekonomiska gränser i Ljungby genom en studie av fylleriförseelser? 

I forskningsbakgrunden nämnde jag att det finns beskrivet hur arbetarnas situation 

kunde se ut under 1930- och 1940-talet och att den lämnade mycket att önska. 

Arbetsmiljön var ofta mycket dålig, bostadssituationen likaså.
132

 Detta ligger till 

bakgrund för mitt resonemang om arbetarklassen. I kapitlet om Ljungbys 

bostadssituation vid den aktuella tidpunkten nämndes något om vilka fattiga områden 

som fanns. Delar av dessa är också högt representerade även på min karta, till exempel 

Centrum och Stensbergområdet i anslutning till Bolmstadvägen.  Andra tydliga 

områden som är högt representerade är Hågersområdet och 

Egnahemsvägen/Örngatan.
133

 Där bostadsbebyggelsen var hög var också 

fyllerifrekvensen större.  Slutsatsen är alltså ja, man kan finna mönster utifrån ett 

sociogeografiskt perspektiv och vissa socioekonomiska gränser i Ljungby genom en 

studie av fylleriförseelser.  

 

8 DISKUSSION 

I inledningen nämndes Erik Wångmars fundering över om en svagt industrialiserad 

kommun med sen urbanisering kunde leda till att en den mindre arbetarbefolkningen 

gav färre ärenden hos nykterhetsnämnden eller om det istället ledde till att fokus 

flyttades upp även på bättre ställda samhällsklasser.
134

 I min studie har jag inte 

undersökt varken hur stor arbetarbefolkningen i Ljungby var under denna tidpunkt eller 

hur många ärenden som nykterhetsnämnden och socialvården hade men Wångmars 

teori väckte tankar om sambandet mellan alkoholkultur och klasstillhörighet. Den 
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allmänna tanke som finns om att det främst är arbetarklassens män som drabbades av 

alkoholmissbruk blev också min hypotes. Studierna gjorda om Sundsvall och 

Linköpings alkoholvård visar på ett motsatt resultat vilket motiverar en djupare studie 

baserad på mer än registerkort med fylleriförseelser.  

 

Vilka tyckte nykterhetsnämnden var viktiga att hjälpa, eller snarare åtgärda? Tanken på 

den skötsamme arbetaren
135

 och den försörjande mannen
136

 stämmer väl överens med 

resultaten i studien. Männen i den undre klassen i samhället som var oförmögna att 

försörja sin familj ansågs vara ett hot mot moralen i Sverige och registerkorten visar att 

man även i Ljungby fokuserade på att hjälpa dem. Ett intressant resultat som jag tror 

bottnar i ett Sverige där folkhemstanken början ta sitt grepp om befolkningen.  

 

I relation till publikationen som Statens folkhälsoinstitut publicerade 2005 så visar min 

undersökning på både motsägande och styrkande resultat. Sam Willner, som skrivit 

kapitlet om alkoholpolitiken, menar att det är en allmän missuppfattning att det främst 

skedde alkoholmissbruk i arbetarklassen. Willner menar däremot att högre antal 

nykterhetsanmärkningar bland männen från arbetarklassen än tjänstemännen och 

företagare visar på en utsatthet i de socioekonomiskt lägre klasserna.
137

 Även Håkan 

Leifman kommer fram till samma resultat, det vill säga att alkoholmissbruket inte var 

större i arbetarklassen men att skadorna blev betydligt värre.
138

  Jag menar att forskning 

om fylleriförseelser kan sättas i relation till forskning om alkoholmissbruk. Liknande 

mönster bör kunna upptäckas.  

 

Folkhälsoinstitutets text menar på att vissa yrken är mer representerade än andra, vilket 

min studie också visar på. Det är också den enda likheten i resonemanget då det inte 

samma sorts yrken som är överrepresenterade i de båda studierna. Att det var vanligare 

med alkoholproblem i de arbeten som hanterade berusningsdrycker låter som ett mer 

självklart faktum än att metall- och fabriksarbeten skulle vara extra utsatta. Snarare tror 

jag inte att det är arbetenas art som spelar någon större roll utan att det är den 

gemensamma sämre sociala klassen som har samband med alkoholproblem. Den 

industriella miljön i Ljungby under 1930-och 1940-talet var, precis som övriga landet 
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ofta otacksam och svår. En högre frekvens inom alkoholbruk och alkoholmissbruk är 

föga förvånande. 

 

Vidare vad gäller yrkeskategoriseringen, som kanske var den mest komplicerade delen 

av min studie, så är menar jag att Goldthorpes schema var det mest välgrundade ur 

denna undersöknings metod. Hans resonemang om olika samhällsklasser har känns väl 

motiverad och fungerar väl vid min yrkeskategorisering.  

 

Birgit Petersson, vars studie om Malmö jag diskuterar i kapitlet om 

forskningsöversikten
139

, kritiserar statistiskt material om fyllerifrekvenser hårt. Jag 

köper hennes resonemang om att det är svårt att säkerställa hur representativa siffrorna 

är. Kanske är det då att föredra studier som liknar min då man hellre än att utgå ifrån 

antal istället studera fördelningen. Förmodligen så är den inte mer trovärdig men dess 

fördelning ger mycket information, kanske inte så mycket om fylleriförseelserna i sig 

utan människorna, organisationerna och föreställningarna bakom. Detta väcker frågor 

till Göran Malmens undersökning, som inte för någon direkt diskussion om 

tillförlitlighet utan mest presenterar statistik. Statistik och tabeller är, som jag diskuterat 

tidigare i uppsatsen, ibland osäkra på det sättet att man sällan kan veta varför de gjorts 

eller vem som gjort dem. Skillnader på resultat i liknande studier tyder på att forskning i 

alkoholvanor är komplicerade. Jayne poängterar i sin artikel att alkoholstudier, speciellt 

geografiska, måste innebära en sammanslagning av kulturella, politiska, ekonomiska 

och sociala perspektiv för att forskningen ska ha någon validitet.140
 Leifman ställer sig 

också tvivlande till kvantitativa undersökningar om alkoholvanor och menar att stora 

skillnader i forskning om till exempel fylleriförseelser med klassperspektiv visar på en 

komplexitet.
141

 Många faktorer spelar in i siffrorna, till exempel var och hur man 

dricker och risken att bli upptäck. Dessa skiljer sig mellan klasserna. 

 

Studiens resultat samt forskning som finns i ämnet visar på att det finns klasskillnader i 

alkoholvanor. Även om man bör skilja mellan begrepp som fylleriförseelser, 

alkoholbruk och alkoholmissbruk så finns det gemensamma nämnare och forskning 

utifrån dessa perspektiv kan hjälpa till att skapa en helhetsbild. 
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Resultaten som uppkommit i studien är intressanta men inte särskilt förvånande. Snarare 

har de fått mig att fundera över hur representativt mitt källmaterial faktiskt är i 

jämförelser med officiell statistik. Genomgående i undersökningen har jag en känsla av 

att hela tiden bara skrapa på ytan vilket säkert många som forskar inom historia känner 

igen. I efterhand så är jag nöjd med mitt val av ämne men känner att mitt källmaterial 

var något magert. Som jag förklarat tidigare i uppsatsen så var tiden för knapp och jag 

hoppas kunna fördjupa mig ytterligare ämnet senare.  

 

På samma sätt ser jag på tidsramen. 1936-1947 var en händelserik och turbulent tid i 

Sveriges socialhistoria och att göra en studie om fylleriförseelser och dess kontext från 

denna tid är enligt mig motiverad. En reflektion som jag som forskare gör i efterhand är 

att jag önskar att det varit möjligt att undersöka fenomenet innan de så kallade 

alkoholistlagarna trädde i kraft 1916, eller innan den uppdaterade lagen genomfördes 

1931. Kanske skulle man då kunna hitta stora skillnader i hur man bemötte och 

bedömde fylleristerna. Edman talar om att man under 1900-talet gått från att straffa 

alkoholisten till att vårda den
142

 och registerkorten jag undersökt visar på samma 

riktning. De är ett av samhällets försök att kontrollera människor och få dem från den 

farliga och omoraliska fylleristen till den skötsamme försörjaren.  

 

9 SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 

9.1 Sammanfattning 

Denna studies centrala motiv var att utifrån ett antal registerkort med fylleriförseelser 

kartlägga den sociala bakgrunden på de som dömdes för fylleri mellan 1936 och 1947. 

Fylleribrottet dömdes till de som varit berusade men det var också ett försök att 

kontrollera den moraliskt tvivelaktiga underklassen. Denna syn stod i motsats till idealet 

om den skötsamma arbetaren som också växte fram under slutet av förra seklet. Genom 

att kartlägga de dömda personernas yrken, ålder, kön och bostadssituation har studien 

kunnat visa en tydlig överrepresentation bland män i just arbetarklassen, vilket stödjer 

liknande studiers resultat. Undersökningen om kön visade på liknande tendenser i 

Ljungby som i övriga landet, nämligen att det var oerhört få kvinnor som dömdes för 

fylleri. Vid granskningen av åldersfördelningen så var andelen med Ljungbys 

ungdomar, det vill säga de som var 25 och yngre, något högre än i Sveriges städer men 

visade sig stämma väl överens med Statistiska Centralbyråns statistik om landsbygden. 
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Studiens geografiska del visar att det finns mönster mellan fylleriförseelserna och 

bostadsområde och dessa mönster tyder på att fylleristerna i högre grad bodde i kvarter 

som ansågs vara fattiga. Slutsatsen är alltså att det finns klasskillnader i vilka som 

dömdes för fylleri under 1936-1947 i Ljungby, både baserat på kvantitativa data och 

den geografiska undersökningen.  

 

9.2 Slutdiskussion 

Självklart hade denna studie kunnat göras större, djupare och med andra perspektiv.  

För det första så skulle undersökningen kunnat vara betydligt mer omfattande, jag 

tänker att fler registerkort hade kunnat undersökas och kompletterande information hade 

kunnat hittas i nykterhetsnämndens protokoll. Den geografiska delen av undersökningen 

hade kunna kompletteras med till exempel skatteuppgifter så man verkligen hade sett de 

ekonomiska skillnaderna i Ljungby. Resultaten i denna studie visar på klasskillnader i 

vilka som fick fylleriförseelser, kan man också grunda dessa resultat i uppgifter om 

inkomst så är man ännu ett steg närmare verkligheten. En komparativ studie med annan 

stad eller annan period skulle också vara spännande att göra. Kanske skulle man, enligt 

Wångmars hypotes, kunna jämföra resultaten med en stad som stämmer överens med 

Ljungbys storlek men med en kraftigare och tidigare urbanisering. Kanske hade den 

större arbetarbefolkningen då gett ett ännu mer utbrett alkoholmissbruk bland 

arbetarklassen. Det hade också varit motiverat att undersöka om liknande registerkort 

finns sparade även i andra städer och kommuner. 

 

I ett tidigare kapitel beskrev jag hur man kan använda individers levnadsöden och 

undersöka likheter och skillnader dem emellan för att få en bild av kontexten bakom.
143

 

Detta tycker jag att studien har lyckats med, trots dess kvantitativa utformning. Mitt 

fokus på klass och social tillhörighet har lett fram till en vilja att lyfta fram människor 

som inte alltid syns i historien, speciellt i samband med min hemstad och dess historia.  

 

Mitt källmaterial tycktes till en början vara magert men visade sig snart innehålla 

massor av spännande information som jag inte kunde tänkt mig från början. Bit för bit 

blev projektet både roligare och viktigare för mig som författare och att forska på detta 

sätt har väckt nya intressen. Förhoppningsvis kan min studie inte bara visa på 

                                                 
143

 Ambjörnsson, Ringby och Åkerman, 1997, s. 12.  



  

41 

spännande mönster och resultat utan också bli en hjälpande pusselbit i försöken att 

kartlägga en svunnen tid. 
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