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Förord 

Forskningsinriktningen inom historieämnet vid Linköpings universitet har en bred 
profil. Social-, lokal- och kulturhistoria står i centrum. Kollektivens vardag studeras på 
en rad områden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller 
inom såväl agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- 
och individnivå, samt över tid som omspänner senmedeltid till det tidiga 2000-talets 
historia. Hur identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande 
inriktning, liksom anknytningen till socialpolitiska idéer, normsystem, attityder, 
värderingar och mentaliteter. Betydelsen av genusrelationer och rättshistoriska 
förhållanden liksom handikapphistoria omfattas av samma forskningsintresse. Den 
historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhistoriska 
fältet. Studier av arbete och hälsa, sjuklighet, dödlighet, hälsopolitik liksom 
medicinhistoria ligger långt framme. Bredden av denna forskningsprofil motsvaras av 
en mångfald metodologiska inslag. Forskningsprofilens bredd kommer också 
grundutbildningen på olika sätt till del. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna samlade profil och 
vilka uttryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander förekommer. 

Detta nummer i skriftserien, nummer 20, innehåller två stycken uppsatser. Den ena 
uppsatsen är en C-uppsats skriven av Maria Karlsson och den andra en D-uppsats 
författad av Camilla Ziedorn. Karlsson undersöker syndikalisternas ställning inom 
fackföreningsrörelsen. Situationen i Västervik i slutet av 1920-talet får här tjäna som 
exempel. Undersökningen ska också ses som en kommentar till den aktuella 
forskningens bild av syndikalismen. Ziedorn studerar känslornas betydelse för 
historisk forskning. Hon undersöker hur känslor har beskrivits och vad ett studium av 
dem kan innebära för historieforskningen. 
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Västervik – syndikaliststaden  

En explorativ studie av syndikalismen i Västervik 1926-1929 

Av Maria Karlsson 

Inledning 
 
”Historikern får inte undervärdera motståndet, han får inte framställa segern som en enkel sak om den 

hängde på ett hår. Ibland har de besegrade bidragit lika mycket till det slutgiltiga resultatet som 
segrarna.”1 

 
   Citatet av historikern E.H. Carr, som är hämtat från Eva Blombergs avhandling Män 
i mörker, väcker tankar om vad som egentligen påverkat historien och hur det kan ha 
sett ut. Historieskrivning är en viktig maktresurs och i Sverige där vi har ett starkt 
socialdemokratiskt parti som under lång tid innehaft regeringsmakten har det gett 
återverkningar på hur historieskrivningen sett ut.2 Åsa Linderborg som studerat 
socialdemokraternas historieskrivning menar att syndikalister och kommunister 
beskrivits som avvikande företeelser som inte varit något alternativ för arbetarklassen 
och inte heller har haft betydelse.3 Den syndikalistiska organisationen Sveriges 
Arbetares Centralorganisations (SAC) är den enda ursprungliga syndikalistiska 
organisationen i världen som överlevt sedan den dess start och som fortfarande är ett 
fackligt alternativ.4 Varken detta förhållande eller syndikalismen har uppmärksammats 
i någon stor utsträckning i forskningen om arbetarrörelsens historia. Därför kan den 
hittills gjorda forskningen ännu inte bidra med kunskap om i vilken utsträckning 
arbetarrörelsen, dess institutioner och fackföreningsrörelsen påverkats av den 
syndikalistiska närvaron. 
   De många syndikalisterna i staden och det samarbete som förekom mellan 
syndikalistiskt- och reformistiskt organiserade arbetare inom ramen för Västerviks 
Fackföreningars Samorganisation, VFS5 gör problemområdet intressant då det inte var 
ett helt vanligt förhållningssätt och situationen i Västervik visar på ett existerande 
tomrum i forskningen om arbetarrörelsens historia. För att återkomma till det 
inledande citatet så verkar syndikalismen i Västervik inte kunna avfärdas som 
betydelselös, inte då ”segern” över syndikalismen kan ha hängt på ett hår.  
   Problemområdet om syndikalisternas historiska betydelse för samhället kan ses kan 
ses på olika plan, inte minst exempelvis Landsorganisationens (LO) reaktioner på den 
syndikalistiska närvaron. I uppsatsen undersöker jag Västervik och delar av dess 
fackföreningsrörelse med tonvikt på syndikalisterna. I undersökningen försöker jag 

                                                 
1 E.H. Carr, citerad i Eva Blomberg (1995), Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister.  Politik 
och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940. Stockholm, s.14. 
2 Åsa Linderborg (2001), Socialdemokraterna skriver historia. Historieskrivning som ideologisk maktresurs 
1892-2000. Stockholm, s.13. 
3 Linderborg, s. 162. 
4 Kristian Falk (1998), ”Från registermetod till producentkooperation. Ideologiska perspektiv inom svensk 
syndikalism 1922-1952.” Stockholm, s. 1. 
5 VFS ombudsmannaförteckning 1928. Västerviks Fackföreningars Samorganisations arkiv (VFS), Norra 
Kalmar Läns Föreningsarkiv (NKLF). 
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skaffa mig en uppfattning om vilken position och vilka möjligheter att påverka som 
syndikalisterna hade i fackföreningsrörelsen. Min intention med uppsatsen är att skapa 
några fasta punkter inför framtida undersökningar och analyser. Detta görs genom en 
explorativ ansats som i det här fallet innebär vida frågeställningar och ett trevande 
arbetssätt. Uppsatsen ska inte ses som en slutprodukt utan som en början till en fortsatt 
diskussion om syndikalismen i Västervik. Syftet är därför att skapa utgångspunkter 
inför kommande studier genom att visa på hur syndikalisternas position i Västervik 
skiljer sig från det angivna forskningsläget om syndikalism. Detta görs genom att 
syndikalisternas position i Västervik, hur den såg ut i Västervik i relation till det 
angivna forskningsläget med avseende på styrkeförhållandet, samarbetet/relationen 
och syndikalisternas handlingsutrymme undersöks. I uppsatsen undersöks även på 
vilket sätt de utvalda hypoteserna om syndikalism kan alternativt inte kan förklara 
syndikalismen i Västervik. 
   Studien är även ett bidrag till kunskapen om Västerviks historia, en historia som 
ännu inte är skriven men som är i startgroparna att skrivas utifrån projektidén 
Sjöstaden Västervik. Uppsatsen är också ett inlägg i diskussionen om syndikalism med 
förhoppning om att den kan bidra till att nyansera bilden av syndikalismen i Sverige 
men inte minst även en början till att ge syndikalisterna det historiska utrymme som 
överensstämmer med den dåtida samtidens verklighet och dess betydelse för 
samhällets utveckling och förändring.  

Disposition 
Forskningsläget är en central del i uppsatsen och presenteras med fördel innan teori- 
och metoddelen som bygger på forskningsläget och dess resultat.  
   I bakgrunden förklaras syndikalismen och skillnaderna mellan de syndikalistiska och 
reformistiska synsätten och metoderna. Även organisationernas samarbete behandlas.  
För uppsatsen är det relevant att förstå kollektivavtalets utveckling och betydelse för 
att förstå de olika organisationernas syn och agerande i frågan varför även det 
behandlas. Kunskap om den historiska situationen, arbetslösheten och 
arbetsfredslagstiftningen, orsakerna till lagstiftningen och organisationernas synsätt 
och agerande i frågan är viktigt för att förstå det empiriska materialet och det 
syndikalistiska inflytandet i sammanhanget. Även en kortare presentation av Västervik 
och dess fackföreningsrörelse finns i bakgrunden. 
   Undersökningsdelen är tematiskt upplagd men blir till stor del även kronologisk. 
Undersökningen börjar med att Västerviks fackföreningsrörelse redovisas med 
tyngdpunkt på syndikalisterna. Därpå följer exempel som tydliggör på vilket sätt 
Västervik skiljer sig från forskningsläget vad gäller t.ex. samarbetet, nämligen 
registerfrågan. Registerfrågan förekommer som en stor del både i avsnittet om 
arbetslösheten och om arbetsfredslagstiftningen. Avsnittet om syndikalisternas 
framgångar och motgångar innehåller utplockade exempel från empirin som visar på 
de ramar som fanns för syndikalisternas agerande. 
   Resultaten sammanfattas och redovisas i kategorier utifrån frågeställningarna och 
uppsatsen avslutas med en diskussion om resultaten och vidare forskning. 
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Forskningsläge 
Undersökningen rör sig inom olika forskningsområden och forskningsläget kan delas 
in i två områden. Dels forskningsläget om syndikalismen som är det centrala i 
uppsatsen och även fungerar som teoretisk referensram. Den andra delen berör 
forskning och litteratur om arbetarrörelsen där syndikalisterna finns med som en del av 
denna. Den andra delens primära syfte är att ha en komparativ funktion. 
 

Syndikalism 
Lennart K. Perssons avhandling Syndikalismen i Sverige. 1903 – 1922 tar upp en hel 
del aspekter som både är intressant och användbart i min studie. Framförallt tar han 
upp attityder och relationer mellan SAC och LO men även syndikalisternas attityder 
till avtal, LO:s attityd till register och till samarbete med SAC. Enligt Persson var 
syndikalismen i Sverige branschspecifik och framförallt en rörelse för grovarbetare 
inom landsbygdsindustrin, t.ex. gruv-, skogs-, anläggnings-, transport och 
byggnadsarbetare. 6  
  I inledningen till kapitlet om organisationernas relation och attityder ställer Persson 
frågan huruvida de ideologiska motsättningarna eller organisationernas 
intressegemenskap skulle komma att bli utslagsgivande i deras praktiska relationer.7 
Under den period Persson studerat visade det sig att motsättningarna kom att vara de 
avgörande orsakerna till organisationernas praktiska relationer och attityder på 
förbundsnivå. De praktiska relationerna hade betydelse för organisationernas 
stridssamarbete på både central och lokalnivå på så sätt att det inte var ovanligt att 
reformistiska avdelningar bröt syndikalistiska strider, att LO ständigt avböjde förslag 
om samarbete i olika frågor, och uttalade 1922 även att samarbete enbart skulle 
förekomma inom ramen för LO.8 Persson skriver om registermetoden och 
registerverksamheten inom stenindustrin men inte konkret om eventuellt 
registersamarbete med reformistiska avdelningar. Registret var jämte prislistor 
syndikalisternas alternativ till kollektivavtal. 9 
 
Marcel van der Linden har tillsammans med Wayne Thorpe undersökt syndikalism på 
en internationell jämförande nivå. Van der Linden menar i artikeln Revolutionär 
syndikalism.  Eftertanke och omvärdering att man kan analysera syndikalismen på tre 
nivåer och dessa är den ideologiska nivån, den organisatoriska nivån och den nivå som 
handlar om verkstadsgolvet. 
 

1. Den ideologiska nivån innebär att se på rörelsen på ett generellt, politiskt och 
filosofiskt sätt, t.ex. hur de ser på sin omgivning och vilka mål de har. 

2. Den organisatoriska nivån innebär att se på hur den fackliga strukturen fungerar 
rent praktiskt och hur organisationens struktur fungerar vid samröre med t.ex. 
arbetsgivare och stat.  

                                                 
6 Blomberg (1995), s.16. 
7 Lennart K. Persson (1993), Syndikalismen i Sverige. 1903-1922. Stockholm, s. 332 
8 Persson, s. 382ff. 
9 Persson, s. 329. 

 9



3. Den tredje nivån är den som handlar om verkstadsgolvet och hur arbetare 
bemöter verkligheten på arbetsplatserna, t.ex. om medlemmarna är 
strejkbenägna och vilka sätt att agera på som de förespråkar. 

 
Van der Linden och Thorpe menar att det främst är inom två yrkeskategorier som 
syndikalismen haft stort inflytande. Den första är projektarbetare som t.ex. 
byggnadsarbetare och den andra är arbetare vars arbetsförhållanden ändrats till följd av 
den industriella revolutionen t.ex. gruvarbetare och järnvägsarbetare. Den första 
kategorin menar de, radikaliserades på grund av arbetsförhållandena som innebar korta 
uppdrag under stor tidspress. Den andra upplevde en sänkning av kraven på 
yrkesskicklighet vilket inte behövde föranleda en radikaliseringsprocess.  
   Enligt Van der Linden är det oftast den ideologiska nivån som sätts i fokus medan 
den organisatoriska aspekten blivit förbisedd i forskningen. I artikeln ställer han även 
frågan hur det kommer sig att syndikalistiska rörelser i vissa länder haft större 
framgång och spelat en viktigare roll än andra. För att förklara syndikalismens 
framgång respektive misslyckande har Van der Linden och Thorpe tidigare föreslagit 
fem faktorer men menar på att ny forskning tyder på att listan inte är fullständig. 
 
     De föreslagna faktorerna är: 

1. framväxten av en allmänt radikal stämning,  
2. arbetsprocessens natur och förändringar, 
3. missnöje med den dominerande arbetarrörelsens strategi,  
4. möjligheterna att genomföra generalstrejk 
5. rörlighet och påverkan över gränserna10 
 

För att förklara hur och varför de syndikalistiska rörelserna försvann i så stor 
utsträckning har Van der Linden och Thorpe försvarat tesen om att välfärdsstatens 
framväxt försatte rörelsen i ett en situation där de menade att en rörelse kunde: 
 

1. hålla fast vid sina principer, vilket skulle betyda total marginalisering, 
2. ändra kursinriktning totalt och anpassa sig till nya omständigheter och bli 

tvungen att överge sina syndikalistiska principer,  
3. det tredje alternativet skulle vara att upplösa rörelsen eller att gå samman med 

en icke-syndikalistisk fackföreningsorganisation och därigenom också överge 
sina principer. 

 
Detta schema avser och beskriver enbart rörelser och deras minskade 
handlingsutrymme i ett långsiktigt perspektiv i avancerade kapitalistiska stater. 11 
 
Eva Blomberg undersöker i sin avhandling Män i mörker. Arbetsgivare, reformister 
och syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1940 
syndikalisternas betydelse inom den svenska gruvindustrin med syftet att analysera 
orsakerna till syndikalisternas upp- och nedgång inom gruvindustrin med tyngdpunkt 

                                                 
10 Marcel van der Linden (1998), ”Revolutionär syndikalism. Eftertanke och omvärdering”,  Arbetarhistoria nr 
87-88, s. 7. 
11 van der Linden, s. 8. 
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på relationerna mellan reformister, syndikalister och arbetsgivare. Perioden i 
avhandlingen är 1910-1940 vilket överrensstämmer med min studie. Blomberg tar upp 
relationsaspekter mellan organisationerna och diskuterar Marcel Van der Lindens och 
Wayne Thorpes hypoteser om syndikalism. Blomberg ser tre problem med deras 
analys nämligen att den ligger på en hög nivå (nationell) och att syndikalismen inte 
relateras till reformismen i och med att analysen inte innefattar vad som blev av 
idéerna i praktiken.12  
   Hon presenterar fyra antaganden varav tre är intressanta inom de avgränsningar som 
finns för min undersökning.13  De resultat hon kommit fram till stämmer överens med 
de inledande antagandena. Det första handlar om att syndikalisternas utrymme 
minskades i och med nya arbetsmarknadslagar, t.ex. kollektivavtalslagen som kom 
1928. I undersökningen kom hon fram till att arbetsfredslagstiftningen var det primära 
instrumentet för marginaliseringen på central nivå och att SAC som organisation i och 
med det oskadliggjordes på arbetsmarknaden.14  
   Det andra antagandet innebar att där arbetsgivaren och avdelningen var svaga, 
alternativt att det inte fanns någon reformistisk avdelning, kunde SAC och dess Lokala 
Samorganisationer (LS) hävda sig lokalt genom den fackliga politiken. Blombergs 
undersökning visar på att arbetsgivarnas och avdelningens agerande men också att 
relationen mellan parterna har varit av stor betydelse för syndikalisternas 
handlingsutrymme.15 Syndikalisternas handlingsutrymme baserades även på 
kombinationen av bolagens agerande och LS styrka i relation till avdelningens 
svaghet.16 Bolagens agerande var betydelsefullt för syndikalisternas 
handlingsutrymme. Ofta vägrade arbetsgivare förhandla med LS eftersom det inte var 
tillåtet att förhandla med syndikalister enligt Svenska Arbetsgivareföreningens (SAF) 
direktiv.17 
   Blombergs tredje antagande som är av intresse för min studie är att SAC/LS i 
längden inte kunde hävda sig genom den fackliga politiken. Hon menar på att detta 
berodde på konjunkturnedgången under 1920-talet och att syndikalisternas ställning på 
arbetsmarknaden förändrades i och med kollektivavtalssystemet framväxt. Här visar 
Blombergs resultat på att LS kvarblivande underlättades av arbetarorganisationernas 
samarbete om inte LS utmanade avdelningen på det fackliga området. Blomberg 
menar på att LS kompenserade förlusten av facklig politik genom att engagera sig i 
lokalpolitiken.18 Samarbetet mellan LS och avdelningen avbröts alltså på det fackliga 
området men inte på det lokalpolitiska. Hon menar därför att undersökningen visar på 
att SAC:s kvarblivande borde analyseras genom kommunalpolitiken.19 
   Blomberg kommer i undersökningen också fram till att SAC både marginaliserades 
och integrerades på central nivå på grund av arbetsfredslagstiftningen 1928 men även 
av 1936 års lagstiftning.20 För att analysera marginaliseringen av syndikalisterna och 

                                                 
12 Blomberg (1995), s.19.  
13 Blomberg (1995), s. 23. 
14 Blomberg (1995), s. 357. 
15 Blomberg (1995), s. 298. 
16 Blomberg (1995), s. 253. 
17 Blomberg, (1995), s.245. 
18 Blomberg (1995), s. 298. 
19 Blomberg (1995), s. 358. 
20 Blomberg (1995), s. 355. 
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hur den gick till har hon visat hur betydelsefullt det är att analysera maktrelationerna 
mellan aktörerna för att precisera detta.21 
   Vad gäller samarbetet och relationen mellan reformisterna och syndikalisterna menar 
Blomberg att Gruvindustriarbetareförbundet till en början hade en avvaktande attityd 
gentemot syndikalisterna men att de efterhand blev mer och mer avståndstagande. 
Lokalt förekom samarbete ändå och LS och avdelning samarbetade vid en del gruvor i 
registerverksamheten. Perioden 1919-1925 var avtalslös inom gruvindustrin vilket gav 
utrymme för gemensamma aktioner och på en del håll där det fanns ett starkt LS var 
reformisterna mer eller mindre tvungna att samarbeta med syndikalisterna för att några 
resultat skulle kunna uppnås.22 Perioden efter karaktäriserades däremot inte av 
samarbete i samma utsträckning mellan organisationerna. Inom gruvindustrin började 
syndikalisterna marginaliseras efter 1928.23 Den sista stora syndikalistiska strejken 
inom gruvindustrin genomfördes 1940, ett år som enligt Blomberg kan ses som ett 
slutår för SAC inom gruvindustrin.24 
 
Kristian Falk undersöker i sin licentiatuppsats ”Från registermetod till 
producentkooperation. Ideologiska perspektiv inom svensk syndikalism 1922-1952” 
SAC: s ideologiska utveckling. Uppsatsen har som syfte att skapa fästpunkter för 
framtida lokalhistoriska studier och studien är explorativ. Ambitionen i uppsatsen är 
att undersöka hur organisationen svarade ideologiskt på samhällsförändringar.25 Falk 
har Lennart K. Perssons slutsats att SAC förändrades ideologiskt mellan 1917-1922, 
från att ha varit en kampteori till att bli en samhällsteori, som utgångspunkt.26 
Uppsatsens fokus ligger på utvecklingen fram till den ideologiska nyorienteringen som 
kulminerade i 1952 års principförklaring. Falk menar att även perioden innan 1922 och 
framförallt tiden 1917-1922 kan betraktas som en nyorientering och att hot om 
marginalisering alternativt integrering var närvarande varför den tidiga 
nyorienteringen var ett svar på detta hot. Falk menar även att organisationens praxis 
och struktur påverkade organisationens överlevnad och inte bara de samhälleliga 
strukturerna. Förmågan och viljan att bemöta dessa processer, skriver han, har dock 
varierat.27  
   Falk betonar dubbelmaktstrategins betydelse i SAC:s ideologiska nyorientering. 
Dubbelmaktsstrategin som återfanns i SAC:s principförklarings från 1922 var en 
strategi för att skapa egna strukturer som alternativ till det kapitalistiska samhällets och 
på så sätt både kunna ta över produktionsmedlen och organisera samhället och de 
samhälleliga funktionerna efter revolutionen.28  
   Falks tidigare uppsats ”Registret i retorik och realitet. Syndikalistisk strategi och 
taktik 1922-1938” i vilken han diskuterar syndikalisternas diskussion om och 
användning av registermetoden men även belyser syndikalisternas syn på avtal. 
Uppsatsen behandlar den period som min uppsats berör och den tar även upp van der 

                                                 
21 Blomberg (1995), s. 357. 
22 Blomberg (1995), s.142 ff. 
23 Blomberg (1995), s.169. 
24 Blomberg (1995), s. 33. 
25 Falk (1998), s. 4f. 
26 Falk (1998), s. 4f. 
27 Falk (1998), s. 125f. 
28 Falk (1998), s. 2. 

 12



Lindens och Thorpes marginaliseringstes. Falk ställer frågan om inte marginalisering 
är något som SAC tampats med ända från starten 1910 och menar på att flera av de 
yrkesgrupper där SAC hade många medlemmar minskade i storlek under 1920- och 
1930-talet, exempelvis det minskande järnvägsbyggandet och den 
depressionsdrabbade stenindustrin.29 
   Falk anser att van der Lindens och Thorpes olika alternativ stämmer vad gäller 
marginaliseringen för organisationen i stort men menar på att det är en komplex 
process och att den svenska syndikalismen måste studeras fram till 1950-talet för att 
marginaliseringsprocessen ska gå att greppa. Han betonar Lennart K. Perssons slutsats 
att SAC förändrades ideologiskt under perioden 1917-1922 och den betydelse detta 
kan ha  
haft.30 Falk föreslår att en analys av detta problem bör innefatta förändringar på en 
lägre nivå nämligen inom arbetsprocessen.31 
   Uppsatsen berör dock nästan uteslutande syndikalismen och syndikalisterna och inte 
reformisternas roll i och/eller inställning till registerverksamheten. Om 
registermetoden förekommer i uppsatsen att det förekom inom olika branscher under 
1920-talet, t.ex. skogs-, anläggnings-, byggnads- och trävaruindustrin.32 
   Stor uppmärksamhet ägnas även åt skogsarbetarna och deras starka ställning inom 
skogsbranschen. Falk menar att skogsarbetarna var de enda som inte blev handfallna 
inför de förändrade villkor som organisationen mötte och som tvingade syndikalisterna 
till reträtt. Skogsarbetarna var inte motståndare till att ingå kollektivavtal och lyckas 
genom att hålla isär taktik och principer anpassa sig till de rådande förhållandena med 
register som instrument.33 
 

Arbetarrörelsen 
Rebecca Svensson undersöker arbetslöshetspolitiken lokalt i Västerås i sin avhandling 
När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam. Om 
arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 20-talets krisår. Hela 
arbetarrörelsen behandlas i avhandlingen men det som är av relevans för denna studie 
är fackföreningsrörelsen i Västerås och de många syndikalisterna. Västerås var en av 
de städer som drabbades hårdast av arbetslösheten under 1920-talet. Två arbetsplatser 
var av stor betydelse för arbetstillfällena i staden, ASEA och Svenska Metallverken.34  
Metallindustriarbetareförbundet hade flest medlemmar av stadens fackföreningar och 
under 1920-talet var Västerås LS den näst största. I Västerås bildades den fackliga 
centralorganisationen (FCO) 1918. FCO bildades på initiativ av Gjutareförbundets 
avd. 18 och byggde på LO:s principer även om de inte antog LO:s normalstadga för de 

                                                 
29 Kristian Falk (1993), ”Registret i retorik och realitet. Syndikalistisk strategi och taktik 1922-1938”. Högre 
seminariet i ekonomisk historia, Stockholms universitet, s. 28. 
30 Falk (1993), s, 28 
31 Falk (1993), s. 28 
32 Falk (1993), s. 6 
33 Falk, (1998), s. 52f. 
34 Rebecca Svensson (2004), När järnarbetare hanterar spaden och målaren knackar makadam. Om 
arbetslöshetspolitik i en arbetarstyrd kommun, Västerås, under 20-talets krisår. Uppsala, s. 24. 
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fackliga centralorganisationerna förrän 1937. Västerås LS fick vara med i FCO under 
särskilda villkor 1921 men lämnade FCO 1930.35 
   Då Västerås LS organiserade en stor del av stadens grovarbetare hade de kontakt 
med Grov- och Fabriksförbundets avdelning och 1919 föreslog de registersamarbete 
vilket avdelningen avböjde. Istället startade Västerås LS en egen registerverksamhet 
på grund av att det var svårt för syndikalisterna att få arbete.36  
   Eftersom Västerås LS var med i FCO så fanns ett samarbete i praktiken mellan 
avdelningar och LS. Då det fackliga arbetet inom FCO syftade till att fackföreningarna 
skulle komma varandra närmare, statistiskföring och agitation, var det ganska 
begränsat.37 Under 1920-talet var det vanligt med konflikter mellan syndikalisterna 
och de övriga fackföreningarna. Konflikterna handlade ofta om konkurrens om 
arbetstillfällena. Vid dessa tillfällen fungerade FCO även som medlare i konflikter 
inom fackföreningsrörelsen.38 
 
Anders R. Johanssons bok Arbetarrörelse på en ö. Band I  behandlar arbetarrörelsen 
på Gotland och syndikalisterna finns med i framställningen som en del av 
arbetarrörelsen jämte de andra fackföreningarna. På Gotland bildades FCO i slutet av 
1920-talet men gemensamma möten mellan avdelningar och LS hade tidigare 
förekommit i perioder. På Gotland bildades två samorganisationer, Visby FCO och 
Norra Gotlands Samorganisation, båda bestod enbart av avdelningar som var anslutna 
till LO-förbund.39 
   Även om inget samarbete ägde rum inom ramen för någon samorganisation förekom 
t.ex. registersamarbete mellan avdelning och LS på 1920-talet. Det fanns även 
avdelningar som hade en egen registerverksamhet som exempelvis Transport avd 118 i 
Visby och Grov- och fabriks avd 322 i Bläse. En del avdelningar som tyckte registret 
var intressant avstod från metoden efter en LO:s uppmaning 1928 om att inte ta del av 
registerverksamheten och att inte heller samarbeta med LS i andra frågor.40 
 

Teoretiskt och metodiskt angreppssätt  
I denna studie är aktörernas eget synsätt på verkligheten och hur de uppfattade den 
situation de levde i som är i centrum. Jag är inspirerad av Göran B. Nilsson på så sätt 
att jag tar aktörerna och deras framtidsutsikter på allvar. Jag utgår ifrån att 
framtidsutsikterna hade betydelse för hur de hanterade de situationer som uppkom.41  
   För att komma fram till några fasta punkter i enlighet med mitt syfte och mina 
frågeställningar som kan användas som utgångspunkter i kommande studier av 
fackföreningsrörelsen måste jag på något sätt mäta den syndikalistiska styrkan i 
Västervik. För detta krävs en metod vilken jag kommer att presentera nedan. Det 
vanliga är att man i studier av detta slag tillämpar en teori och använder sig av 
analysmodeller till hjälp för att tolka och analysera resultaten. Många av de som 
                                                 
35 Svensson, s. 130ff. 
36 Svensson, s. 152. 
 
38 Svensson, s.136. 
39 Anders R Johansson (2003), Arbetarrörelse på en ö. Band I. Visby, s. 284ff. 
40 Johansson, s. 290. 
41 Göran B Nilsson (1989), ”Historia som humaniora”, Historisk tidskrift, ss. 3-4. Stockholm. 

 14



studerat fackföreningsrörelsen och/eller syndikalismen exempelvis Klas Åmark och 
Eva Blomberg har använt sig av maktteorier och analysmodeller för hur teori och 
empiri kan analyseras. I Blombergs analysmodell är kopplingen mellan makt, genus 
och politik viktig.42 Åmark menar i sina studier av facklig makt på att makt är ett 
relationsbegrepp och med vilket man vanligtvis menar att maktutövning innehåller ett 
tvångsmoment. Själv använder han sig av begreppet maktförhållande som 
sammanfattar begreppen maktrelationer och maktresurser.43 Beroende på att mitt 
problemområde är tämligen outforskat försvåras preciserade frågeställningar och 
teoretisk tillämpning.  
   Utgångspunkten i undersökningen är huvudfårorna i den begynnande teoribildningen 
om syndikalismen i Sverige. Forskningsresultat och teser används som teoretiska 
utgångspunkter för att se hur exemplet Västervik förhåller sig till dessa och för att 
påbörja en diskussion om hur syndikalismen i Västervik lämpligen bör undersökas. 
Min undersökning är totalempirisk och frånvaron av historiska studier över lokala 
förhållanden i Västervik med avseende på exempelvis ekonomi, näringsliv, politik, 
arbetarrörelse osv. bidrar till nödvändigheten av att dra i de halmstrån som finns 
tillgängliga och begränsar möjligheten till djupare analyser. I praktiken innebär det ett 
trevande och utforskande arbetssätt med tyngdpunkt i empirin och relationen mellan 
empiri och de fakta samt de resultat som forskningsläget om syndikalism uppvisar. 
Därför har jag inte så stor användbarhet av de metodiska angreppssätt och teoretiska 
ansatserna av problemområdet som presenterats i forskningsläget eller ovan. Som jag 
redan presenterat verkar det som att syndikalisterna och syndikalismen i Västervik 
skiljer sig från det forskningsläge som presenteras i uppsatsen och inte helt verkar 
kunna förklaras av de utvalda hypoteserna som forskningsläget ställt upp. Dessa 
hypoteser kommer jag att redogöra för längre fram. 
   För att kunna handskas med det empiriska materialet och de hittills utarbetade 
hypoteserna låter jag begreppet explorativ vara vägledande för mitt angreppssätt då det 
är det som främst karaktäriserar uppsatsen. Den explorativa ansatsen beror på min 
intention att närma mig problemområdet på ett så fruktbart sätt som möjligt. 
Syndikalismen i Västervik verkar skilja sig från tidigare forskningsresultat med 
avseende på styrkeförhållandet i relation till den reformistiska fackföreningsrörelsen 
varför jag i uppgiften visar de exempel i mitt empiriska material som tydliggör denna 
situation.  
   Undersökningen är även till viss del komparativ då den innebär att situationen i 
Västervik sätts i relation till och jämförs med forskningsläget och den tillgängliga 
informationen om syndikalism i andra orter. Metoden är även kvalitativ men innehåller 
kvantitativa inslag.44 Tillämpningen av teori begränsas till att visa på hur de tidigare 
uppställda hypoteserna inte helt kan förklara syndikalismen i Västervik.  
   Det konkreta tillvägagångssättet för att undersöka syndikalismen utifrån det angivna 
forskningsläget, hantera empirin och de utvalda hypoteserna innebär att jag identifierat 
indikatorer utifrån forskningsläget. Dessa har jag sedan kategoriserat för att kunna 
använda som måttstock på hur syndikalisternas position, och de andra aspekterna som 
                                                 
42 Blomberg (1995), s. 25. 
43 Klas Åmark (1986), Facklig makt och fackligt medlemskap. De svenska fackförbundens medlemsutveckling 
1890-1940. Lund, s. 13f. 
44 Anders Florén och Henrik Ågren (1998), Historiska undersökningar. Grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt. Lund, s. 50. 
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är relevanta för undersökningen, i Västervik skiljer sig från det angivna 
forskningsläget. Kategorierna kallar jag teman. Genom de identifierade indikatorerna 
är det sedan möjligt att i viss mån mäta i vilken utsträckning situationen i Västervik 
skiljer sig från forskningsläget. Indikatorernas indelning i olika teman svarar mot de 
uppställda frågeställningarna. I temana redogör jag även för det empiriska urvalet av 
situationer där syndikalismen i Västervik lämpligen studeras utifrån dessa indikatorer.  
   Tolkningen och analysen av dessa indikatorer utgår från den situation som de 
utspelas i nämligen främst registerfrågan i arbetslöshetens tid och i samband med 
arbetarrörelsens samling mot arbetsfredslagstiftningen 1928. 

Situation och teman 
Den situation i empirin som jag vill relatera till forskningsläget för att uppnå mitt syfte 
är perioden 1926-1929 som är vald utifrån den diskussion om den syndikalistiska 
kampmetoden registret som förekom inom Västerviks fackföreningsrörelse vid den 
tidpunkten och i samband med den allmänna fackliga mobiliseringen som förekom 
mot arbetsfredslagstiftningen 1928. På grund av detta har jag prioriterat ett större 
empiriskt underlag under det året. Perioden är begränsad till utgången av 1929 på 
grund av LO:s offensiv mot syndikalister och kommunister eftersom mitt intresse 
ligger i att undersöka en period då möjlighet föreligger att LS kan ha varit starkt och 
hur det kan ha sett ut rent konkret i samarbetet med reformisterna. 1929 studeras på 
grund av att frågor från 1928 fortsätter in under det nya året samt för att se ifall 
Västerviks LS påverkas något av LO:s offensiv.  

Styrkeförhållandet 
För att slå fast styrkeförhållandet har jag utgått ifrån följande indikatorer: 
organisationernas storlek i ett längre perspektiv än undersökningen för att sätta in den 
aktuella tidsperioden i ett sammanhang där man kan se kontinuiteten och 
beständigheten i organisationernas storlek, hur pass principfasta organisationerna var, 
om de gav med sig fast de egentligen var av en annan åsikt, vilka innehade 
förtroendeposter och fick förtroendeuppdrag. 

Samarbete och relation 
För att undersöka samarbetet och relationen utgår jag framförallt från det samarbete 
som i praktiken ägde rum inom ramen för Västerviks fackföreningars Samorganisation 
och ställer Lennart K. Perssons fråga om huruvida de ideologiska skillnaderna eller det 
gemensamma intresset blev utslagsgivande för samarbetet. Detta kan även ses i ljuset 
av vilka avsteg de gjorde från sina egna principer för det gemensamma intresset.  
   Andra indikatorer är hur de såg på varandra och vilka attityder de intog gentemot 
varandra. 
Urvalet i empirin handlar om registerfrågan i arbetslösheten, arbetsfredslagstiftningen 
men även om synen på avtal och deltagandet i Enhetskommitténs fackliga konferens 
eftersom det inom dessa områden finns grundläggande skillnader i organisationernas 
ideologiska synsätt och syn på varandra.  
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Handlingsutrymme 
Handlingsutrymmet och frågan om marginalisering låter sig svårligen studeras under 
denna korta tidsperiod men jag tycker ändå att det är relevant att ta upp frågan och 
med handlingsutrymme och marginalisering avser jag det inflytande syndikalisterna 
hade i fackliga frågor. Handlingsutrymmet ser jag som det inflytande syndikalisterna 
hade över den fackliga politiken och praktiken rent generellt vilket jag exemplifierar 
med syndikalistiska framgångar respektive motgångar som ger en hänvisning om 
syndikalisternas handlingsutrymme och de begränsningar som fanns. Framgångarna 
och motgångarna ger ramar för vilket handlingsutrymme syndikalisterna hade under 
den här perioden i Västervik. De indikatorer för handlingsutrymmet som jag använt 
mig av för att se ifall något var en framgång är framförallt det som skiljer från 
forskningsläget. Det handlar om ifall de tecknade avtal och om det i så fall skedde 
jämte en reformistisk avdelning, om de fick arbetsgivarna att förhandla med dem, hur 
de övriga fackföreningarna ställde sig i en mindre konflikt mellan Västerviks LS och 
Träindustriarbetareförbundet avd 54 samt reformisternas inställning till det 
syndikalistiska inflytandet. 

Hypoteser och användningen av forskningsläget 
Den tidigare forskningens uppställda hypoteser och resultat som jag utgår ifrån för att 
analysera syndikalismen på lokal nivå i Västervik utöver de indikatorer som nämnts 
ovan är följande: 
   Av Marcel van der Lindens och Wayne Thorpes förslag på fem faktorer för att 
förklara syndikalismens framgång respektive misslyckande har jag ansett två vara 
möjliga att undersöka relevansen för i Västervik. Dessa är framväxten av en allmänt 
radikal stämning och missnöje med den dominerande arbetarrörelsens strategi. De 3 
analysnivåerna att studera syndikalismen utifrån förekommer alla tre och hålls inte isär 
på ett sådant sätt van der Linden skulle önska eftersom jag utgår ifrån de ovan nämnda 
indikatorerna i första hand. Nivåerna finns ständigt närvarande och delas i viss mån 
upp för att se hur syndikalisterna i Västervik förhåller sig till forskningsläget. Dessa 
var den ideologiska nivån, den organisatoriska nivån och verkstadsgolvsnivån. Van der 
Linden och Thorpes schema för att förklara syndikalisternas minskade 
handlingsutrymme är ingen prioriterad del i undersökningen eftersom det enbart till 
viss del går att dra några slutsatser utifrån den undersökta tidsperioden men är 
oundviklig att bortse från helt i det här sammanhanget. 
   Av Blombergs slutsatser är det framförallt tre som är relevant i undersökningen: 
1) Att arbetsfredslagstiftningen var det primära instrumentet för marginaliseringen på 
central nivå och att SAC som organisation oskadliggjordes på arbetsmarknaden. 45  
2) Blombergs undersökning visar på att arbetsgivarnas och avdelningens agerande men 
också relationen mellan parterna har varit av stor betydelse för syndikalisternas 
handlingsutrymme.46 Syndikalisternas handlingsutrymme baserades även på 
kombinationen av bolagens agerande och LS styrka i relation till avdelningens 
svaghet.47  

                                                 
45 Blomberg (1995), s. 357. 
46 Blomberg (1995), s. 298. 
47 Blomberg (1995), s. 253. 
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3) Blomberg kom även fram till att LS kvarblivande underlättades av 
arbetarorganisationernas samarbete om inte LS utmanade avdelningen på det fackliga 
området. Kvarblivandet borde analyseras genom kommunalpolitiken menar Blomberg 
då de engagerade sig i lokalsamhället på grund av de minskade möjligheterna att agera 
fackligt.  

Empiriskt urval och begränsningar 
Insamlingen av empiri har skett i Norra Kalmarläns föreningsarkiv och det material jag 
använt mig av är framförallt mötesprotokoll vilka jag har gått igenom systematiskt. 
Där det funnits styrelseprotokoll, skrivelser och verksamhetsberättelser har jag även 
studerat dessa. De innehållsmässiga avgränsningarna i uppsatsen är beroende 
frågeställningarna varför allt innehåll i det undersökta materialet inte kommer 
behandlas.  Innehållet är styrt av de möjligheter som det empiriska materialet gett att 
undersöka styrkeförhållandet, samarbetet, relationen, syndikalisternas ställning och 
handlingsutrymme. Innehållet är också styrt av situationen som huvudsakligen är 
arbetarrörelsens samling mot arbetsfredslagstiftningen 1928 och diskussionen om 
register som facklig metod som fördes i Västerviks fackföreningsrörelse 1926 – 1929 
(och förmodligen längre). 
   På grund av samlingen mot arbetsfredslagstiftningen 1928 och möjligheten att 
Västerviks LS hade en stark position har jag prioriterat det året på så sätt att det har det 
största empiriska bredden. Empirin bestod 1928 av protokoll från Västerviks 
Socialdemokratiska Arbetarekommun, Västerviks Lokala Samorganisation (Västerviks 
LS), Västerviks Fackföreningars Samorganisation (VFS), Järnvägsmannaförbundet 
avdelning 117, Stenindustriarbetareförbundet avdelning 43, 
Byggnadsträarbetareförbundet avdelning 134 och Metallindustriarbetareförbundet 
avdelning 134. I samband med de händelser och situationer som arbetarrörelsen 
ställdes inför har jag även läst den syndikalistiska tidningen Arbetaren under våren 
respektive hösten 1928. Valet av organisationer beror på att de hade olika bråttom att 
ansluta sig till den Fackliga Centralorganisationen och utifrån det kan antas ha olika 
inställning till VFS och syndikalisterna. En medlem från Järnvägsmanna var med och 
startade upp FCO 1932. Stenindustri avd 43 och Järnvägsmanna var två av de fösta 
avdelningarna som anslöt sig till FCO. Byggnadsträ avd 134 anslöt sig till FCO i 
början av 1933 och Metall gick ur VFS under 1932 men däremot har jag ingen uppgift 
om inträdet i FCO.48 Urvalet beror även till stor del på förekomsten av arkivmaterial 
från perioden. 
   På grund av den omröstning som ägde rum 1928 har jag prioriterat att behandla ett 
jämnt antal reformistiska avdelningar i undersökningen just det året. Urvalet beror 
också på att jag ville ha avdelningar som var olika med avseende på storlek och i 
vilken utsträckning de kom i kontakt med syndikalister på arbetsplatserna. 1929 är i 
stort sett samma arkivmaterial behandlat med undantag för Järnvägsmannas protokoll 
som enbart studerats 1928. Hela perioden från 1926 och fram till 1930 ingår i 
undersökningen, om än i mindre omfattning, för att få en uppfattning om 
syndikalisternas inflytande i Västerviks fackföreningsrörelse och om samarbetet 
mellan syndikalister och reformister. Avgränsningarna beror till viss del på avsaknad 
av material hos en del avdelningar som skulle ha varit av stort intresse för uppsatsen 
                                                 
48 Tommy Wennberg (1982), Jubileumsskrift 1932 – 1982. LO-sektionen i Västervik. Västervik, s. 171-172. 

 18



att studera, Livsmedelsarbetarförbundet avdelning 33 är ett sådant exempel. Från 
Västerviks LS saknas protokoll för 1926 och större delen av 1927 vilket kan ha 
påverkat undersökningens resultat på så sätt att det inte får att utröna huruvida 
diskussioner på VFS ombudsmöten föregåtts i LS och liknande aspekter som skulle ha 
varit av intresse. 
   Hos de organisationer vars handlingar jag använt mig av har jag haft intentionen att 
använda allt material som ingår i tidsperioden och som är relevant för studien. För 
samtliga organisationer ligger en systematisk genomgång av det befintliga och 
tillgängliga empiriska materialet till grund för undersökningen. Västerviks LS och 
VFS är de enda som har haft andra handlingar än protokoll och skrivelser tillgängliga. 
För både VFS och LS innebär det verksamhetsberättelser men för LS även några 
enstaka kollektivavtal och en överenskommelse med en arbetsgivare samt för VFS 
innebär det organisationens stadgar och ombudsförteckning. Det empiriska material 
från avdelningarna som ligger till grund för undersökningen är mötesprotokoll, 
styrelseprotokoll och enstaka skrivelser. Även mötes- och styrelseprotokoll från 
Västerviks Socialdemokratiska Arbetarekommun ingår i det empiriska materialet. 
   Urvalet av orter som jag gör jämförelser med beror dels på information utifrån 
forskningsläget men vad gäller medlemsstatistik så utgår jag också från de tre största 
lokala samorganisationerna vid ingången av 1935 förutom Stockholm.49 Stockholms 
LS var det största men det är ett alltför omfattande arbete att gå igenom 
medlemsstatistiken för alla avdelningar i Stockholm inom ramen för den här 
uppsatsen. Istället jämför jag med Västerås då forskningsläget visar att Västerås LS 
var den näst största fackliga organisationen i staden under 1928.50 De andra orterna 
förutom Stockholm som hade LS med över 500 medlemmar 1935 var Kiruna, 
Grängesberg och Västervik.51 Tillgängligheten av den informationen har avgjort 
urvalet. 
   Avgränsningen i tid vid jämförelser av organisationernas medlemsantal och vid 
jämförelser mellan de olika lokala samorganisationernas medlemsantal sträcker sig 
över en längre tidsperiod än perioden i undersökningen. Det beror på att en översikt av 
medlemsutvecklingen sätter den undersökta situationen och perioden i ett helt annat 
ljus ger öppnar för tolkningar av det empiriska materialet på ett mer fruktbart sätt än 
om det helt plockas ur sitt sammanhang. 
Tidsperioden för jämförelser av medlemsstatistik är åren 1921-1941 och baseras på 
organisationernas egen medlemsstatistik och uppgifter från Svensk 
Samhällsvetenskaplig Datatjänsts folkrörelsearkiv (SSD). Material från SAC: s arkiv 
som finns i Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek används men i liten utsträckning. Det 
rör sig om oförtecknade handlingar med uppgifter om Västerviks LS medlemsstatistik, 
Västerviks LS inträde i SAC och om de yrkesgrupper syndikalisterna fanns 
representerade i 1926-1932.  
   Den syndikalistiska tidningen Arbetaren, som under perioden var en dagstidning, har 
jag använt mig av under två perioder. Den första perioden var från 16 mars 1928 till 31 
maj 1928 och den andra perioden var från 16 augusti 1928 till 31 oktober 1928. 

                                                 
49 Karl Bergkvist (1935), Sveriges Arbetares Centralorganisation. Minnesskrift med anledning av 
tjugofemårsjubileet 1910-1935. Stockholm, s. 335. 
50 Svensson, s. 134-135. 
51 Bergkvist, s. 335. 
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Västerviks Tidningen har jag använt ett nummer av den 23/5 1928 på grund av 
rapporteringen från demonstrationen mot arbetsfredslagstiftningen den 22/5 1928. 
Tidningarna har använts för att kunna bidra med kompletterande information från 
Västerviks syndikalister om motståndet mot arbetsfredslagstiftningen och 
avtalsuppsägningen i samband med denna. 

Problem med forskningsläge och problemområdet 
Blomberg menar att det är problematiskt att van der Lindens och Thorpes analys ligger 
på en hög nivå (nationell) och att syndikalismen inte relateras till reformismen i och 
med att analysen inte innefattar vad som blev av idéerna i praktiken.52 Jag håller med 
Blomberg men vill även poängtera att ytterligare problem kan uppstå genom att 
försöka relatera en lokal situation till hypoteser som är avsedda att förklara 
syndikalismen på nationell nivå. Persson, Blomberg och Falk diskuterar syndikalism 
på bransch- och regionalnivå utöver den nationella. Blomberg diskuterar problemet på 
lokalnivå men enbart med fokus på gruvbranschen vilket är en stor skillnad gentemot 
min lokala studie som är branschöverskridande. I en studie av det här slaget kan 
hypoteser av det här slaget givetvis inte prövas och inte heller diskuteras på ett 
tillfredsställande sätt. Men att undersöka Västervik med sin speciella 
fackföreningsrörelse i relation till forskningsläget kan ge uppslag till nya angreppssätt 
av problemområdet och problematisera den forskningen som hittills gjorts.  

Metodiska problem och begreppsanvändning 
De olika personernas organisationstillhörighet är centralt i uppsatsen varför jag 
använder namn och/eller organisationstillhörighet vid olika tillfällen för att klargöra 
denna. Av intresse är då huruvida de var reformistiskt eller syndikalistiskt 
organiserade men också till viss del ifall de reformistiskt organiserade var 
socialdemokrater eller kommunister. I de fall jag lyckats ta reda på 
organisationstillhörighet anger jag det i texten förutom för vissa personer som 
återkommer vid ett flertal tillfällen. En del personer vet jag förnamnen på andra bara 
begynnelse bokstaven helt beroende på hur namnen står i VFS 
ombudsmannaförteckning och i protokoll. Jag reserverar mig för eventuella stavfel då 
olika sekreterare stavar samma namn på olika sätt. Jag anger organisationstillhörighet 
då det i undersökningen är av intresse att veta vilka som tillhör en reformistisk 
avdelning eller LS. I de fall det finns flera avdelningar som tillhör samma förbund 
anger jag även avdelningens nummer. 
   Med reformist avser jag i uppsatsen en person som var medlem i en reformistisk 
avdelning som var ansluten till LO och med syndikalist avser jag en person som var 
medlem i Västerviks LS av SAC.  
   Jag anser att det är viktigt att aktörerna får stå för sitt ordval för att inte innebörden i 
det sagda ska förändras. På en del ställen förekommer det därför begrepp utifrån 
arbetarrörelsens socialistiska samhällsuppfattning som byggde på Marx 
begreppsapparat. 
   För att korta ner avdelningsnamnen och därmed underlätta läsningen av uppsatsen 
benämner jag avdelningarna med en förkortad term, exempelvis 
Byggnadsträarbetareförbundets avdelning 134 benämner jag Byggnadsträ avd 134 
                                                 
52 Blomberg (1995), s. 19.  
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alternativt enbart Byggnadsträ. Då det ibland fanns flera avdelningar av samma 
förbund på orten skriver jag alltid till avdelningsnumret, exempelvis Stenindustri avd 
68. Alla avdelningar och andra förkortningar återfinns i bilaga 1 och 2 i slutet av 
uppsatsen. När så lämpar sig förkortar jag ner förbundens namn ännu mer, till exempel 
Livsmedelsindustriarbetareförbundet benämns efter förkortning Livs. När inget 
avdelningsnummer anges i själva undersökningen avser jag den avdelningen av det 
aktuella förbundet som fanns lokalt i Västervik. Västerviks LS benämns både som 
Västerviks LS och som LS i undersökningsdelen när det är Västervik lokalt som avses. 

Källkritisk diskussion 
De olika organisationernas protokoll är av olika karaktär. Västerviks LS och VFS 
protokoll bär prägel av att både vara diskussions- och beslutsprotokoll medan 
avdelningarnas protokoll och Arbetarkommunens protokoll mer liknar 
beslutsprotokoll. Protokollens olika karaktär ger återverkningar i uppsatsen både med 
avseende på information och möjligheter till analys. 
Det är heller inte alltid som frågor följts upp eller nedtecknats. Ett exempel på detta 
som finns med i uppsatsen är den första omröstningen i registerfrågan där resultatet 
finns tillgängligt men få diskussioner. Resultatet i sig återfinns i en odaterad skrivelse. 
Innehållet i skrivelsen stämmer överens med innehållet i stenindustriarbetarförbundets 
avdelning 43:s diskussion i frågan varför jag sluter mig till att det är resultatet från den 
första omröstningen i undersökningen som avses i skrivelsen. 
   I diskussioner är det en begränsad mängd av inläggen och antalet inlägg som 
redovisats vilket är viktigt att vara medveten om. Den information protokollen kan ge 
är ett axplock av medlemmarnas syn på det som skedde och vad de ansåg om det. 
Protokollen speglar inte nödvändigtvis vad som egentligen hände eller hur det 
egentligen förhöll sig. Att undersöka olika organisationers protokoll under samma 
tidsperiod och jämföra dessa möjliggör emellertid större möjligheter att veta vad som 
hände och hur det förhöll sig.  
   Uppgifterna om medlemsstatistik för perioden skiljer sig åt mellan olika källor. De 
redovisade förbunden skiljer sig lite åt mellan källorna. I VFS förteckning finns en 
avdelning av Svenska Sjömansunionen med 1930 och i LO:s egen sammanställning 
över medlemsstatistik finns Sinnessjukvårdspersonalarbetareförbundet avdelning 13 
med 1936. Ingen av dem återfinns däremot i databasen som SSD tillhandahåller där 
samlade uppgifter finns fackföreningar i de flesta svenska städer. Siffrorna skiljer sig 
lite åt och i LO:s statistiska sammanställning är de beräknade utifrån det fjärde 
kvartalet de år jag har tillgång till, 1926 och 1936. De små variationerna som 
förekommer har ingen större betydelse för undersökningen i sig då det inte förändrar 
resultatet. 
   Jag har till största delen baserat litteraturanvändningen på den vetenskapligt 
förankrade litteraturen men jag använder till viss del organisationstryck för 
kompletterande av faktauppgifter där så låter sig göras, t.ex. om LO:s och SAC:s 
synsätt och om fackföreningsrörelsen i Västervik. Svenssons avhandling om 
arbetslösheten i Västerås och Anders R. Johanssons litterära bidrag till kunskapen om 
arbetarrörelsen på Gotland analyserar inte syndikalismen varför jag inte heller 
använder dem på ett sådant sätt. Däremot är de värdefulla bidrag till uppsatsens 
komparativa inslag eftersom de visar på hur styrkeförhållande och samarbete mellan 
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syndikalister och reformister sett ut i städer som är mer jämförbara med Västervik än 
de branschundersökningar som gjorts av Lennart K. Persson, Eva Blomberg och 
Kristian Falk. En uppsats som jag i liten utsträckning använt mig av är Trästaden. En 
undersökning av stadsdelen Gamla Norr i Västervik, före och efter en sanering som är 
skriven av Amie Karlsson och Maria Nyrén vid Stockholms universitet 1989. Tyvärr 
finns inga uppgifter tillgängliga om vad det är för uppsats, inte heller på den 
institutionen där den är framlagd, varför den uppgiften saknas i referensförteckningen. 
   Litteraturen om de lokala förhållandena i Västervik under den här tiden är mycket 
begränsad vilket förklarar den sparsamma informationen som ges om Västervik i 
uppsatsen.  
 

Historisk bakgrund 

Fackföreningsrörelsen och regleringen av arbetsmarknaden 
Den svenska fackföreningsrörelsen växte fram under senare delen av 1800-talet och 
strävade efter att upphäva konkurrensen mellan arbetarna.53 De flesta fackföreningar 
samlades 1898 i LO.54  
   Den syndikalistiska idéutvecklingen i Sverige var en process som ägde rum i den 
ungsocialistiska rörelsen under det tidiga 1900-talet och vars inspiration kom från 
internationella syndikalistiska tankegångar. De syndikalistiskt inspirerade var en 
oppositionell kraft inom LO och bildandet av den syndikalistiska organisationen SAC 
var ett led i övertygelsen om att den fackliga kampen behövde vara mer revolutionär 
och att LO inte skulle gå att förändra inifrån. Den åsikten förstärktes i och med 
storstrejken och LO:s kongress 1909 då de syndikalistiskt inspirerade inte fick gehör 
för sina synpunkter.55 SAC bildades både av medlemmar i reformistiska fackförbund 
och ungsocialister.56 SAC växte snabbt de första åren och hade sin höjdpunkt i relation 
till LO i mitten på 1920-talet.57 LO var den största organisationen och hade 1928 469 
409 medlemmar medan SAC hade 27 999 medlemmar.58  
   Under 1900-talets första år blev reformismen LO:s och SAP:s ledstjärna, man ansåg 
att det politiska arbetet skulle bedrivas inom parlamentet och de avstod från politisk 
storstrejk som metod.59 Syndikalisterna menade att parlamentet var en del av det 
kapitalistiska systemet och att den var skapad för de borgerliga samhälls- och 
utsugningsfunktionerna. Syndikalisterna trodde inte på den reformistiska metoden att 
nå socialismen och ansåg att socialdemokraterna ersatt klasskampen med politisk 
partikamp.60 Den parlamentariska kampformen tyckte de passiviserade arbetarna, att 
deras roll blev att rösta på någon som skulle föra hans talan istället för att agera själv. 

                                                 
53 Christer Ahlberger och Lars Kvarnström (2004), Det svenska samhället 1720-2000. Bönderna och arbetarnas 
tid. Lund, s. 233. 
54 Torvald Karlbom (1955), Den svenska fackföreningsrörelsen. Stockholm, s.47. 
55 Persson, s.110 och 136ff. 
56 Blomberg (1993), Samhällets fiender. Stripakonflikten 1925-1927. Stockholm, s.14. 
57 Blomberg (1995), s. 16. 
58 Ragnar Casparsson (1948), LO under fem årtionden. Del II. Stockholm, s. 193. 
59 Seppo Hentilä (1979), Den svenska arbetarklassen och reformismens genombrott inom SAP före 1914. 
Arbetarklassens ställning, strategi och ideologi. Helsingfors, s.167. 
60 Persson, s.190. 
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SAC ansåg att parlamentarismen inte kunde förändra maktstrukturerna i grunden.61 De 
syndikalistiska kampmetoderna och organisationssätt var direkta förberedelser för att 
ta över produktionsmedlen. Därför ansågs det viktigt att lära sig att vara aktiv i 
beslutsprocesser, organisationens arbete men också skaffa sig kunskap om uppgifterna 
på arbetsplatserna för att på så sätt skaffa sig kontroll och inflytande över arbetet på 
arbetsplatsen steg för steg.62 Men skolning av arbetarna var viktig även för 
socialdemokratin och LO, arbetarna behövde disciplineras och bildas innan de skulle 
vara redo att ta över samhällsfunktionerna även om det inte utfördes på arbetsplatserna 
i första hand.63   
   Inom SAC, som var en decentralistisk organisation, var de lokala 
samorganisationerna (LS) huvudorganisationerna och de hade lokal bestämmande- och 
beslutanderätt. Denna organisationsform var en av de stora skillnaderna mellan LO 
och SAC. LO centraliserades istället stegvis med minskande lokal bestämmanderätt 
som följd.64 Beslut om stridsåtgärd skulle enligt LO:s stadgar godkännas av 
förbundsstyrelsen.65  
   Medan man i LO organiserade sig i olika förbund kunde man i ortens Lokala 
Samorganisation bli medlem oavsett yrke. LS medlemmarna organiserade sig sedan 
även i sektioner på arbetsplatserna. 
   En annan skillnad mellan organisationerna var metoderna att nå sina mål. 
Syndikalisterna var sedan bildandet 1910 principiellt emot tidsbundna avtal medan 
kollektivavtalet var det främsta medlet för LO att begränsa konkurrensen mellan 
arbetarna för att bli en kollektiv kraft gentemot arbetsgivarna. Kollektivt agerande var 
viktigt för att ändra maktbalansen i relationen till arbetsgivaren i stället för de tidigare 
individuella avtalen då man inte hade så mycket makt att styra avtalens innehåll.66 
Genom kollektivavtalssystemet skulle villkoren för köp och försäljning av arbetskraft 
regleras, det blev en slags kompromisslösning där parternas styrkepositioner avgjorde 
hur avtalen formulerades. För arbetsgivarna var arbetsfreden viktig men också att 
tillgången på arbetskraft var säkrad. Strategin att gå ihop i föreningar, precis som 
arbetarna gjorde och minska den inbördes konkurrensen, blev en betydelsefull metod 
att få in sina krav i avtalen.67 
   LO lyckades efter hand med sin strävan. Först med att få förenings– och 
förhandlingsrätten erkänd och sedan att få arbetsförhållanden reglerade i erkända 
kollektivavtal. Kollektivavtalets ställning blev bekräftat i och med medlingslagen 1906 
som innebar att medling skulle finnas att tillgå vid tvister: Denna och medling byggde 
på frivillighet.68 Föreningsrätten erkändes i decemberkompromissen 1906 vilket i 
praktiken kom att innebära att också förhandlingsrätten godkändes. I och med 
decemberkompromissen godkändes även arbetsgivarens rätt att anställa och avskeda 
                                                 
61 Blomberg (1995), s.17. 
62 Persson, ss.189-195. 
63 Blomberg (1993), s.15. 
64 Blomberg (1995), s. 17. 
65 Persson, s. 357. 
66 Klas Åmark (1989), Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och konflikter i byggbranschen 1914-1920. 
Lund, 
s. 16. 
67 Åmark (1986), s. 39. 
68 Håkan Göransson (1988), Kollektivavtalet som fredspliktsinstrument. De grundläggande förbuden mot 
stridsåtgärder i historisk och internationell belysning. Stockholm, s.163. 
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arbetare samt att leda och fördela arbetet då SAF krävde av sina medlemmar att detta 
skulle skrivas in i kollektivavtalet.69 Kollektivavtalets status erkändes i högsta 
domstolen 1915 vilket innebar att det kom att betraktas som ett giltigt rättsligt 
dokument även fast det inte var formaliserat i någon lagtext, en s.k. allmän 
rättsgrundsats.70 Avtalet innebar symboliskt att arbetare och arbetsgivare erkände 
varandra som motparter på arbetsmarknaden. Avtalen som på frivillig basis reglerade 
t.ex. löner och arbetstider innebar också en bestämd maktrelation. Avtalet gav 
arbetarna föreningsrätt mot att arbetsgivarna fick rätten att leda och fördela arbetet och 
rätt att anställa och avskeda. Syndikalisterna ansåg att avtal var ett slavkontrakt då de 
menade att arbetarna var tvungna att sälja det enda de hade, sin arbetskraft på grund av 
ett orättfärdigt ägandeförhållande.71 Syndikalisterna förespråkade istället tillfälliga 
överenskommelser och som kunde sägas upp när som helst för att kunna agera när det 
som mest behövdes. En ståndpunkt som för organisationen kom att vara av principiell 
karaktär ända till 1929.72 
   Syndikalisternas ideologi och taktik förändrades under åren 1917-1922 från att vara 
en revolutionär kampteori till att bli en socialistisk samhällsteori.73 Syndikalismen blev 
därmed av en mer evolutionär karaktär där man steg för steg skulle skaffa sig 
inflytande över arbetet med syftet att så småningom ta över det, och därmed 
produktionsmedlen, helt. Metoden för att genomföra detta och som kom att få hög 
prioritet under 1920-talet var registermetoden.  
   Register var en syndikalistisk kampmetod som uppkom 1913 inom 
anläggningsindustrin och under en period praktiserades det enbart inom denna för att 
så småningom även komma in i gruvindustrin. Registret var ett statistiksystem vars 
syfte från början var att förhindra den konkurrens som fanns mellan olika arbetslag 
men som kom att utvecklas till att bli ett sätt att reglera löner. Genom detta 
statistiksystem kunde man få kontroll över det mesta som hade med arbetet att göra. 
En kontroll som möjliggjorde organiserandet av arbetsförmedlingar vilket var ett sätt 
att öka sitt inflytande på arbetsplatserna men funktionen som löneregulator fungerade 
mycket bättre än som arbetsförmedling. Registret hade även fler funktioner, nämligen 
att efterhand vinna kontroll över själva arbetsprocessen och upphäva fördelandet och 
ledandet av arbetet som kollektivavtalet gett företagsledarna rätt till. I förlängningen 
syftade registret till att förverkliga den sociala revolutionen genom att arbetarna steg 
för steg skulle ha vunnit inflytande över produktionen och tillslut övertagit den. Med 
registret behövdes därför inte någon våldsam revolution för att upphäva 
klassamhället.74 Registret skulle brukas industrivis.75 Under 20-talet utvecklade Metall 
en variant av registret som användes in på 40-talet.76 Det stod i motsättning till LO: s 
ståndpunkt på 1922-års kongress då de beslutade sig för att inte använda register. 

                                                 
69 Göransson, s. 249. 
70 Mats Glavå (2001), Arbetsrätt. Lund, s. 28 och Mats Glavå och Dennis Töllborg (1990), Arbetsrätt. Kollektiva 
spelregler. Medbestämmande. Begränsningar i antagnings och uppsägningsrätten. Lund, s.15f 
71 Blomberg (1993), s. 20f.  
72 Göransson, s. 210. 
73 Persson, s. 289. 
74 Persson, ss. 312-318. 
75 Persson, ss. 330-331. 
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Anledningen till detta var att metoden kunde leda till monopol på arbetsplatserna. 
Metalls register kom att få den effekten men det var syndikalisterna som utestängdes.77 
   SAC bröt sitt principiella motstånd på kongressen 1929 då det blev tillåtet för de 
lokala samorganisationerna att teckna avtal. I praktiken hade en del LS redan använt 
sig av den metoden i flera år.78 

Relationen och samarbetet mellan LO och SAC 
Det finns ingen enhetlig linje hur relationen och samarbetet såg ut mellan de båda 
organisationerna. LO-förbundens inställning till SAC och LS varierade från mycket 
fientlig till att kunna tänka sig ett samarbete.79 Men LO: s centrala ställningstaganden i 
frågan visar på de vägledande principerna för organisationen. LO hade sedan SAC:s 
bildande 1910 haft en skeptisk inställning till den nya organisationen.80 På LO-
kongressen 1917 kom sekretariatet med en motion om avståndstagande från 
syndikalistiska strider som då inte skulle behöva respekteras. De flesta av 
avdelningarnas ombud var emot förslaget som därför avslogs. Det lämnade en öppning 
att solidarisera sig med syndikalistiska strider ifall inget anspråk på ekonomiskt 
understöd gjordes. Detta ändrades i och med att LO 1922 tog ett principiellt beslut och 
uttalade att samarbete bara skulle äga rum inom LO:s ram och att de hade ensamrätt att 
verka som centralorganisation för de fackligt organiserade.81 
   Samarbete mellan organisationerna var ovanligt men förekom på olika håll t.ex. i 
branscher där avdelningar och LS hade mycket samröre, t.ex. inom skogs-, gruv- och 
stenindustrin. Ofta var LS även relativt stora i relation till avdelningen och 
majoritetsprincipen var vägledande för vilken organisation som skulle vara 
initiativtagare och den byggde på de lokala maktförhållandena.82 Ett exempel på när 
maktrelationen drogs till sin spets är Stripakonflikten 1925-1927 då detta 
maktförhållande påverkade den socialdemokratiska regeringens ställningstagande för 
syndikalisterna i konflikten. Både SAP:s och LO:s agerande i konflikten utgjorde ett 
avsteg från den politik de fört mot syndikalisterna under 1910- och 1920-talen. I 
samband med Stripakonflikten kom nya konfliktdirektiv som innebar att arbetslösa 
kunde hänvisas arbete vid konfliktdrabbade arbetsplatser.83 De nya direktiven kom att 
riktas mot syndikalisterna och det var därmed inte längre var självklart att de kunde 
räkna med solidaritet vid konflikter.84 1925 innebar också en brytpunkt för relationerna 
i och med att en syndikalistisk strid i Norrbotten fick som konsekvens att alliansen 
mellan LS och Gruv sades upp.85 
   Samarbetet och relationen påverkades också negativt av att Gruv i och med 
riksavtalet 1925 var tvungna att se till att det hölls varför de sökte en annan 
allianspartner än syndikalisterna. Den nya allianspartnern blev Ryska 
gruvarbetarförbundet.86 Inom gruvindustrin fördes en stor reformistisk strid under 
                                                 
77 Blomberg (1993), s. 48. 
78 Blomberg (1995), s. 179. 
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1928. De syndikalistiska gruvarbetarna sympatistrejkade men på grund av strejken 
som försattes SAC i ekonomisk kris. Vid samma tidpunkt låg SAC och LO i 
förhandlingar för att eventuellt slås ihop varför SAC kunde låna pengar av LO. 
Förhandlingarna om sammanslagning berodde på att de ledande menade på att 
skillnaderna mellan organisationerna inte var så stora att två olika organisationer 
behövdes. På organisationernas kongresser 1929 avslogs frågan och klyftan mellan 
organisationerna vidgades.87 Kommunisterna hade under 1920-talet stort inflytande i 
reformistiska förbund men efter 1929 startade LO och SAP en offensiv mot 
kommunister och syndikalister i fackföreningsrörelsen.88 

Arbetsfredslagstiftningen 
Diskussionen om att reglera förhållanden på arbetsmarknaden i form av lagstiftningen 
var inte ny när beslutet kollektivavtal togs 1928 utan hade pågått under lång tid och 
tidvis i olika intensitet. När LO bildats kom den första arbetsmarknadslagen 1899, 
Åkarpslagen, som försvårade för fackföreningarna att använda sig av strejkvapnet. 
Åkarpslagen som fanns kvar till 1938 innebar att det var olagligt att förhindra någon 
att arbeta vilket fick till följd att det var straffbart att förhindra strejkbryteri.89  
   Orsaken till lagen var en strävan efter fred på arbetsmarknaden, att stridsåtgärder 
under avtalstid inte skulle vara tillåtna. I Sverige var oron på arbetsmarknaden stor 
under mellankrigstiden vilket berodde på de svåra levnadsförhållandena orsakade av 
den höga arbetslösheten. Den höga arbetslösheten i sin tur ledde till försämringar av 
möjligheten till arbetslöshetsersättning.90 
   Fackföreningsrörelsen var emot laglig reglering av relationerna på arbetsmarknaden 
även om olika åsikter förekom inom LO. Lagstiftningsförslaget om kollektivavtalslag 
mötte starkt motstånd av fackföreningsrörelsen då de såg den som en tvångslag 
eftersom det som hände på arbetsmarknaden och relationerna på den därmed inte 
skulle byggas på frivillighet utan på lagar. Lag istället för frivillighet vid medling av 
tvister skulle innebära att strejker kunde dömas som olagliga och ställas inför rätta i en 
särskild arbetsdomstol. Arbetarna misstrodde avsikterna och ställde sig skeptiska till 
statlig reglering av förhållandena på arbetsmarknaden. Detta menade arbetarrörelsen 
var ett sätt att tömma fackföreningens strejkkassor. I arbetsdomstolen skulle 
representanter från arbetsmarknadens parter och men också juridiska experter, som 
inte ansågs företräda de olika parterna på arbetsmarknaden och därmed inte heller 
deras intressen, bedöma vid tvist. Inom LO fanns det inte någon enhetlig linje och 
olika åsikter rymdes inom organisationen. Många i LO accepterade lagen medan andra 
var väldigt kritiska. De mest kritiska i LO menade att lagförslaget inte på något sätt 
försökte mildra eller helt upphäva det som arbetstvisterna hade sin grund i, nämligen 
intressemotsättningarna mellan arbetare och arbetsgivare. 91  
   I förbundsledningarna och sekretariatet var meningarna delade. När lagen antagits 
spände åsikterna från att vilja sabotera lagen till att anpassa sig till de nya 
förhållandena. Hållningen om anpassning segrade och man valde även tillslut att även 
                                                 
87 Karl Bergkvist och Evert Arvidsson (1960), SAC 1910-1960. Jubileumsskrift. Stockholm, s. 64ff. 
88 Blomberg (1995), s. 199. 
89 Sten Andersson (1990), Mellan Åkarp och Saltsjöbaden. En studie av arbetsfredsfrågan i 
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90 Ahlberger och Kvarnström, s. 311-312. 
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tillsätta representanter i arbetsdomstolen.92 Kollektivavtalet hade förvandlats från att 
ha varit moraliskt förpliktande till att kunna ge rättsliga efterverkningar för de 
undertecknande organisationerna och deras medlemmar.93 
   Både LO och SAC mobiliserade mot lagstiftningen men förespråkade olika 
alternativ till hur arbetarnas intressen bäst kunde bli tillgodosedda i situationen. Inom 
LO fanns det olika riktningar och framförallt kommunisterna var starka motståndare 
till lagen och deras åsikter låg närmare syndikalisternas än sekretariatets i frågan om 
hur lagen skulle bemötas. LO tog initiativ till en landsomfattande tvåtimmars strejk 
och demonstration mot lagen den 22 maj 1928. I hela landet deltog ca 365 000 
arbetare.94  
   SAC:s arbetsutskott gav ut ett manifest mot lagen 1928 där de menade att då lagen 
antagits i strid mot arbetarklassens rättsuppfattning, borde arbetarna känns sig befriade 
från skyldigheten att ”hålla lagen i helgd”.95 I manifestet menade man att 
organisationerna kunde göra lagen verkningslös och att arbetarklassen genom ett 
gemensamt uppträdande kunde förvandla lagen till en lag på pappret. 
Registerverksamheten var den alternativa metod som syndikalisterna menade kunde 
slå undan grunden för den nya lagen. Syndikalisterna propagerade också för att inte 
skriva under nya avtal för att på sätt underminera lagen.96 
   På hösten efter att lagen antagits inbjöd regeringen arbetarparten (LO) till en 
konferens för att diskutera arbetarnas och arbetsgivarnas gemensamma intresse för att 
säkra produktionen och arbetsfreden. Konferensen kom att heta Mondkonferensen 
efter sin engelska förebild. Som en reaktion på Mondkonferensen inbjöd 
enhetskommittén till en konferens i Stockholm i början av 1929. Enhetskommittén 
hade startats på initiativ av Sveriges Kommunistiska parti, SKP.97 

Västervik 
Västervik är en ort belägen i Tjustbygden i nordöstra småland. Under 1800-talet var 
staden näst Stockholm ostkustens viktigaste sjöfartsstad. Men Västerviks 
träskeppsflotta kunde inte i längden mäta sig med de moderna ångfartygen som gjorde 
entré. Istället växte stadens träindustri och antalet sågar växte snabbt i hela 
Tjustområdet i slutet av 1800-talet. På grund av en konjunkturnedgång för bearbetade 
trävaror gick industrin tillbaka och istället växte Västervik som industristad. Med 
industrialiseringen ökade inflyttningen till staden och mellan 1850-1900 fördubblades 
stadens befolkning.98 Antalet fabriker växte snabbt och produktionen var framförallt 
inriktad på export av t ex arbetade trävaror, tändstickor, tackjärn och smitt- eller valsat 
stångjärn.99 Under första världskriget blev produktionen kristidsbetonad och som 
industriort drabbades staden hårt av arbetslöshet.100 Bland de större industrierna i 
staden på 1920-talet återfanns stenhuggerier, tändsticksfabriken, Tannins 
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garvämnesfabrik, Västerviks varv, pappersindustri, Stegeholms snickerifabrik, AB 
slipmaterial som producerade slipskivor och Tjusts mekaniska verkstad.101  Den 
snabba befolkningstillväxten stannade efterhand av för att sedan hålla sig på en jämn 
nivå.102 Vid årsskiftet 1931-1932 hade Västervik en befolkning på ca 12 550 
personer.103 
   Under mellankrigstiden var arbetslösheten hög i hela landet. I början av 1920–talet 
arbetade en stor del av befolkningen inom jord- och skogsbruket men mekaniseringen 
av jordbruket minskade behovet av arbetskraft samtidigt som den svenska industrin 
hade svårigheter att expandera, framförallt exportindustrin som mötte ökad 
internationell konkurrens. Då den arbetsföra andelen av befolkningen under en lång 
period ökat blev resultatet en stor arbetslöshet.104 De förhållandena gällde även för 
Västervik som på grund den ökade folkmängden och den exportinriktade produktionen 
drabbades hårt av arbetslöshet.  
   I Västervik startades den första fackföreningen 1890 av stenhuggarna, Svenska 
Stenhuggareförbundet avdelning 43. Stenhuggarna var även initiativtagare till att bilda 
den Socialdemokratiska Arbetarekommunen, Folkets Park och Kooperativa 
förbundet.105  
   Ungsocialistiska idéer fanns närvarande i staden och i Grov- och fabriksförbundet 
avd 84 diskuterades bildandet av en Lokal Samorganisation efter storstrejken 1909.106 
En lokal samorganisation bildades så småningom och i februari 1911 anslöt sig 
Västerviks LS till SAC.107 På många av stadens arbetsplatser bildades sektioner av LS 
och på en del av dem var LS medlemmarna i majoritet. Ett exempel var på Tannins 
garvämnesfabrik där en sektion bildades 1916 varvid många av de reformistiskt 
organiserade övergick till LS och 1918 var LS-medlemmarna i majoritet på 
arbetsplatsen.108  
   I Västervik fanns en samorganisation för fackföreningarna, Västerviks 
Fackföreningars Samorganisation (VFS). VFS bildades 1917 i samband med 
hungerkravallerna och Västerviks LS var med i organisationen från starten. Under 
1917 växte Västerviks LS snabbt från att ha organiserat ca 23% av den organiserade 
arbetskraften till 40%.109 VFS fanns till 1933 då avdelningarna efterhand gick med i 
Västerviks fackliga centralorganisation (FCO) som bildades 1932 och i vilken 
Västerviks LS inte tilläts vara med.110  
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Västerviks fackföreningsrörelse och syndikalismen 

Västerviks fackföreningsrörelse 
I samband med hungerkravallerna i Västervik 1917 bildades Arbetarekommittén av 
den 16 April. Kommittén ersattes i maj månad av Västerviks Fackföreningars 
Samorganisation.111 
   När undersökningen tar sin början 1926 samlade VFS 21 fackföreningar och 1929 
hade antalet organisationer växt till 26 fackföreningar vilket innebar alla de 
avdelningar i staden tillhörande LO-förbund och Västerviks LS. Även De arbetslösas 
förening (DAF) hade ombud i VFS. Antalet arbetare som var anslutna till dessa 
organisationer var i början av 1927 1277 stycken och i slutet av samma år 1408 st.112 I 
början av 1929 var det totala medlemsantalet 1609 och vid årets slut 1683.113 VFS 
hade sina egna stadgar fristående från LO och var enligt VFS stadgar från 1922: 
 

”en sammanslutning mellan i Västervik befintliga föreningar, för bevakande av 
arbetares och med dem likställda ekonomiska intressen.”114 

 
VFS arbetade för att stärka arbetarnas ekonomiska organisationer men också för att 
bevaka och företräda arbetarnas gemensamma intressen på olika plan i samhället. 
Verksamheten finansierades av avgifter som betalades av medlemsorganisationerna 
och avgiftens storlek var beroende av hur många medlemmar föreningen hade. 
Ombudsförsamlingen var VFS:s beslutande organ och sammanträdde vanligtvis en 
gång i månaden liksom styrelsen. Varje medlemsförening valde ombud och 
suppleanter till VFS, antalet ombud var även det beroende av medlemsorganisationens 
storlek. Val av styrelse och revisorer skulle enligt stadgarna ske med slutna valsedlar 
och styrelsen valdes för en period av ett år i taget.115 
   Under undersökningsperioden var en medlem i Västerviks LS ordförande i 
organisationen, Arvid Green. Green blev vald till VFS:s ordförande åren 1926–
1932.116 Nästan halva styrelsen bestod av syndikalister i slutet av 1920-talet, 
exempelvis 1929 innehade syndikalisterna i styrelsen förutom ordförandeskapet även 
kassörsposten och posten som korresponderande sekreterare. Reformisterna innehade 
följande poster: vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och korresponderande 
sekreterare.117 1928 bestod styrelsen av 3 medlemmar i Västerviks LS och 4 
tillhörande reformistiska avdelningar.118  
   På de flesta andra orter hade man istället en facklig centralorganisation som startats 
på initiativ från reformistiskt organiserade arbetare och som så småningom mer och 
mer kom att basera sin verksamhet utifrån LO:s stadgar. Till en början var LO 
skeptiska till fackliga centralorganisationer då de sågs som konkurrenter till de 
socialdemokratiska arbetarekommunerna men också för att t.ex. syndikalister ofta 
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tilläts vara med. På LO:s kongress 1922 accepterades de fackliga 
centralorganisationerna om än motvilligt.119 En sådan centralorganisation skulle arbeta 
med agitations- och upplysningsverksamhet men också följa det fackliga arbetet som 
bedrevs på orten. De skulle alltså inte arbeta med fackliga frågor och de hade inte rätt 
att besluta om t.ex. blockader, bojkott och prickningar.120  

Medlemsutveckling 
Västerviks LS var vid undersökningsperiodens början den näst största fackliga 
organisationen i staden. Organisationernas medlemsantal visar att den största 
avdelningen var Grov- och fabriks avd 84 som hade 233 medlemmar fjärde kvartalet 
1926 medan Västerviks LS hade 221 medlemmar.121 Därefter kom Träindustri avd 54 
med 192 medlemmar och Järnvägsmanna avd 117 med 190 medlemmar. De resterande 
avdelningarna hade under 100 medlemmar.122 Västerviks LS växte snabbt och hade 
1928 326 medlemmar. Därmed blev Västerviks LS den största fackliga organisationen. 
Efter LS i storleksordning kom Grov- och fabriks med sina 273 medlemmar.123 
Toppåret för LS under perioden 1921-1941 var 1936 då medlemsantalet låg på 667 
medlemmar men medlemsantalet växlade med både upp- och nedgångar124 
   För att relatera siffrorna i Västervik till andra industristäder där LS var en av de stora 
fackliga organisationerna kan storleksförhållandet mellan organisationerna i Västerås 
nämnas. Västerås LS var stadens näst största fackliga organisation under 1920-talet 
efter Metall som var den största organisationen under samma period. Under 1919 hade 
Västerås LS 468 medlemmar och Metall 2 146, under 1934 var siffrorna 253 
respektive 3 240.125  
   I Kiruna liknade storleksförhållandet mellan de reformistiska avdelningarna och LS i 
Västervik på så sätt att Kiruna LS var den största fackliga organisationen 1921 med 
sina 476 medlemmar till och med 1937 då den näst största organisationen Gruv gick 
om. Gruvs medlemssiffror ökade därefter stadigt medan Kiruna LS:s medlemssiffror 
sjönk. Det som sedan kom att skilja Västervik från dessa två andra städer var att LS 
fortsatte vara den största fackliga organisationen, 1941 hade LS 499 medlemmar vilket 
var mer än dubbelt så mycket som den näst största organisationen som vid den 
tidpunkten var Metall och som hade 224 medlemmar. I tabellen syns det tydligt att 
avdelningarna gick om LS under 1930-talet på de andra orterna som hade stora LS 
som Västerås, Kiruna och Grängesberg. I Västervik var förhållandet snarare tvärtom, 
LS växte och skillnaden mellan LS och den största avdelningen ökade allt mer.  
 
 
Tabell 1.  
Medlemsutvecklingen i de utvalda stora lokala samorganisationerna och den största 
reformistiska avdelningen på samma ort. 
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 LS 1921 Största 
avd. 
1921 

LS 1931 Största 
avd. 
1931 

LS 1941 Största 
avd. 
1941 

Västervik 101 282 362 330 499 224 
Västerås 285 2001 309 3158 175 5213 
Kiruna 476 414 1133 967 557 1444 
Grängesberg 309 414 758 1157 422 1285 
Källa: SSD, http://bill.ssd.gu.se/fra/search.htm (december 2005). 

Syndikalisterna 
Enligt forskningsläget arbetade syndikalisterna främst inom vissa branscher och de 
flesta syndikalister var gruv-, skogs-, anläggnings-, transport och byggnadsarbetare.126 
I Västervik arbetade de flesta syndikalister inom byggnadsindustrin men många 
syndikalister arbetade även inom byggnadsämnes-, metall- sågverks-, pappers- och 
kemisk- tekniska industrin. De fanns under den aktuella perioden på arbetsplatser som 
Tändsticksfabriken, Centralbryggeriet, Slipskivefabriken, Spikfabriken, Stegeholms 
snickerifabrik, Bröderna Flinks Stenhuggeri, Pappersbruket och Tannins 
garvämnesfabrik. Syndikalister arbetade även inom läderindustrin, sjöfarten och i 
slutet av 20-talet organiserade LS stadens målare och en del av stadens 
transportarbetare.127  
   På ett flertal arbetsplatser var syndikalisterna i majoritet. Slipmaterial och 
Centralbryggeriet var två exempel på detta i Västervik. Två av de mest framträdande 
personerna inom både Västerviks LS och Västerviks fackföreningsrörelse, Frans Josef 
Gustavsson och Arvid Green, arbetade på Slipmaterial. För F.J. Gustavsson var det vid 
tiden för hungerupproret och för Arvid Greens del 1916 och framåt. På fabriken bestod 
arbetarna under 20-talet uteslutande av syndikalister enligt företagets egen historik. 
Det verkar även som att företagsledningen inte hade en lika negativ inställning till 
syndikalisterna, som var det vanliga, då de vid en del tillfällen gick med på 
löneförhöjningar och andra förbättringar av arbetarnas levnadsstandard utan strid även 
om konflikter ibland förekom.128 Arvid Green blev erbjuden plats som arbetsledare på 
Slipmaterial. Green ställde sig mycket tveksam till att anta platsen men varken i 
sektionen eller LS ansåg majoriteten av de andra vid mötena närvarande medlemmarna 
att det förelåg några hinder. Snarare såg de det som en möjlighet att skaffa sig större 
kontroll över arbetsplatsen. Sektionen på Slipmaterial beslutade vid sin behandling av 
frågan att om en kamrat skulle anta platsen så skulle sektionen ha fullständig kontroll 
över den personen. På LS mötet poängterades att om han skulle anta platsen så skulle 
det innebära att de kunde lära sig mer om produktionssystemet vilket skulle kunna bli 
användbart i framtiden.129 
   Även på Centralbryggeriet var alla arbetarna syndikalister och inte heller där var 
arbetsledningen helt negativt inställd till syndikalisterna. Ett exempel på detta är en 
situation då en utkörare från Gamleby hade försökt bilda en avdelning av 
bryggeriarbetarförbundet på arbetsplatsen 1928. Direktören för bryggeriet meddelade 
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arbetarna att de skulle få lönereducering på ca 25 % ifall de organiserade sig i 
Bryggeriarbetarförbundet. Alla arbetare kom att tillhöra LS även i fortsättningen.130 
   Protokollen ger en bild av att majoriteten i Västerviks LS ideologiskt var influerade 
av den evolutionära syndikalismen som exempelvis förespråkade register som den 
främsta kampmetoden men olika riktningar fanns. En del trodde till exempel på 
generalstrejken och företrädde i allmänhet en mer revolutionär linje.131 I 
registerdiskussionerna visade det sig att en del av medlemmarna trodde mer på 
generalstrejken som stridsmetod och misstrodde reformisternas vilja till 
registersamarbete. I samband med att sammanslagningsfrågan var aktuell 1928 och 
1929 diskuterade LS mycket om syndikalism och reformism. I dessa diskussioner kom 
de fram till att de ansåg att den syndikalistiska strategin och organiseringsformen var 
överlägsen den reformistiska. Ingen antydan gjordes i protokollen om att de 
närvarande inte skulle ha varit eniga om att säga nej till den eventuella 
sammanslagningen med LO 1929 utan de förefaller ha varit helt överens.132 De ansåg 
att det skulle vara en stor förlust för SAC att uppgå i LO i ekonomiskt avseende men 
även i ideellt och principiellt. De ekonomiska aspekterna hade inte heller lika stor 
betydelse i detta fall som de syndikalistiska idéerna, principerna och slutmål som de 
ansåg att LO saknade helt.133  
   Av detta kan man sluta sig till att Västerviks LS var en organisation på uppgång och 
som hade ett stort inflytande i VFS. VFS hade stadgar som var fria från LO och genom 
den organisationen förekom ett utbrett samarbete mellan syndikalister och reformister. 
De förtroendeposter som syndikalisterna valts till genom slutna omröstningar vittnar 
om syndikalisternas position inom Västerviks fackföreningsrörelse. Syndikalisterna 
ingav förtroende och Västerviks LS var en respekterad organisation. Syndikalisterna 
var så pass många att de dels kunde dominera ett flertal arbetsplatser men även ha 
sektioner på många andra och medlemmar inom de flesta yrkesområden. Västerviks 
LS var ett industri-LS vilket avviker från normalbilden av syndikalister eftersom de 
flesta syndikalister vanligtvis arbetade inom vissa branscher. Det stegrande 
medlemsantalet avviker även det från normalbilden då Västerviks LS växte sig 
starkare under samma period som både andra stora LS och SAC nationellt minskade i 
storlek och betydelse inom det fackliga området enligt forskningsläget. Västerviks LS 
marginaliserades inte utan fortsatte att vara den största fackföreningen i staden. 
Västerviks LS var även i fortsättningen ett fackligt alternativ för Västerviks arbetare. 

Arbetslöshetsfrågan 
VFS räknade med att det fanns 108 arbetslösa familjeförsörjare i Västervik under 
slutet av 1926. 134 1929 hade antalet arbetslösa växt till 200 stycken enligt VFS 
beräkningar och då de antog att det var ca fyra personer i varje familj med en 
familjeförsörjare i varje blev den totala summan av de som inte kunde försörja sig ca 
800.135 Den verksamhet som bedrevs inom VFS för att mildra arbetslösheten var t.ex.  
att försöka påverka arbetsgivare och de kommunala myndigheterna på olika sätt. VFS 
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skrev exempelvis till arbetsgivarna för att få dem att förkorta arbetstiden istället för att 
avskeda arbetare. VFS och De arbetslösas förening försökte även få de kommunala 
myndigheterna att sätta igång kommunala arbeten för att mildra situationen för de 
arbetslösa.136  
   Den metod som de försökte lösa arbetslöshetsproblemet med och som även 
förespråkades som metod i motståndet mot arbetsfredslagstiftningen var den 
syndikalistiska registermetoden. Den är även intressant för att söka svar på frågan ifall 
de ideologiska motsättningarna eller organisationernas intressegemenskap blev 
utslagsgivande i deras praktiska relationer.  

 Arbetslösheten och registret 
I slutet av 1926 gick registerfrågan gick ut på omröstning i avdelningarna och LS. Den 
hade kommit upp under våren då två trädgårdsdrängar hade börjat arbeta i en trädgård 
trots att den ene av dem redan hade ett annat arbete inne i staden. Den diskussion som 
följde i VFS tydliggör många av de problem som arbetarna mötte. Till exempel hade 
de två trädgårdsdrängarna sagt sig vara emot organisering och dessutom varit uppe för 
behandling på VFS möten tidigare på grund av olika omständigheter. Diskussionen 
vittnar om att de såg det som ett stort problem och vanligt förekommande att 
arbetsgivare anställde personer som inte var skrivna på orten. Det förekom även att 
arbetsgivare avskedade arbetare från orten och istället anställde arbetare utifrån. Vid 
de tillfällen då dessa arbetare var oorganiserade ingrep VFS aktivt för att förändra 
situationen. När mötet led mot sitt slut tog ett ombud tillhörande kommunal, Josef 
Gustavsson, upp arbetslöshetspunkten igen och menade att den bästa åtgärden mot 
arbetsköparnas tillvägagångssätt skulle vara att sätta igång registret. Enligt protokollet 
var mötesdeltagarna positivt inställda till förslaget då flera talare instämde och mötet 
beslutade att ge styrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag om hur registret skulle 
kunna sättas igång.137 Styrelsen tillsatte en kommitté som bestod av en reformist och 
en syndikalist, Ernst Gustavsson (Livs) och Arvid Green (LS), i uppdrag att utarbeta 
ett förslag.138 
   Det utarbetade förslaget presenterades senare av E. Gustavsson (Livs) i 
ombudsförsamlingen som då berättade att det i första hand skulle verka som 
arbetsförmedling men också fungera som prisregulator. Mötet ansåg att det var viktigt 
att frågan diskuterades igenom ordentligt varför många talare hade ordet och 
framförde både kritiska funderingar och information om hur registermetoden skulle 
kunna lösa ortens problem. I regel var det reformisterna som kom med frågor och 
syndikalisterna som kom med svaren om hur registret skulle kunna vara till hjälp.  
   De tvivel som uppkom var till exempel huruvida arbetarna skulle respektera den 
typen av arbetsförmedling och att de trodde att arbetsgivarna skulle kringgå systemet 
genom permitteringar. Syndikalisterna menade att en arbetsförmedling skulle kunna 
förhindra t.ex. permitteringar.139 Detta på grund av att tanken var att registret skulle 
innebära att arbetarna själva skulle ha kontroll över arbetsfördelningen och vilka som 
skulle bli anställda. Om alla gick till arbetarnas egen arbetsförmedling skulle den få 
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monopol på arbetskraften och arbetsgivarna skulle inte han nåt annat val än att 
acceptera den arbetare den blev erbjuden och det pris på arbetet som arbetarna 
bestämt.140 Därför skulle arbetsgivarnas permitteringar inte ha någon verkan.  
   Kontroll över arbetet var centralt i frågan. Arvid Green menade att kontrollen över 
arbetet skulle kunna vara den förutsättning genom vilken den sociala frågan, som 
arbetslösheten innebar, skulle kunna lösas. Kontrollen, menade E. Gustavsson (Livs) 
skulle en arbetsförmedling fungera bra för då tanken var att arbetsplatserna skulle 
övervakas av personer som hade det som sin uppgift men däremot trodde han att 
prissättningen skulle kunna bli svår. Efter en lång diskussion beslutade mötet att 
skicka ut förslaget på omröstning i avdelningar och LS. 
   En av Grov och Fabriks medlemmar i avd 84 föreslog även att Edward Mattson, som 
då var SAC:s generalsekreterare, skulle inbjudas att föreläsa i ämnet. Mattson var dock 
upptagen av annat så en av kommunalarna föreslog istället att styrelsen skulle få 
uppdraget att skaffa någon annan kunnig föreläsare i ämnet.141 
   Det som hände här var att en reformistiskt organiserad person föreslog 
registermetodens genomförande. Registermetoden var en syndikalistisk kampmetod 
som inte bara hade samma funktion som kollektivavtalet utan även utökade funktioner 
på sikt. Kollektivavtalets uppgift var precis som registrets konkurrensbegränsning 
mellan arbetare men kollektivavtalet gav arbetsgivarna rätt att leda och fördela arbetet 
vilket syndikalisterna motsatte sig. Med registret skulle de kunna begränsa 
konkurrensen, reglera priserna till vad de ansåg var en lämplig nivå samt successivt ta 
ifrån arbetsgivarna makten över ledningen av arbetet. På grund av detta är det ett 
avsteg från de principer som de reformistiska förbunden vilade på och det var en 
metod som LO hade tagit avstånd ifrån. Med registret avsåg man att ständigt flytta 
fram arbetarnas positioner gentemot arbetsgivarparten, den ständiga klasskampen, 
vilket i detta sammanhang var ett tillvägagångssätt utmärkande för syndikalisterna. 
   Protokollet ger inte något tecken på meningsskiljaktigheter eller osämja trots de 
skillnader som fanns mellan organisationerna i synen på hur den fackliga kampen 
skulle föras och LO:s generella skepsis mot syndikalister och syndikalistiska metoder. 
Det måste ha varit väldigt ovanligt med så många organisationer inblandade varav alla 
utom en var reformistiska med tanke på det faktum att de diskuterade att eventuellt 
tillämpa en syndikalistisk kampmetod. De olika åsikter som protokollet ger uttryck för 
står dels för den inställning de hade, hur de såg på möjligheterna att åstadkomma bra 
resultat genom att använda registermetoden. I alla fall två reformister propagerade för 
registret och en av dem var väldigt insatt i vad registermetoden innebar. Mötet verkar 
ha präglats av en bra stämning och en saklig diskussion. En tredje reformist föreslog 
även att SAC:s sekreterare skulle föreläsa i frågan vilket är ytterligare ett tecken på 
intresse för saken och respekt för den syndikalistiska organisationen.  
   Protokollet och diskussionen om register visar även på att samarbetet mellan 
reformister och syndikalister var ovanligt bra. I de fall som reformistiska förbund varit 
positivt inställda till och kanske till och med använt sig av registermetoden har det 
oftast inte innefattat syndikalisterna utan enbart gällt den egna organisationen.142 
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Registeromröstningen 
När omröstningen genomförts blev resultatet ett ja till att registret skulle införas. Men 
det blev ett ja med bara någon rösts majoritet. Därför beslutades att frågan först skulle 
diskuteras mer för att reda ut eventuella oklarheter och sedan gå ut på omröstning igen. 
Resultatet och anledningarna till en andra omröstning skickades ut till avdelningarna 
och LS i form av en skrivelse. I skrivelsen framkom också att en del av ombuden vid 
rapporteringen av röstresultatet menat på att registerförslaget blivit missförstått och 
misstolkat av en del avdelningar. På grund av detta och att ombuden inte tyckte det 
skulle vara en bra idé att omsätta omröstningsbeslutet i praktiken med så knapp 
majoritet beslutade VFS att styrelsen skulle utarbeta ett nytt förslag som sen skulle 
sändas ut till avdelningarna i en ny omröstning.143 
   Diskussioner om registret i den första omröstningen har varit svåra att hitta i 
protokollen men Stenindustri avd 43 diskuterade det på ett avdelningsmöte. I 
diskussionen framkom att de varken trodde att det skulle gå att genomföra i Västervik 
eller att det skulle fungera bra. De förknippade också registret med stora kostnader och 
tyckte att kostnaderna ”blev nog i detta fall en av de vägande faktorerna emot”.144 Av 
det som finns nedtecknat i protokollet att döma var avdelningen tydligt negativ.  
   I en stad med ca 12 000 invånare där 22 reformistiska avdelningar och en 
syndikalistisk organisation var anslutna till en gemensam samorganisation och att 
hälften av de reformistiskt organiserade arbetarna röstade för ett registersamarbete 
måste anses vara en sällsynt situation. Ingenstans i forskningsläget förekommer 
någonting liknande men det är viktigt att ta med i beräkningen att forskningsläget om 
syndikalismen är tunt. De flesta registersamarbeten som förekom, enligt 
forskningsläget, skedde branschvis. Man tillämpade registermetoden inom t.ex. skogs- 
och gruvindustrin. Att överhuvudtaget föreslå ett samarbete med 22 reformistiska 
avdelningar och inte bara en avdelning, som oftast förekom vid det branschvisa 
samarbetet, tyder på att syndikalisterna hade en stark ställning och trodde både på sin 
kamp och på solidariteten mellan arbetarna i staden. Det tyder också på att de 
ideologiska skillnaderna inte var avgörande för samarbetet. Det är också möjligt att 
stadens avdelningar och LS inte stod lika långt ifrån varandra ideologiskt som 
centralorganisationerna.  

Registerförslaget 
Arvid Green och Ernst Gustavsson som författade det nya förslaget menade att några 
av avdelningarna ansåg att en del avdelningar missuppfattat registerförslaget. De hade 
trott att arbetarna ständigt skulle behöva byta arbetsplats utan varför författarna i det 
nya förslaget förklarade att tanken var att en permitterad arbetare skulle återanställas 
innan någon nyanställning fick ske.  
   Det nya förslaget innebar att registret i första hand skulle ha hand om att förmedla 
arbetskraft till olika arbetsplatser och i andra hand skulle reglera arbetspriser. Registret 
skulle skötas av en kommitté som skulle bestå av representanter från varje arbetsplats 
och representanter för VFS styrelse. Kommittén skulle utse en registerförare vars 
uppgift skulle vara att registrera alla arbetssökande, lämna arbetsanvisningar m.m. De 
som var medlemmar i kommittén skulle lämna uppgifter från sin arbetsplats som 
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givetvis skulle vara korrekta och tillförlitliga. De skulle också ansvara för att registret 
tillämpades på sin arbetsplats. De arbetssökande i sin tur skulle anmäla sig till 
registerföraren. De permitterade arbetarna skulle i första hand få komma tillbaka till 
sin arbetsplats och att yrkesarbetare skulle få anställning inom respektive yrke. Bara 
organiserade arbetare som tillhörde någon av de organisationer som var anslutna till 
VFS och som inte hade några oklarheter med sin organisation skulle vara berättigade 
arbete. De arbetare som var boende på orten skulle också ha företräde till arbete så 
länge arbetslösheten varade. Tanken var inte att dörren för undantag skulle vara stängd 
ifall det skulle finnas var behov av sådana. Registret skulle administreras av VFS som 
också skulle fungera som kontrollorgan över verksamheten. Registerkommittén skulle 
vara ansvarig inför VFS.145 
   Detta förslag skiljde sig från det vanliga sättet att tillämpa registermetoden på så sätt 
att det ska fungera som arbetsförmedling i första hand och inte främst som 
prisregulator. Det vanliga förhållandet var tvärtom. Istället utarbetade en reformist och 
en syndikalist ett förslag som främst avsåg att försöka lösa ortens problem, en 
anpassad registermetod skulle man kunna säga. 
   Det av Arvid Green och Ernst Gustavsson utarbetade registerförslaget godkändes vid 
behandling i VFS styrelse och frågan gick åter ut för omröstning i Västerviks LS och i 
avdelningarna. Registerdiskussionen skulle komma att fortsätta men i ett annat 
sammanhang, nämligen som kampform mot arbetsfredslagen. 

Arbetsfredslagstiftningen 
Den 25 maj skulle lagförslaget behandlas i båda kamrarna och därför hade LO utlyst 
proteststrejk mot lagförslaget under två timmar den 22 maj och uppmuntrat arbetarna 
att delta i de demonstrationer som skulle äga rum runt om i landet.146 När lagen hade 
antagits beslöt sekretariatet att anpassning efter situationen var det bästa 
förhållningssättet och att man kunde minimera lagens negativa verkningar genom 
tydligt formulerade kollektivavtal. De beslöt även att ha representanter i 
arbetsdomstolen.  
   Syndikalisterna förespråkade istället att lagen skulle saboteras för att på så sätt göra 
den verkningslös. De förespråkade att alla avtal skulle sägas upp och att inga nya avtal 
skulle ingås i samband med att de befintliga kollektivavtalen skulle löpa ut den 1 
oktober 1928 för flera stora arbetargrupper.147 De förespråkade registerkamp för att på 
så sätt kunna underminera lagen.  

Mobiliseringen mot arbetsfredslagen i Västervik 
När avdelningarna i början av 1927 fick ett cirkulär från LO om 
arbetsfredslagstiftningen beslutade flera av dem att sända protestskrivelse. Den 
avdelning som motiverade sändandet av skrivelsen och uttryckte åsikter i frågan var 
Metall där de närvarande på det aktuella mötet var ense om att ifall lagen skulle gå 
igenom så skulle det bli ”arbetarorganisationernas förstörare varför den skarpaste 
protest bör uttalas mot densamma”.148 
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   Proteststrejken och demonstrationen anordnades i Västervik av VFS. Enligt 
tidningen Arbetaren var arbetet nedlagt på samtliga arbetsplatser, 1400 personer deltog 
i demonstrationståget och 2000 personer på mötet som hölls i Folkets Park.149 
Västerviks Tidningen skrev att 1100 personer deltog så oavsett vilken siffra som ligger 
närmast går det att konstatera att det var stor uppslutning i demonstrationen. Med de 
medlemsuppgifter som finns till hands spände antalet arbetare som slöt upp från att 
innefatta de flesta av de organiserade arbetarna till att innefatta fler än de som var 
organiserade.150 På många fackliga möten kom arbetsfredslagstiftningen upp 1928 och 
det var framförallt två konkreta förslag för att bekämpa lagen som kom att dominera 
diskussionerna. Det ena var att genomföra registermetoden, som förövrigt var ute för 
omröstning i avdelningarna, och det andra var att säga upp avtalen och därefter inte 
teckna nya. Ett tredje aspekt som hör till saken var frågan om att sända ombud till 
enhetskommitténs konferens i Stockholm vilken jag återkommer till längre fram i 
uppsatsen.  
   VFS såg på arbetsfredslagen, i enlighet med Arvid Greens yttrande, som den 
”genomförda tvångslagen mot fackföreningsrörelsen”.151 VFS anordnade därför ett 
gemensamt möte för avdelningsstyrelserna och VFS ombudsförsamling i juli 1928 för 
att behandla frågan om arbetsfredfredslagstiftningen.152 Under mötet menade Ernst 
Gustavsson (Livs) att de bestämmelser som skulle komma att träda i kraft den 1/1 
1929 skulle bli ett hårt slag mot hela den svenska arbetarrörelsen. Arvid Green menade 
då att den mest praktiska åtgärden vore att upprätta register och det verkar som att 
Gustavsson även sagt att han tyckte avtalen skulle sägas upp då Green sa att han var 
överens om att avtalen skulle sägas upp och menade på att det inte borde finnas några 
avtal. W. Andersson153 förespråkade att en skrivelse skulle sändas till LO. Arvid Green 
menade istället att det bästa skulle vara ett lokalt samarbete mot arbetsköparna. Mötet 
avslutas med att alla närvarande var överens om att åtgärder var nödvändiga mot 
lagen.154 Mötets uttalanden skickades sedan ut till de anslutna organisationerna i en 
skrivelse som innehöll tre punkter. De anslutna organisationerna uppmanades att ställa 
sig bakom dessa som innebar att avtalen skulle sägas upp och om nya avtal skulle 
upprättas så skulle de formuleras så den nya lagen kunde kringgås samt att inga 
representanter skulle utses till den blivande domstolen.155  
   I Oktober tog E. Gustavsson (Livs) upp registerfrågan på uppdrag från styrelsen och 
meddelade att bara 9 organisationer hade svarat på cirkuläret som VFS skickat ut i 
frågan varpå styrelsen föreslog att ge organisationerna en påstötning samt att styrelsen 
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skulle bli bemyndigade att vid lämplig tid alternativt då alla svar inlämnats 
sammankalla till ett möte med ombudsförsamlingen och styrelserna om frågan.156  
   Huruvida Greens yttrande på slutet var ett svar på W. Anderssons inlägg eller stod 
för sig själv är svårt att avgöra. Men förmodligen avsåg Green med sitt yttrande att ett 
lokalt samarbete var skulle ge bättre resultat och var mer eftersträvansvärt än att 
försöka få LO att agera. Det var en reformist som föreslog att avtalen skulle sägas upp. 
I VFS ombudsförsamling var ombuden överens om avtalsuppsägningen trots att den 
reformistiska linjen i frågan var tvärtom. 
   Enligt forskningsläget förekom registersamarbete framförallt inom gruv- och 
skogsindustrin men industrivisa försök gjordes även i Västerås och på Gotland. Inom 
gruvindustrin förekom samarbete framförallt under den avtalslösa perioden 1919-
1925. När det inte fanns något riksavtal fanns ett ökat behov av samarbete och 
utrymme för andra metoder.157 Något exempel på industriöverskridande 
registerverksamhet eller försök till det, som i Västervik, har jag inte funnit i 
forskningsläget. 

Avtalsuppsägningen 
När frågan om arbetsfredslagstiftningen kom upp som mötespunkt resulterade det ofta 
i att den bordlades en eller flera gånger i de flesta av avdelningarna men också i LS. Så 
blev resultatet exempelvis när frågan skulle tas upp på ett av stenindustriarbetarnas 
möten efter att en skrivelse från VFS inkommit. Åsikterna gick isär och spände från att 
vilja fatta beslut enligt skrivelsen till att inte tro att lagen skulle spela så stor roll för 
avdelningen och frågan bordlades.158 Diskussionen fortsatte vid ett senare tillfälle och i 
diskussionen om att säga upp avtalen eller inte fanns tvivel ifall det skulle gå att 
undvika lagen på det sättet och i fall prislistan skulle sägas upp påpekades att de borde 
se till att de som hade det sämst skulle få hjälp i första hand.159 Men frågan bordlades 
ytterligare och inte förrän i oktober tog de ställning i den. Ett förslag kom om att de 
skulle säga upp alla avtal för att visa sin inställning till lagen. Ett annat förslag var att 
ha så kort uppsägningstid som möjligt för att komma undan lagens verkningar. Då bara 
17 personer var närvarande och en uppsägning av prislistan skulle kräva 2/3 majoritet 
och det skulle vara för sent att säga upp avtalet efter ett annat möte menade en talare 
på att frågan föll av sig själv. Några talare påpekade då att frågan redan borde ha varit 
färdigbehandlad vid det här laget men att den bordlagts på flera möten på grund av den 
dåliga uppslutningen. Efter diskussionen beslutade mötet att föreningen skulle uttala 
sitt missnöje och protest mot avtalslagen samt att skicka sitt beslut i frågan som var i 
enlighet med VFS förslag till förbundet, landsorganisationen, VFS och 
arbetarpressen.160 
   När förslaget behandlades på Byggnadsträs och Järnvägsmannas medlemsmöten 
verkar den knappt föranlett någon diskussion utan avdelningarna instämde med 
förslaget och beslutade att meddela detta till förbunden.161I Metall var det inte lika lätt 
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att enas som i de andra avdelningarna. I augusti togs frågan upp första gången och 
utifrån protokollet redovisas två synpunkter, dels Julius Petterssons yrkande om bifall 
av förslaget och dels Gottfrid Nilssons förslag om bordläggning och införskaffning av 
lagtexten. Frågan bordlades med bifallsyrkandet kvar.162 När frågan kom upp på nästa 
möte i september utbröt en livlig diskussion men de olika synpunkterna redovisades 
inte i protokollet. Till slut enades mötet om ytterligare bordläggning av frågan samt att 
ordföranden skulle kontakta Socialdemokratiska Arbetarekommunens verkställande 
utskott (VU) för att få deras tolkning av lagen.163 När frågan slutligen fick sitt 
avgörande baserades det på den skrivelse som utgjorde VU:s svar. Under diskussionen 
som återigen uppkom var de två åsiktsriktningarna närvarande. Gottfrid Nilsson som 
var skeptisk till att säga upp avtalen föreslog att föreskrifterna skulle följas medan 
Julius Pettersson höll fast vid sitt. Men mötet beslutade alltså enligt Gottfrid Nilssons 
förslag som innebar att avtalen inte skulle sägas upp.164 Västerviks LS behandling av 
frågan såg annorlunda ut. Det fanns inga egentliga skillnader i åsikter men frågan 
diskuterades ändå. LS medlemmarna var bekymrade över situationen och de såg den 
som allvarlig. Exempel på åsikter som speglar mötets syn på frågan får de synpunkter 
som nedtecknats i protokollet utgöra. G. W.  Gustavsson menade att om de än gång 
fördömt lagen så var de tvungna att sabotera den för att den skulle bli verkningslös 
varpå David Grehn gav följande svar ”vi slopar alla avtal och därmed basta ty då blir 
lagen verkningslös.”165  
   Tre av de fyra undersökta avdelningarna bestämde sig för att avtalen skulle sägas 
upp. I realiteten blev det inte så när frågan drog ut på tiden men det verkar ha varit 
viktigt för avdelningarna att markera sin ståndpunkt. Tydligt är att reformisterna i 
Västervik generellt sett var radikalare än LO:s representantskap som på hösten 1928 
ansåg att det bästa var att anpassa sig till den situation som uppkommit och acceptera 
lagen och så småningom gick de även ut med att sekretariatet skulle tillsätta 
representanter i Arbetsdomstolen.166  I stället för att motarbeta lagen eller försöka göra 
den verkningslös som syndikalisternas linje var, menade de på att avtalen skulle 
formuleras tydligt och med stor noggrannhet för att undvika konflikter om tolkningen 
av dem. 167 

LS syn på registret  
På LS medlemsmöte den 2 april hade omröstningscirkuläret i registerfrågan inkommit 
och frågan togs upp till diskussion. Olika talare hade ordet och både lovord och 
tveksamheter till registret framfördes. Arvid Green var av åsikten att ”vi bör göra vad 
göras kan för att få denna fråga realiserad”.168 De tveksamheter som yttrades hade att 
göra med ifall de reformistiska organisationerna skulle acceptera förslaget och ett 
problem som de såg med att få reformisterna att acceptera förslaget var att de skulle bli 
tvungna att bryta mot sina förbundsstadgar. Wallentin Svensson menade på att de 
reformistiska avdelningarna måste gå med om registersystemet skulle bli effektivt och 
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var emot att arbetet skulle monopoliseras för stadens arbetare som konsekvens.169 
Resultatet av mötets diskussion blev att förslaget bifölls på mötet men skulle också gå 
ut till sektionerna för omröstning.170 
   Ett resultat av registerfrågans behandling i LS var diskussioner om vilka kampmedel 
som var effektiva och inte. Registret sågs som ett av de mest effektiva kampmedlen. 
De menade att de var tvungna att skapa kontroll över produktionen för att det inte 
skulle fortsätta som de menade att det gjort hittills, nämligen att en grupp arbetare 
tillkämpade sig fördelar på en annan grupps bekostnad inom samma klass. Den 
kontrollen menade de skulle istället skapas genom registrets genomförande. Särskilt 
påpekades också hur den stora arbetslösheten skulle kunna minska med registrets 
införande. Registrets viktigaste uppgift var statistikföringen menade en talare då de 
genom den skulle kunna få den information och de uppgifter de skulle behöva för att 
kunna överta produktionsmedlen i framtiden. Att registerfrågan inte diskuterats mer 
ingående beklagades men också att SAC inte tagit initiativ till registrets genomförande 
som enligt talaren främst berodde på, ”den bittra kamp som måst föras mot LO och 
dess underhuggare”.171 Ett uttalande som förmodligen avsåg den pågående 
gruvstrejken och de ekonomiska problem SAC som organisation hade i och med den 
pågående strejken. Vid flera tillfällen under mötet påpekades att registret vore det enda 
effektiva medlet i kampen mellan arbete och kapital ifall registret skulle gå att 
genomföras i staden var de inte helt säkra på. En talare menade att det inte skulle gå att 
genomföra registret i Västervik på grund av de reformistiskt organiserade arbetarnas 
inställning till det. Registrets negativa sidor kom också fram under mötets gång och 
exempel från andra LS lyftes fram för att visa på att registret även kunde användas 
felaktigt. Det kunde till exempel få oönskade resultat som t.ex. monopol på en 
arbetsplats. För att se på den goda sidan av saken menade Arvid Green att ”när en 
arbetargrupp är stark nog att slänga undan avtalsprincipen då är vi inne på rätt väg”172 
men såg på registret i det rådande samhällssystemet främst som en ersättare för 
kollektivavtalen. Förslag hade uppkommit under diskussionens gång om att en 
kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag på ett statistiksystem som var anpassat 
till stadens förhållanden skulle tillsättas och sedan vidarebefordras till VFS för att 
eventuellt antas av stadens arbetare. Mötet stannade dock vid att avvakta under tiden 
som VFS hade registerförslaget ute på omröstning.173 
   Denna diskussion resulterade i ett förslag som var avsett att så småningom tas upp på 
VFS möte, i övrigt så utmärktes registerdiskussionen av att det mesta som tagits upp i 
VFS inte föregåtts av diskussioner i LS. Arvid Greens tanke om att anpassa registret 
till stadens förhållanden märks tydligt i det tidigare registerförslaget och detta verkar 
vara en idé av kompromisskaraktär för att tillmötesgå reformisterna ifall de skulle 
ställa sig skeptiska till att genomföra registret. Syndikalisterna satte solidariteten i 
centrum och registret skulle inte vara eftersträvansvärt om det fick negativa 
konsekvenser för andra arbetare. Det mål syndikalisterna avsåg att nå var en enad 
arbetarrörelse som agerade för det gemensamma intressets bästa. Men medan det 
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rådande samhällssystemet var intakt skulle registret helt enkelt vara en ersättare för 
kollektivavtalet men det egentliga målet verkar ha varit att ena arbetarna och stärka 
deras positioner tillräckligt mycket för att inga avtal skulle anses nödvändiga. Av 
Greens yttrande får man en känsla av att de kände att just en sådan situation var på 
väg, när reformisterna kunde tänka sig att inte använda sig av kollektivavtalen utan 
andra strategier skulle den fackliga kampen kunna ta ett stort steg framåt och en 
förändring av samhället skulle vara möjlig. Det var av både stor vikt och av stort 
intresse att alla stadens arbetare deltog i registerprojektet eftersom det inte var något 
de ville genomföra på egen hand och på så sätt utestänga andra arbetare. 

Avdelningarnas syn på registret 
De avdelningar som röstade för registret i min undersökning var Järnvägsmanna och 
Metall. Byggnadsträ och Stenindustri avd 43 röstade emot. Det var inte lätt för 
avdelningarna att ta ställning i frågan och två av de undersökta avdelningarna bordlade 
frågan innan de gick till omröstning. Omröstningen i sig drog ut på tiden så pass länge 
att jag inte har funnit resultatet i de protokoll som fördes under perioden. På grund av 
att det tog tid att få in röstresultaten, skickade VFS ut påminnelser till avdelningarna. 
   Stenindustri avd 43 var en av avdelningarna som fick ta emot en sådan påminnelse i 
november 1928. Mötet beslutade att förslaget skulle skrivas av och varje arbetsplats 
skulle få varsin kopia för att sedan behandla frågan på nästkommande möte.174 Det 
som sen skedde var att frågan bordlades gång på gång ända till hösten 1929 då H. 
Spångberg, som hela tiden ställt sig negativ till registret föreslog att frågan om 
registret skulle avskrivas vilket bifölls.175  
   Byggnadsträ avd 134 som även de röstade nej till registret bordlade också frågan 
innan de tog ställning.  I stället för att diskutera förslaget på avdelningsmötet gavs 
styrelsen i uppdrag att noga studera förslagets innehåll och komma med förslag på 
nästa möte.176 Då styrelseprotokoll saknas finns inga motiv eller argument 
nedtecknade om varför avdelningen var emot registermetoden. När omröstningen ägde 
rum yttrade några av de närvarande medlemmarna sig om styrelsens förslag och sedan 
röstade alla de närvarade medlemmarna nej.177 Sekreteraren har inte antecknat något 
från de talare som yttrade sig och därför ger inte protokollen någon förklaring till 
röstresultatet. 178 
   Järnvägsmanna röstade som sagt för registerförslaget men hade också bordlagt 
frågan några gånger av olika skäl. Bland avdelningens medlemmar fanns olika 
ståndpunkter och de som var negativa menade att dels att det inte skulle bli bättre om 
det genomfördes och dels att det förmodligen inte var genomförbart. Ett argument för 
var att det var genomfört i Metall och fungerade bra där. Vid omröstningen röstade 13 
medlemmar för och registret och 7 emot.179  
   Metall var den avdelning som hade lättast att bestämma sig, deras omröstning 
genomfördes redan i april 1928. Ingen diskussion verkar ha uppkommit och det verkar 
inte heller som att åsiktsskillnader fanns som behövde ventileras. Enligt 
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179 Järnvägsmanna mötesprotokoll, 9/9 1928 (Järnvägsmanna, NKLF). 

 41



Järnvägsmanna använde sig Metall av registermetoden men det är inget jag har kunnat 
få en säker uppfattning om utifrån protokollen. Det är emellertid inte omöjligt att det 
förhöll sig så då de valde statistikuppsamlare på olika arbetsplatser och hade en 
arvoderad statistikförare.180 Om så var fallet skulle det kunna förklara varför frågan var 
så okomplicerad för Metall att ta ställning till. Metalls resultat i omröstningen om 
register och en arbetarnas egen arbetsförmedling blev 14 röster för, 1 emot och 1 
blank.181 
   Registeromröstningen slutfördes inte under den undersökta perioden. Det är möjligt 
att alla svar inte kom in. Stenindustri avd 43 avskrev frågan vilket tyder på att de inte 
tog ställning för registret men kanske inte heller lämnade in något svar i omröstningen. 
Av relevans är förmodligen att en syndikalistisk konflikt vid vägarbetena bröt ut under 
1929 som kom att hålla på under flera år. Det kan ha varit så att LS var tvungna att 
prioritera konflikten framför att driva frågan i VFS för att få in röstresultaten. Även 
om ett flertal reformister var engagerade i registerfrågan var förmodligen 
syndikalisterna en drivande kraft.  
   Trots att registeromröstningen inte slutfördes och varken arbetsförmedlingen eller 
registret genomfördes i praktiken visar både resultatet från den första omröstningen 
och ställningen som t ex Metall och Järnvägsmanna intog i frågan på att det 
gemensamma intresset gick före de principiella skillnaderna mellan organisationerna. 

Mondism eller klasskamp? 
Frågan om att delta i den fackliga lanskonferensen som enhetskommittén skulle ordna 
i januari 1929 som svar på Mondkonferensen ledde till stora meningsskiljaktigheter 
inom VFS. Under en lång diskussion debatterades frågan fram och tillbaka. E. 
Gustavsson från Livs var initiativtagare till frågan och föreslog att VFS skulle sända 
ett ombud till konferensen.182  
   Under diskussionen kan man tydligt urskilja vilka av de reformistiskt organiserade 
som verkar ha varit socialdemokrater och vilka som verkar ha varit kommunister. 
Socialdemokraterna argumenterade för att den förra konferensen som 
enhetskommittén anordnade inte behandlade betydelsefulla frågor och menade på att 
det inte skulle tjäna någonting till att sända ett ombud. De som var för sändande av 
ombud menade på att det var nödvändigt att göra någonting mot ”ledarnas samgående 
med arbetsköparna och för stärkandet av den fackliga rörelsen”.183 En talare menade 
att LO behövde en stark tillrättavisning men trodde inte att en sådan konferens skulle 
ha någon betydelse. Två andra ombud, båda reformister, höll med den föregående 
talaren men motsatte sig inte ett sändande av ombud. Förmodligen blev 
enhetskommittén beskylld för splittring under diskussionen med tanke på Albert 
Greens (Järnvägsmanna) inlägg i vilket han menade på att enhetskommittén inte skulle 
beskyllas för splittringsarbete då LO:s ledning sänt ut förslag om oppositionens 
uteslutning ur fackföreningarna.  
   Syndikalisterna var ovanligt tysta under diskussionen med bara ett yttrande enligt 
protokollet. Det var Arvid Green som förespråkade sändande av ombud med 
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motiveringen att konferensen var berättigad i oppositionssyfte på grund av det som 
hade hänt inom den fackliga rörelsen. Däremot ville han inte vara med om ”enighet 
under vilka former som helst”184 vilket antyder att han ansåg sändande av ombud 
motiverat enbart i den situation som var. Förespråkarna fanns representerade bland 
olika organisationer och de var i majoritet varför mötet beslutade att sända ett ombud 
med betoning på ett. Resultatet av röstningen blev för sändande av ombud med 15 
röster mot 7 att ett ombud skulle sändas till konferensen. Ombudet som valdes i en 
sluten omröstning blev syndikalisten Arvid Green. Slbert Green som var medlem i 
Järnvägsmanna blev vald till suppleant.185 
   Klasskampen vann den här gången i diskussionen på grund av vad som förefaller ha 
varit en kommunistisk majoritet bland de reformistiskt organiserade på mötet. En 
syndikalist blev vald till att vara VFS ombud på konferensen, återigen var det Arvid 
Green som fick förtroendet. Det tydliggör än en gång syndikalisternas position inom 
VFS men både Västerviks LS som organisation och Arvid Green som person framstår 
än mer även som respekterade och viktiga inom Västerviks fackföreningsrörelse. 

Syndikalistiska framgångar och motgångar 
I detta avsnitt kommer jag redogöra för de syndikalistiska framgångarna respektive 
motgångarna för att få grepp om syndikalisternas handlingsutrymme, var gränserna 
gick för samarbetet och det gemensamma intresset.  

Reformisternas inställning till det syndikalistiska inflytandet 
I Västervik mottog man precis som på andra håll i landet en skrivelse från LO i mitten 
av 1920-talet i vilken LO menade att syndikalisterna skulle uteslutas från de fackliga 
centralorganisationerna. I Västervik tog Metalls avd 134 upp skrivelsen för behandling 
i VFS ombudsförsamling. Avdelningen ansåg att en sådan uteslutning skulle vara 
samma sak som en splittring av den fackliga enheten. Ingen debatt uppkom utan 
skrivelsen lämnades bara utan avseende. 186 
   Samarbetet mellan avdelningarna och LS i Västervik var en realitet i och med VFS. 
Det fanns olika synpunkter på samarbetet och hur det skulle praktiseras. Medlemmar i 
Metall avd 134 motsatte sig det syndikalistiska inflytandet i VFS i början av 1926. 
Troligt är att den skrivelse från LO som skickades ut i oktober 1925 föranledde att 
frågan om LS tillhörande i samorganisationen togs upp på mötet även om detta inte 
nämns i protokollet från detta möte. Inget i protokollet tyder på att LS medlemskap i 
VFS ifrågasattes men däremot uppkom åsikten att VFS styrelse enbart skulle bestå av 
personer som tillhörde reformistiska organisationer. Av ordföranden blev mötet 
upplyst om att det inte gått att få någon styrelse utan LS medlemmar och efter ett 
förslag om fortsatt samarbete beslutades att samarbetet mellan LS och 
samorganisationen skulle fortsätta som förut.187 
   Redan 1926 fanns det tankar om att starta en annan samorganisation som skulle 
arbeta efter Samverkande Byggnadsfackförbundens stadgar. En av Byggnadsträ avd 
134:s aktiva medlemmar hade därför frågat styrelserna för Grov- och Fabriks avd 125 
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och Plåtslagareförbundets avd 60 om deras inställning till det.188 De tillfrågade 
avdelningarna hade inte uttalat sig om saken och inga argument i frågan framfördes 
varför det är svårt att avgöra om det hade något med det syndikalistiska inflytandet att 
göra. 
   På ett av Stenindustri avd 43:s möten som föregick det gemensamma mötet och där 
sammanslagningsfrågan först togs upp visar sig en annan bild. Avdelningen fick en 
skrivelse från förbundet med en skrivelse från stenindustri avd 68 som tidigare hade 
skrivit till förbundet för att be om hjälp att slå ihop de två avdelningarna på grund av 
svårigheten att hålla ihop avdelningen och konkurrensen med syndikalisterna. I 
diskussionen som följde om sammanslagning fanns olika linjer, skälen emot var 
framförallt att de ansåg att avd 68 hade gjort sitt val när de bröt sig ur 1920 och att avd 
43 hade nog med problem än att dra med deras dåliga ekonomi. En talare anmärkte att 
avd 68 hade 38 medlemmar och LS 13 medlemmar vilket förmodligen var menat som 
att LS inte borde utgöra ett så hot stort att en sammanslagning var nödvändig. Men 
argumenten för sammanslagning handlade framförallt om att möjligheterna till 
samarbete skulle förbättras. Om de skulle vänta kanske förbundet skulle ingripa och då 
vore det bättre att redan ha det avklarat. Frågan remitterades tillbaka för att få mer 
information om motivet för sammanslagning.189 
   I Västerviks Arbetarekommun togs frågan om maktrelationerna i stadens 
fackföreningsrörelse det syndikalistiska inflytandet upp till behandling. En talare 
menade då på att det var på tiden att ”organisera arbetet för att bryta den 
kommunistiskt-syndikalistiska regimen i Västerviks Fackföreningars 
Samorganisation”190 men även i andra sammanslutningar. När frågan diskuterades 
instämde flera av de närvarande i talarens åsikt men en närvarande som även var en av 
de mest aktiva medlemmarna i Stenindustri avd 43 trodde inte på möjligheterna göra 
det och frågan sköts därför på framtiden.191 Arbetarekommunens missnöje med 
fackföreningsrörelsen togs upp för behandling vid fler tillfällen men oftast riktade sig 
missnöjet mot kommunisterna och som lösning på problemet ansåg de att inga 
politiska synpunkter skulle framföras i det fackliga arbetet utan där skulle de bara ha 
vad de såg som fackföreningarnas bästa som syfte. Arbetarekommunen beslöt även att 
tillsätta en kommitté för att organisera ett rapportsystem till distriktsstyrelsen som 
åtgärd för att skydda fackföreningarna mot ”kommunistiskt nedbrytningsarbete”.192 
   Att syndikalisterna hade ett stort inflytande är vid det här laget ganska uppenbart. 
Frågan är hur mycket och hur reformisterna såg på det. Alla avdelningar vars protokoll 
jag studerat utom järnvägsmannaförbundets avd 117 visar något tecken på missnöje 
med det syndikalistiska inflytandet men de var samtidigt för samarbete och tog avstånd 
från splittring av den fackliga rörelsen. Syndikalisterna var även de helt emot splittring 
och för ett samarbete med  de reformistiska avdelningarna. Att Metall avd 134 var 
emot uteslutning och tog upp uteslutningsfrågan i VFS visar på att de var positivt 
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inställda till att samarbeta med syndikalisterna i LS. Däremot var de inte helt positiva 
till att syndikalisterna hade ett så stort inflytande inom VFS.  
   I övrigt framkommer inget om avdelningarnas attityd gentemot syndikalisterna eller 
syn på LS i protokollen varför missnöjet förefaller ha varit begränsat. Avdelningarna 
nämnde inte heller sammanslagningsfrågan som var aktuell mellan LO och SAC under 
framförallt 1928 och 1929. 

Syndikalisternas handlingsutrymme 
I detta avsnitt kommer syndikalisterna som förhandlingspart tas upp, en funktion som 
var starkt kopplad till handlingsutrymme och till vilken position organisationen hade. 
   Syndikalisterna i Västervik var principiellt emot att teckna avtal och föredrog enkla 
prislistor eller andra former av överenskommelser men det hindrade dem inte från att 
teckna avtal. Syndikalisterna i Västervik tecknade avtal med arbetsgivare, både egna 
och tillsammans med reformisterna. När avtalsfrågan diskuterades på SAC:s kongress 
1929 ville inte Västerviks LS överge den principiella ståndpunkten men ansåg att det 
var svårt att undvika träffandet av tidsbestämda uppgörelser. Arvid Green berättade på 
kongressen att Västerviks LS träffat många överenskommelser men också använt 
register där det lämpat sig och hade därför lyckats få en dominerande ställning inom 
Västerviks arbetarrörelse vilket uttrycker både hur de såg på avtal och på sin egen 
position. Tecknandet av avtal verkar ha varit en del av en strategi att bruka de metoder 
som på bästa sätt möjliggjorde framflyttning av deras positioner.193 Falk skriver om de 
syndikalistiska skogsarbetarna att det var den enda bransch där syndikalisterna lyckats 
skaffa sig en sådan styrkeposition att de kunde delta i förhandlingar jämte en 
avdelning. Vidare menar han på att skogsarbetarna höll isär taktik och principer, de 
hittade sätt att hantera nya situationer och anpassade registret för detta ändamål. 
Syndikalisterna i Västervik och skogsarbetarna har det gemensamt att de inte blev 
övermannade och tvingades till reträtt när svåra situationer uppstod utan hittade 
lösningar och anpassade sina metoder för att komma sina mål närmare utan att för den 
skull rucka på sina principer.194 
   Efter att Stenindustriförbundets avdelningar och LS haft ett gemensamt möte och 
diskuterat organisationsformer anhöll LS stenarbetarsektion att få delta i förhandlingar 
med avdelningen vid kommande uppgörelse vilket godkändes.195 Det visar tydligt på 
syndikalisternas position. Förhandlingar jämte en avdelning var ovanligt inte minst 
med tanke på arbetsgivarnas princip att inte förhandla med syndikalister. 
   Syndikalisterna krävde respekt för sin organisation vilket tydligt märks vid tillfällen 
då de blev åsidosatta. Stenindustri avd 68 förhandlade exempelvis på egen hand när en 
fråga om semester kom upp vid Bröderna Flinks stenhuggeri 1928. Syndikalisterna 
blev upprörda och ifrågasatte om inte LS skulle höras innan en avdelning fattar beslut. 
LS sände ett cirkulär till avdelningen där de ifrågasatte hur avdelningen egentligen såg 
på LS som organisation.196 
   Sommaren 1928 beslutade Västerviks LS att en prislista skulle upprättas inom 
träindustrin: Efter förhandlingar genomfördes så en prislista mellan Västerviks LS och 
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A-Bol. Träindustri197. Det möjligt att det handlade om arbetsplatser med både 
reformistiskt och syndikalistiskt organiserade arbetare. I så fall kan Västerviks LS ha 
upprättat en prislista som även gällde de reformistiskt organiserade arbetarna eller så 
upprättades en prislista tillsammans med en avdelning alternativt att organisationerna 
agerade var för sig utan att det nämns i protokollen. 1929 träffades avtal mellan 
grovarbetarna och byggmästarna. En stor del av syndikalisterna arbetade inom 
byggnadsindustrin samtidigt som Grov- och Fabriks avdelningarna i Västervik var 
stora varför möjlighet finns att avtalet innefattade såväl syndikalister som 
reformister.198 Det kan också ha varit så att organisationerna tecknade varsitt avtal. 
   När det gäller de arbetsplatser där enbart syndikalister arbetade så upprättade de 
både prislistor och slöt avtal. Vid Centralbryggeriet skedde en ändring i avtalet i 
augusti 1929 och sektionen vid Verkebäck utanför staden prissatte allt skogsarbete i 
början av 1929. Vid den kommande uppgörelsen lyckades de höja lönen med ca 35 
%.199 Även målarna lyckades höja sin lön. När målarna och målarmästarna nått en 
uppgörelse efter förhandlingar hade en överenskommelse träffats och timlönen höjts 
med 3 öre. Uppgörelsen blev godkänd av båda parter men ingen skriftlig 
överenskommelse gjordes.200 

Konflikt mellan Träindustri och Västerviks LS 
För att illustrera VFS agerande i konfliktlösningssammanhang och LS position, 
handlingsutrymme samt relationen mellan reformister och syndikalister i sådana 
sammanhang kan en konflikt mellan Träindustri avd 54 och LS belysas. 
   Situationen var att arbetsgivaren vid Stegeholmsfabriken sagt upp några arbetare 
som tillhörde Västerviks LS. Ingen hänsyn hade tagits till hur länge en person arbetat 
på arbetsplatsen vilket annars var brukligt. Träindustri avd 54 visade sig inte vara 
villiga att dela upp arbetet i enlighet med ett tidigare beslut i VFS som antagits för att 
för att mildra arbetslösheten. LS hade tänkt anordna ett möte med styrelserna men det 
hade inte blivit av varför avdelningen hunnit besluta att inte dela upp arbetet utan att 
diskutera med LS. I det läget menade LS på att de inte såg någon annan utväg än att ta 
upp frågan i VFS ombudsmannaförsamling vilket också gjordes. 
   Albert Green (Järnvägsmanna) inledde frågan i VFS och meddelade mötet styrelsens 
syn på saken som var att Träindustri hade handlat oriktigt, osolidariskt och i strid mot 
det cirkulär som VFS sänt ut angående uppdelning av arbete på arbetsplatserna. Ett 
ombud från Träindustri menade att saken inte tagits upp i avdelningen utan enbart i 
sektionen på Stegeholm. De andra närvarande var tydliga med sina åsikter, J. 
Gustavson från Kommunal menade på att saken borde vara klar utifrån socialistisk 
synpunkt och att man nästan kunde tro att avdelning 54 hade glömt vad solidaritet var. 
Han föreslog även att VFS styrelse och avd 54:s styrelse skulle träffas för att diskutera 
frågan och eventuellt försöka dela upp arbetet. Mötet beslutade enligt förslaget men 
även enligt Wallanders (LS) förslag som innebar att det skulle vara styrelsens uppgift 
att ingripa och försöka få rättelse till stånd om liknande situationer uppkom.201  
                                                 
197 A-Bol. är den förkortning för Aktiebolag som används i protokollen. Västerviks LS mötesprotokoll, 17/7 
1928 och 6/8 1928 (Västerviks Nya LS, NKLF). 
198 Västerviks LS mötesprotokoll, 23/4 1929 (Västerviks Nya LS, NKLF). 
199 Västerviks LS mötesprotokoll, 19/2 och 4/3 1929 (Västerviks Nya LS, NKLF). 
200 Västerviks LS mötesprotokoll, 21/5 1929 (Västerviks Nya LS, NKLF). 
201 VFS mötesprotokoll, 31/10 1929 (VFS, NKLF). 
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   När VFS styrelse träffade avd 54:s sektionsstyrelse bestod de närvarande från VFS 
av tre syndikalister och två reformister. De var oense om hur situationen egentligen var 
under mötet men efter diskussionen lät de oenigheten om saken vara men menade på 
att permitteringar borde försöka undvikas i framtiden. De poängterade även att 
styrelsens mening inte enbart var att ingripa i detta fall utan även ifall liknande 
situationer uppkom vid andra tillfällen.202  
Det som hände var att VFS ställde sig solidariska med LS och ingrep i situationen. 
Men mötet med VFS styrelse och avd 54:s sektionsstyrelse verkar mer ha syftat till att 
prata avd 54 till rätta snarare än att egentligen ingripa. Vad gäller VFS så ökades 
styrelsens befogenheter i samorganisationens arbete för att kunna agera på ett sätt som 
de ansåg var i arbetarnas gemensamma intresse. Situationen belyser det som 
kännetecknade fackföreningsrörelsen i Västervik, nämligen betoningen på en enad 
kamp för stadens arbetare gemensamma intressen för att på bästa sätt lösa den svåra 
situation som arbetslösheten orsakade. Syndikalisterna behandlades i situationen som 
vilken organisation som helst. De ideologiska skillnaderna mellan organisationerna 
hade ingen betydelse utan det var föreningarnas agerande som var av störst betydelse, 
det viktiga var att alltid agera solidariskt. Syndikalisternas handlingsutrymme blir 
tydligt i och med den position de hade inom VFS och med den makt och de 
befogenheter som organisationen hade. De var inte ensamma om inflytandet och 
inflytandet i sig skapades i samspel med de reformistiskt anslutna. Syndikalisterna var 
likvärdiga avdelningarna som organisation och som största fackföreningen i staden 
med många ombud i VFS fick de automatiskt en maktposition. 
 

Avslutande sammanfattning och analys 

Styrkeförhållandet 
VFS som samlade fackföreningarna i staden var en organisation som inte utgick ifrån 
LO:s stadgar om hur en dylik organisation skulle fungera och vad den skulle ha för 
arbetsuppgifter. 
I VFS var de fackliga frågorna centrala och skilde sig därmed från de fackliga 
centralorganisationerna som inte hade befogenheter att besluta om stridsåtgärder och 
liknande. I VFS förekom även samarbete mellan syndikalister och reformister, en 
relation mellan organisationerna som inte var självklar men som förekom på andra håll 
även om jag inte funnit något lika utbrett samarbete i forskningsläget. LO försökte 
utesluta syndikalisterna ur dessa men lyckades inte under 1920-talet i Västervik. På 
Gotland var inte LS med i de samorganisationer som fanns och i Västerås fick LS vara 
med på särskilda villkor men hade 1930 gått ur organisationen. Västerviks LS 
styrkeposition framstår i relation till forskningsläget som mycket stark. De behövde 
inte avdelningarnas tillåtelse att vara med utan var en självklar och respekterad del av 
stadens fackföreningsrörelse. Det visar sig inte minst på de förtroendeposter och 
förtroendeuppdrag syndikalister valdes till i slutna omröstningar. Men det visar sig 
även i samarbetet och i det handlingsutrymme syndikalisterna hade. 
   Vid jämförelser av medlemsantal blir det tydligt att Västervik uppvisar ett mönster 
som skiljer sig från forskningsläget. På de orter där LS varit den största organisationen 
                                                 
202 Protokoll fört vid möte med VFS styrelse och avd 54:s sektionsstyrelse, 21/11 1929 (VFS, NKLF). 
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minskade den i storlek medan en eller flera avdelningar gick om. Det hände inte i 
Västervik. I Västervik orsakade inte huvudorganisationernas ökade avstånd till 
varandra att LS minskade i storlek och inte heller i styrka. Inte ens när avdelningarna 
gick ur VFS och bildade FCO minskade LS utan tvärtom, LS växte ständigt och var 
under en lång period Västerviks största fackförening. Men LS var inte bara den största 
utan drog ifrån den största avdelningen mer och mer med avseende på medlemssiffror 
och var mer än dubbelt så stor som den största avdelningen 1941.  
   Eftersom syndikalisterna var så många arbetade de på en stor del av stadens 
arbetsplatser, inte minst på industrierna. I Västervik arbetade syndikalisterna inom 
både traditionellt syndikalistiska yrken men även inom andra områden som t.ex. inom 
industrin där syndikalister annars var sällsynta. På en del arbetsplatser var LS i 
majoritet på arbetsplatserna på t.ex. Slipmaterial och Centralbryggeriet arbetade enbart 
syndikalister under en period. 
   Både Västerås och Västervik var industristäder men i Västervik drabbade inte 
arbetslösheten Västerviks LS som organisation på samma sätt som syndikalisterna i 
Västerås. Inte heller drabbade vissa industriers nedgång syndikalisterna i Västervik 
nämnvärt eftersom de arbetade inom många olika yrken och på de flesta av stadens 
arbetsplatser. 

Samarbete och relation 
Registerfrågan föreslogs av en reformistiskt organiserad arbetare och en annan 
reformist var påläst och hade mycket kunskap om registermetoden. I första 
omröstningen röstade hälften av avdelningarna för register men från den andra har jag 
inte funnit något resultat. VFS och avdelningsstyrelserna var eniga om att avtalen 
skulle sägas upp och att om nya skulle tecknas så skulle de vara utformade så att lagen 
skulle kunna kringgås. De var också eniga om att inga representanter skulle tillsättas i 
arbetsdomstolen. Tre av de fyra undersöka avdelningarna beslöt att instämma i VFS 
och avdelningsstyrelsernas cirkulär. Avdelningarnas synsätt och agerande när det 
gällde avtalsuppsägningen, registerfrågan och enhetskommitténs konferens tyder på att 
fackföreningsrörelsen generellt sett var radikal i Västervik.  
Registersamarbete och försök till registersamarbete förekom under 1920-talet på andra 
håll men oftast var det en avdelning som tillsammans med en LS använde sig av 
registermetoden industrivis. Något liknande exempel som i Västervik där man försökte 
sig på att få hela stadens organiserade arbetare att använda registermetoden har jag inte 
funnit i det angivna forskningsläget. Speciellt för försöket till registersamarbete är 
även den industriöverskridande registertanken. De försökte göra ett registersystem som 
skulle gälla för alla arbetsplatser i hela staden. 
   Syndikalisterna såg sig själva som en maktfaktor inom Västerviks 
fackföreningsrörelse i annat fall är det inte troligt att de tänkt tanken att driva ett 
projekt av detta slag och än mindre försökt genomföra det. Protokollen uppvisar en 
stark tro på att arbetarnas förhållanden och samhället var fullt möjliga att förändra, 
men det skulle kräva att alla arbetarna samarbetade. Syndikalisterna i Västervik såg 
registret som den bästa metoden för detta ändamål och försökte därför genomföra det. 
Syndikalisterna var inte låsta principiellt och ideologiskt utan utvecklade sina idéer 
och metoder för att kunna anpassa dem till de förhållanden som var speciella för 
staden och för att det skulle kunna ge bra resultat för alla de organiserade arbetarna i 
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Västervik. Syndikalisterna stod för och trodde på sina principer men agerade taktiskt 
för att kunna nå bästa resultat. För både reformister och syndikalister gick solidariteten 
och det gemensamma intresset före organisationernas olika principer. Alla tyckte inte 
lika och undantag fanns men på det stora hela var det så. De slutsatser man kan dra av 
detta är att Västerviks LS hade en stark position i stadens fackföreningsrörelse då de 
försökte genomdriva ett projekt i den aktuella omfattningen som byggde på en 
syndikalistisk kampmetod och syndikalistiska principer.  
   Syndikalisternas position hade förmodligen stor betydelse för samarbetet mellan de 
olika organisationerna. Av stor vikt var radikaliteten i de reformistiska 
organisationerna eftersom skepsisen mot syndikalisterna skulle ha varit större om 
fackföreningsrörelsen skulle ha varit mer socialdemokratiskt influerad än vad som var 
fallet. Av ombuden i VFS får man det intryck som den Socialdemokratiska 
Arbetarkommunen hade, att fackföreningsrörelsen till stor del inte bara bestod av 
syndikalister utan även av kommunister. Det höga antalet kommunister i VFS och 
vilka som dominerade inom den reformistiska fackföreningsrörelsen tydliggörs i 
diskussionen om antimondkonferensen och Enhetskommittén. Socialdemokraterna 
förefaller ha varit i minoritet och hade inte möjlighet att påverka det fackliga arbetet i 
den utsträckning de önskade. Det utbredda samarbetet inom Västerviks 
fackföreningsrörelse på 1920-talet måste ses som ovanligt och det kan ha inverkat på 
syndikalisternas möjligheter och handlingsutrymme i den fackliga praktiken. 
Samarbetet och radikaliteten bidrog till det konkreta agerandet i de situationer som 
uppstod. Exempelvis gick solidariteten med arbetarklassens gemensamma intressen 
före vilken organisation man tillhörde eller ideologisk hemvist. Den starka 
solidariteten mellan arbetarna och dess olika organisationer i staden bidrog till att 
konkurrensen mellan arbetarna minskade. I frågan om arbetslösheten blev det tydligt 
att det även fanns många oorganiserade arbetare och för VFS var det av hög prioritet 
att ändra på det förhållandet. Begränsning av konkurrensen var registrets syfte och 
VFS försökte på olika sätt begränsa konkurrensen i sin kamp mot arbetslösheten, 
arbetsfredslagstiftningen och dess verkningar. Radikaliteten, solidariteten och den 
gemensamma strävan efter att begränsa den inbördes konkurrensen gynnade 
syndikalisterna. Det står klart att Västerviks LS var ett fackligt alternativ för en stor 
del av stadens arbetare.  

Handlingsutrymme 
Syndikalisterna i Västervik uppvisar vissa likheter med de syndikalistiska 
skogsarbetarna som Kristian Falk har studerat. Skogsarbetarna anpassade sig till de 
rådande förhållandena genom registermetoden. Det var tanken även i Västervik trots 
att det inte blev så i praktiken under perioden för undersökningen. Det 
industriöverskridande registerförslaget var ett exempel på försök att anpassa sig till de 
rådande förhållandena, att göra det bästa av den situation som var. Samtidigt var det ett 
försök till att förändra den situationen, förbättra sina levnadsförhållanden samt att 
konkret flytta makten över arbetstillfällena, anställning osv. från arbetsgivarna till 
arbetarna själva. Det var också ett sätt att göra motstånd mot arbetsfredslagen och att 
försöka underminera den. Det finns även andra faktorer som gör att vissa likheter kan 
skönjas mellan skogsarbetarna och syndikalisterna i Västervik. Ett exempel är att även 
fast syndikalisterna i Västervik förespråkade en principiell hållning mot avtal skiljde 
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både de och skogsarbetarna på princip och taktik vilket innebar att de även accepterade 
att sluta kollektivavtal. I Västervik var syndikalisterna avtalsslutande part på olika 
arbetsplatser, en styrkeposition som påminner om skogsarbetarnas tillämpning av 
kollektivavtal som byggde på att syndikalisterna deltog som avtalsslutande part 
jämsides med ett LO-förbund och som enligt Falk var den enda bransch där 
syndikalisterna uppnått denna styrkeposition. I Västervik ingick syndikalisterna 
överenskommelser med olika arbetsgivare men i undersökningen kom det också fram 
att stenindustriarbetarförbundets avdelning accepterade att sluta avtal tillsammans med 
syndikalisterna trots att syndikalisterna inte utgjorde någon stor del av de organiserade 
stenarbetarna. Arbetsgivarna slöt ett flertal avtal med syndikalisterna vilket inte var 
självklart. För de arbetsgivare som var medlemmar i SAF var det inte tillåtet att 
förhandla med syndikalister. Att syndikalisternas förenings- och förhandlingsrätt 
respekterades tyder på en mycket stark position såväl som ett utbrett 
handlingsutrymme.  
   Förutom den liknande synen på taktik och principer som syndikalisterna i Västervik 
delade med de syndikalistiska skogsarbetarna som Falk studerat, hade de en liknande 
förmåga att bemöta nya och svåra situationer. De fokuserade också på 
dubbelmaktsstrategin som registerkampen var exempel på och många av de andra 
initiativ som syndikalisterna försökte förverkliga i VFS. Falks tanke att 
organisationens egen praxis och struktur påverkade organisationens överlevnad, och 
inte bara de samhälleliga strukturerna, stämmer väl in på situationen i Västervik. I 
Västervik hade syndikalisterna också både viljan och förmågan att bemöta samhällets 
förändringar.  
   Syndikalisterna besatt inte bara dessa förmågor och självförtroende utan 
undersökningen visar även att flera av medlemmarna i Västerviks LS hade de övriga 
organiserade arbetarnas respekt och förtroende. De innehade flera förtroendeuppdrag 
och åtnjöt i olika avseenden stor respekt. Det var en betydelsefull faktor för 
syndikalisternas handlingsutrymme. 
   Den offensiv som LO och SAP påbörjade mot syndikalister och kommunister i 
fackföreningsrörelsen 1929 verkar inte ha haft någon effekt i Västervik. I de 
handlingar jag undersökt finns det inget som tyder på att varken syndikalisternas eller 
kommunisternas inflytande minskade eller var på väg att minska under den undersökta 
perioden. 

Västervik avviker från mönstret  
Den tredelade analysmodellen som Marcel van der Linden och Wayne Thorpe 
presenterat har jag i mindre utsträckning haft med mig under arbetets gång men inte 
med den strikta uppdelningen utan hela tiden överskridit gränserna de olika nivåerna, 
den ideologiska, den organisatoriska och den som handlar om verkstadsgolvet. Mest är 
det dock den organisatoriska och som även har inbegripit relationen till och samarbetet 
med reformisterna i stor utsträckning. 
   De två faktorerna som van der Linden och Thorpe menar kan förklara 
syndikalisternas framgång respektive misslyckande som jag valt ur för att se om de 
kan ha bidragit till syndikalisternas framgång i Västervik. Den första som handlar om 
framväxten av en allmänt radikal stämning behöver inte stämma. Västerviks 
fackföreningsrörelse var radikal men det innebär inte att den under den undersökta 
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perioden skulle ha växt sig mer radikal än vanligt utan radikaliteten karaktäriserade 
snarare ett normaltillstånd i Västervik. Det går inte att utesluta att det kan ha varit en 
faktor tidigare men det kan inte förklara framgången över tid. Samma sak är det med 
den andra valda faktorn om missnöje med den dominerande arbetarrörelsens strategi. I 
Västervik hade syndikalisterna en dominerande ställning och därför behövde de inte 
mobilisera ett missnöje mot övriga arbetarrörelsen lokalt. Det var helt enkelt 
syndikalisterna och kommunisterna som stod för strategin. 
   För att förklara marginaliseringen anger van der Linden och Thorpe tre alternativ 
som innebar att en rörelse kunde välja mellan att hålla fast vid sina principer, ändra 
kursinriktning eller att upplösa rörelsen alternativt gå samman med en icke-
syndikalistiskrörelse. Min undersökning ligger lite tidigt i tiden för att 
marginaliseringen ska kunna undersökas men då gruvarbetarna marginaliserades långt 
tidigare än syndikalisterna i Västervik gör jag ett mindre konstaterande. 
Konstaterandet är att de höll fast vid sina principer men marginaliserades inte, inte i 
första taget i alla fall. De ändrade inte kursinriktning men däremot skiljde de på 
principer och facklig praktik vilket innebar taktiska val för att nå sina mål. Det sista 
alternativet att upplösa organisationen eller gå samman med en icke-syndikalistisk 
organisation var inte ett alternativ för syndikalisterna i Västervik. 
   De slutsatser Blomberg kommit fram till utifrån sina studier av syndikalistiska 
gruvarbetare visar att arbetsfredslagstiftningen var ett instrument för marginalisering 
och att SAC oskadliggjordes på arbetsmarknaden. I Västervik hade ingen 
marginalisering skett vid slutet av 1929 och Västerviks LS var inte i närheten av att bli 
oskadliggjord på arbetsmarknaden. 
   Blombergs undersökning visar även på att arbetsgivarnas och avdelningarnas 
agerande och relationen mellan parterna har varit av betydelse för syndikalisternas 
handlingsutrymme. Det går inte att utesluta att arbetsgivarnas agerande påverkade 
syndikalisternas handlingsutrymme i Västervik men de var utspridda på så många 
olika arbetsplatser att det inte kan ha spelat en avgörande roll för det syndikalistiska 
inflytandet och Västerviks LS fackliga verksamhet i sig. Avdelningarnas agerande har 
haft betydelse eftersom samarbetet var så bra och välorganiserat. Däremot kan inte 
enskilda avdelningars agerande ha haft så stor betydelse för handlingsutrymmet och 
frågan är om avdelningarnas agerande var avgörande med tanke på det mönster 
Västervik uppvisade med avseende på medlemssiffror. Slutsatsen att kombinationen 
mellan LS styrka i relation till avdelningens svaghet och bolagens agerande var bas för 
syndikalisternas handlingsutrymme stämmer inte för Västerviks del. I Västervik var 
reformisterna många fler även om LS var den största organisationen i slutet av 1920-
talet. Avdelningarna var av blandade storlekar varav en del nästan var lika stora som 
LS. LS hade alltså att göra med starka som svaga avdelningar och många olika bolag 
och arbetsgivare som med största sannolikhet inte förde samma politik gentemot sina 
anställda. Även om syndikalisterna blev speciellt behandlade på Slip och 
Centralbryggeriet så var det främst syndikalister som blev avskedade på 
Stegeholmsfabriken 1929. Att ett flertal arbetsgivare förhandlande och slöt 
överenskommelser och avtal med syndikalisterna berodde snarare på syndikalisternas 
exceptionella styrka än på de andra parternas svaghet. 
   Även när det gäller Blombergs slutsats om att LS kvarblivande underlättades av 
arbetarorganisationernas samarbete om inte LS utmanade avdelningen på det fackliga 
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området och att syndikalisternas möjligheter att agera fackligt minskade avvek 
Västervik. Västerviks LS var i slutet av 1920-talet en stark facklig makt inom 
Västerviks fackföreningsrörelse. LS behövde inte utmana avdelningarna eftersom det 
fackliga samarbetet fanns där och var djupt och genomgående. Snarare fanns tendenser 
till ett fördjupat samarbete och hårdnad facklig kamp med LS i spetsen när VFS i 
slutet av 20-talet fick ökade befogenheter och de på allvar försökte bekämpa 
arbetslösheten i staden. 
   Hållpunkter inför fortsatta studier av området har uppnåtts och undersökningen visar 
även på att de utvalda hypoteserna inte kan förklara syndikalismen i Västervik. En 
intressant fråga att fortsätta arbeta med blir då hur syndikalismen i Västervik istället 
skulle kunna analyseras och förklaras. 
 

Avslutande diskussion 
Undersökningen visar att syndikalisterna hade en ovanligt stark position inom 
Västerviks fackföreningsrörelse och att denna inte låter sig förklaras av de hittills 
uppställda hypoteserna eller av resultaten från den tidigare forskningen. Den 
begynnande teoribildningen inom området är helt enkelt inte tillräcklig för att för att 
förklara syndikalismen i Västervik. Framförallt behöver Västerviks syndikalister 
studeras under en längre tidsperiod och jag är av samma uppfattning som Blomberg 
nämligen att studier av syndikalisterna kopplad till de andra parterna på 
arbetsmarknaden, deras relation och agerande är fruktbart. Studier av de förhållanden 
som var rådande på arbetsmarknaden som t.ex. kollektivavtalets utbredning, 
lagstiftningar och hur sådana faktorer rent konkret påverkade syndikalisterna och deras 
fackliga praktik i kombination med relationerna och maktförhållandet inom 
fackföreningsrörelsen kan ge en hel del ledtrådar till hur syndikalismen och dess styrka 
i Västervik kan förstås och förklaras. Likaså arbetsprocessens förändring, den 
syndikalistiska organisationens egen verksamhet och fackliga praktik är intressanta i 
sammanhanget 
   Blomberg menar på att SAC:s kvarblivande bör studeras genom lokalpolitiken på 
grund av samarbetet mellan LS och avdelning avbröts på det fackliga området men 
inte på det lokalpolitiska. För Västerviks del avbröts inte den fackliga praktiken som 
på andra håll för syndikalisternas del. Att undersöka både facklig praktik och 
lokalpolitisk aktivitet är förmodligen av stor betydelse för fortsatta studier av 
syndikalismens framgång och kvarblivande i Västervik. Även arbetarrörelsen och dess 
verksamhet i stort kan med stor sannolikhet bidra med några pusselbitar då det i min 
undersökning blivit uppenbart att även kommunisterna var många och inflytelserika. 
Hur kommunisternas inflytande har påverkat, kommunisternas och syndikalisternas 
förmåga och vilja att samarbeta med varandra är också av betydelse för 
sammanhanget. Den tidigare forskningen har bidragit med många trådar att spinna 
vidare på, att ifrågasätta och utveckla som inte rymts inom ramen för den här 
undersökningen. 
   I undersökningen kom jag så pass långt att det går att säga att ”segern” inte var en 
enkel sak i Västervik och att den i enlighet med E.H. Carrs citat inte heller bör 
framställas som sådan. När 1930-talet gjorde sitt intåg i Västervik var syndikalisterna 
fortfarande en dominerande kraft inom Västerviks fackföreningsrörelse. Hur det såg ut 
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i arbetarrörelsen i stort på orten får framtida undersökningar visa. Västervik är ett 
exempel på avvikelse från vad den tidigare forskningen kommit fram till. Västerviks 
LS var ett fackligt alternativ för stadens arbetare och då den begynnande 
teoribildningen inom området inte räcker till för att förklara situationen i Västervik blir 
behovet av fortsatt forskning tydligt. Frågan är inte om syndikalisterna har påverkat 
Västerviks historia utan på vilket sätt och i vilken utsträckning. 
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Den känslosamme historikern 
 
Känslan som teori, praktik och ideal i forskningsarbetet 
 
Av Camilla Ziedorn 
 
Inledning 
 
Let us guard against stripping our science of its share of poetry. Let us also beware of the inclination, 
which I have detected in some, to be ashamed of this poetic quality. It would be sheer folly to supose 
that history, because it appeals strongly to the emotions, is less capable of satisfying the intellect.1 
 
Så skrev Marc Bloch i introduktionen till The historian’s craft. Historievetenskapen 
förför, lockar oss med sina fantasieggande behag och sin poetiska skrud och samtidigt 
talar den om något som är verkligt, något som berör inte bara det estetiska sinnet, men 
det intellektuella. Att historievetenskapen är skön och förförande betyder inte att den 
inte ger oss kunskaper och insikter, ja det skulle rent av vara dåraktigt att av den 
anledningen inte ta de känslosamma och mjukare delarna av historieforskningen på 
allvar. 
    Sådana värden har emellertid med större eller mindre intensitet under lång tid 
betraktats med misstro och undertryckts, ty det oreglerade och otämjda måste 
behärskas och kontrolleras. Det finns och har länge funnits en föreställning om det 
rationella förnuftet så som kunskapens och vetenskapens rätta verktyg. Visserligen 
förekommer det i många sammanhang en mer nyanserad bild, men likväl betraktas 
känslosamheten så som synonym med subjektivism och oförnuft och den äger därmed 
icke tillträde till akademierna. 
    Ändå är det vad vi är. Emotioner, affekter, stämningar utgör en stor del av 
människan och styr inte sällan hennes önskningar, hennes handlingar, rörelser och val. 
De ger oss lust att utforska och kittlar vår inbillningsförmåga tills den öppnar för oss 
en värld ur det förgångna, där vi möter alla dessa liv som en gång varit. När 
känslosamheten utgör en så stor del av vad det är att vara människa, tycks det mig 
anmärkningsvärt att den inte erkänns i större utsträckning i det vetenskapliga arbetet. 
Det har emellertid under de senaste decennierna skett en viss förskjutning och ett ökat 
intresse för känslornas betydelse kan skönjas i humanvetenskaperna. Detta gör den 
känslosamma forskningen angelägen inte minst för historievetenskapen, en disciplin 
som i så hög grad ägnar sig åt det mänskliga. Det vore intressant att undersöka hur den 
känslosamma forskningen ser ut och vad den kan ge oss.  
 
 

                                                          

Syfte och problemformulering 
Jag ska här undersöka känslosamhetens innehåll och användbarhet i 
historieforskningen. Vad är den och vad kan den bli i sin fulla potential? Inledningsvis 
ska jag utreda hur känslosamheten betraktas, hur den tar sig uttryck och vad man kan 
vinna med ett sådant förfaringssätt. Här ställs och besvaras följande frågor: 
 
Hur kommer det sig att känslosamheten har låg status i vetenskapen? 

 
1 Marc Bloch, The Historian’s Craft, Manchester 1979 (1976), s 8 
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Hur ser den ut i historieforskningen? 
Vad finns det för fördelar med en känslosam historieforskning? 
 
Den förstnämnda frågeställningen, som besvaras i det inledande kapitlet, ska betraktas 
som en bakgrund till de efterföljande frågorna. Därefter undersöks känslosamhetens 
praktik närmare. Vad innebär det att vara känslomässigt engagerad i sina studiesubjekt 
och vad händer i arbetsprocessen och med resultaten? Frågor som kommer besvaras är: 
 
Hur fungerar empatin som metod i den historiska forskningen och vad ger den för 
resultat? 
Fungerar alla känslor lika och har de samma existentiella status? 
 
Med detta vill jag få ett grepp om känslosamheten i historievetenskapen; vad den är, 
hur den betraktas, används och dess faktiska existentiella status. 
 
 
Begränsningar och disposition 
Jag ska alltså undersöka känslosamhetens innehåll och användbarhet och som titeln 
anger inkluderar detta både teori, praktik och ideal. Det betyder att känslosamheten 
kommer beröras ur olika aspekter och på olika nivåer. Kunskapsteoretiska och 
vetenskapsfilosofiska spörsmål diskuteras och i så måtto handlar arbetet om känslans 
teori. Praktiken hänsyftar på det faktiska forskningsarbetet, det vill säga den metodiska 
utformningen och vetenskapsmännens förhållande till sina studiesubjekt. Ideal visar på 
att arbetet är öppet polemiskt, det vill säga riktar sig mot den rådande uppfattningen 
och vill plädera för ett annat förhållningssätt, där känslorna bereds större plats. 
    En stor del av min undersökning handlar alltså om känslans värden. Risker kommer 
att diskuteras efter hand jag stöter på dem, men är inte en central del av min studie. De 
tjänar som komplement, nyanser och begränsningar till diskussionerna om vad man 
vinner på en känslosam behandling av källmaterialet. 
    Det känslosamma förfaringssättet handlar här om att uppmärksamma de mänskliga 
och mjuka värdena. Det berör därför historiker som ägnar sig åt företrädesvis 
kvalitativa studier. I min undersökning kommer jag diskutera tolkning och förståelse 
av det mänskliga och jag uttalar mig alltså inte om studier av rent kvantitativ art. 
 
Det måste finnas en klar idé om vad undersökningsobjektet egentligen är och hur det 
studeras bäst. Därvidlag är begreppsanvändningen viktig. Begreppsdefinitionen är 
emellertid inte klar i arbetets början. Jag använder känslosamhet som ett begrepp för 
att beteckna ’att vara i en känsla’. Känsla kan förklaras som oklar kunskap eller 
omedelbar.2 Det är att upptäcka vad något är och motta intryck i ett visst tillstånd. 
Detta har mycket oklara innebörder och kan betyda mycket. Jag har talat om och 
kommer fortsätta tala om känslosamheten såsom affekter, emotioner, känslor, och 
stämningar. Det beror på att det råder oenighet och förvirring om begreppen. Olika 
forskare använder olika termer för att beteckna vad de studerar. Innebörden av 
begreppen varierar, överlappar varandra, ibland används de synonymt. 
                                                           
2 Poul Lübcke (red), Filosofilexikonet: Filosofer och filosofiska begrepp från a till ö, Stockholm, 1997 
(1983), s 314 
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    Det kan verka problematiskt att inte från början av arbetet ha en klar definition av 
begreppet och att inte närmare precisera vilken del av känslosamheten som efterlyses 
eller ingår i det vetenskapliga arbetet. Jag undviker detta medvetet, emedan en del av 
undersökningen går ut på att ringa in begreppet i en historievetenskaplig kontext. Jag 
ska teckna en bild av känslosamheten, dess innehåll och användningsområden i den 
historiska forskningen och syftar alltså inte till att söka entydiga definitioner av 
begreppet. 
 
Uppsatsen har stor vidd, den cirklar kring teman och har många poänger. Den kan 
därför till en början verka sakna ett egentligt fokus. Jag skriver mig så att säga in i 
problemformuleringen och organiserar uppsatsen därefter. Successivt ska en 
uppfattning om känslosamheten uppkomma, fördjupas, problematiseras och redas ut. 
    Ambitionen är givetvis inte att kartlägga allt på området. Jag har valt ut vad jag 
uppfattar som centrala faktorer, argument och passager. Därtill har jag studerat 
företrädesvis svenska historiker, som uttryckligen använder sig av sin egen 
känslosamhet eller hanterar emotioner i sitt källmaterial. Dessa historiker är Peter 
Englund, Arne Jarrick, Ann-Sofie Ohlander och Eva Österberg. De presenteras och 
analyseras fortgående i texten som belysande exempel och inlägg i resonemangen. 
Detta för att få en nyanserad och bred bild av den känslosamme historikern, förankra 
mina diskussioner i konkreta exempel och därmed undvika att de drar iväg i 
idealistiska, högtflygande luftslott utan kontakt med historikerns faktiska arbete. 
    I den metodologiska delen av känslosamheten kommer flera vetenskapsmän tas upp, 
men de centrala är Friedrich Schleiermacher och Hans-Georg Gadamer. Dessa båda 
herrar har olika uppfattningar om forskarens känslosamhet och företräder två skilda 
sätt att använda känslosamheten på. De kan betraktas som representanter för en 
splitring som fortfarande råder i historievetenskapen. 
 
 
Känslosamheten som kom bort  
 
Åtskillnaden mellan människans rationella och emotionella egenskaper  
Behöver historievetenskapen överhuvudtaget känslorna för sin verksamhet? Många 
menar att de adekvata resultaten nås genom rationella processer och inte sällan 
avfärdas emotionella och subjektiva analyser som pseudovetenskap. Vad kommer då 
denna uppfattning ifrån? Jag ska inleda arbetet med att presentera den idétradition i 
vilken vårt förhållande till känslosamheten har sin grund. 
 
När René Descartes (1595-1650) uttalade sina sedan dess mycket välciterade ord; Cogito 
ergo sum, eller; Jag tänker alltså finns jag, satte han ord inte bara på sin ontologiska 
sats om jagets vara och Guds existens, men dessutom på en uppfattning om det 
tänkande förnuftets överlägsenhet. Descartes härleder med denna sats hela världens 
existens från förnuftet och förnuftet blir verklighetens garant. Descartes levde och 
verkade under upplysningstiden och som barn av sin tid hade han en enormt stor tilltro 
till förnuftet och logiken. Det är härigenom vi får, om än små men ack så omhuldade, 
glimtar av verkligheten, av livet och av alla stora sanningar.3 
                                                           
3 Sten Andersson, Känslornas filosofi, Stockholm 1992, s 11 
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    De här tankarna var typiska för upplysningstiden, men alls inte nya. Redan Platon 
betraktade känslorna som irrationella och klagade på hur de underminerade förnuftets 
styre, hur de direkt motsade logiken. För att hänge sig åt sina känslor krävs varken 
bildning eller hårt arbete, de är därför opportunistiska, resonerade en indignerad 
Platon. Den känslosamme kunde alltför lätt föras bakom ljuset och duperas i 
godtyckliga syften.4 
 
Max Weber (1864-1920), samhällsvetare som utforskat sambandet mellan etik och 
kapitalism, tidsbestämde istället separationen mellan tankar och känslor till 1500-talet 
och den protestantiska etiken. Där reformationens ideal gick höga och kapitalismens 
vagga sattes i rörelse, uppstod vår rationella natur. Förnuftet blev den härskande 
principen och känslorna det direkta, det konkreta, det tillfälliga.5 Weber tyckte sig se 
hur den här tendensen förstärkts under modern tid i en alltmer tilltagande 
rationalisering av världen. Något har gått förlorat och världen har blivit entydig, ty de 
irrationella delarna av livet accepteras inte längre. Med en kittlande och många gånger 
illusorisk nostalgi inför primitiva samhällen, ställde han dem i kontrast till det 
moderna västerländska. Där det primitiva samhället var konkret magi, har vårt 
samhälle separerat den mystiska upplevelsen från kunskapen om världen och de 
hemlighetsfulla, oberäkneliga makterna tillåts inte längre vara del i kunskapssökandet.6 
Intellektualiseringen har skapat en människa som står inför en avmystifierad värld och 
fryser, famlar efter något som är sant och tillgriper inte magiska medel, men tekniska. 
Med uträkningar, beräkningar, kalkyler och uppskattningar kan hon behärska allt och 
allt kan hon veta.  
     
Oavsett om arvet så stammar från de antika filosoferna, från Descartes eller från 
protestanterna och kapitalismen, finns det en synnerligen livskraftig uppfattning om att 
det i människans inneboende egenskaper förekommer en konturskarp uppdelning i 
förnuft och känsla och att dessa egenskaper besitter olika existentiell status.  
 
Strävan efter rationalitet i vetenskapen 
Vi har sålunda en idétradition där det emotionella livet får stå som motsats till det 
rationella och känslorna betraktas som världsfrånvända alster av våra mänskliga, blott 
alltför mänskliga, egenskaper. Givetvis återspeglas denna uppfattning i vetenskapen 
och det vetenskapliga arbetet präglas härefter. Så hur ser den vetenskapliga strävan 
efter rationalitet ut? Vilken status har känslorna i vetenskapen i allmänhet och i 
historiedisciplinen i synnerhet? 
 
Mångtaliga är de filosofer som ifrågasatt den vad många härleder till cartesianska 
uppfattningen om förnuftets och det logiska tänkandets starka position, men likväl 
dominerar den fortfarande vetenskapen i stort. Den har visat sig livskraftig över tid, 
genom vetenskapliga kriser och paradigmskiften.7 Vetenskapsmannen kännetecknas av 
affektiv måtta och nykter framstegsiver och framtiden, den är rent förnuft. 

                                                           
4 Noël Carroll, Beyond Aesthetics: Philosophical Essays, New York 2001, s 219 
5 Andersson, s 25f.  
6 Max Weber, Religionen, rationaliteten och världen, Lund, 1996 (1920), s 39 
7 Jeanette M. Hariland och Michael Lewis(red), Handbook of Emotions, New York 1993, s 10 
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Den modell för samhällsutveckling som Weber företrädde var runt sekelskiftet 1900 
väl utbredd och vedertagen. Alla samhällen ansågs gå igenom specifika stadier, ta sig 
från magi via religiöst tänkande mot ett vetenskapligt. Även om vi idag inte betraktar 
historien som steg på evolutionismens trappa, sammanfattar det en trend i vetenskapen 
som eskalerat under 1900-talet; det logiska förnuftets dominans i det intellektuella 
arbetet. Det har funnits och finns till viss del fortfarande en föreställning om 
vetenskapens utveckling mot en alltmer förfinad art, ett alltmer preciserat förhållande 
till verklighetens essenser. Filosofen Immanuel Kant (1724-1804) förklarade naturens 
syfte så som att realisera livets fullkomliga kärna och likt Aristoteles fann han i alla 
varelser en inneboende strävan mot att uppnå sin fulla potential. Kants människa är 
förnuftig, förnuftet är hennes essens och hon strävar följaktligen mot fullständig 
rationalitet.8 Kant ger oss så mänsklighetens historia som en process mot frigörelse och 
sanning. 
    Det förekommer sålunda en föreställning om en allmän rörelse bort från ett förflutet 
av ovetenskapliga arbetsmetoder. Så har vetenskapen funnit sitt värde och sin 
rättmätiga plats som utforskare av världen i åkallan av förnuftets idé, i motsats till det 
emotionella livet och avskuret från den levda erfarenheten. En insikt räknas till 
vetenskapen bara om den underordnats rationella och systematiska arbetsmetoder, om 
den uppfyller vissa metodiska krav.9 
 
För att förstå varför historieskrivningen omhuldat dessa ideal med en sådan iver, måste 
man se till den historiografiska bilden, historiedisciplinens position och status i 
förfluten tid. Först under 1800-talet blir historieämnet en vetenskaplig disciplin. 
Dessförinnan var historieskrivningen tillägnad läsaren, den hade en ideologiskapande 
roll eller var en litterär form för att upplysa, uppbygga och underhålla. Genren, för 
man kan här tala om en litterär genre, var lektyr bland annan i bokskåpen. Det som 
sker under 1800-talet är en professionalisering av ämnet och den får en annan status i 
samhället. Nu slängs lekmän och världsmän ut ur sina historiefabulerande kammare 
och ersätts av lärda fackmän, som ägnar sig åt primärforskning och systematisk 
källkritik. I denna tid av vetenskapsoptimism och professionalisering verkade den man 
som har kommit att förknippas med de nya metodkraven; Leopold von Ranke (1795-
1886). Han talade varmt om historieforskningens framtid och framhöll att syftet måste 
vara att utreda wie es eigentlich gewesen, vad som egentligen hände. För detta krävdes 
ett stringent arbetssätt, med en systematisk källkritisk aktivitet som måste föregå all 
historieforskning av dignitet. 10 
    Metodkravets inträde gav ett nytt och mer vetenskapligt paradigm. Man tillgrep de 
kriterier för vetenskaplighet som förelåg och mjuka värden som känsla, intuition och 
livserfarenhet fick stå tillbaka för ett kalkylerande logiskt tänkande och kallt förnuft. 
Denna utveckling skedde inte i en handvändning och fortfarande vid sekelskiftet 1900 
klagade man på den utbredda ovetenskapligheten inom historieskrivningen, som 

                                                           
8 Robin George Collingwood, The Idea of History, New York 1966 (1946), s 98 
9 Per Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm 2004 
(1979), s 23  
10 Svante Nordin, Från tradition till Apokalyps: Historieskrivning och civilisationskritik i det moderna 
Europa, Stockholm 1992, s 71ff. 
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underminerade ämnets status och möjligheter att nå riktiga resultat. Med positivismen, 
den idéströmning som därpå följde, ville man få bort den spekulativa 
historieskrivningen och detta skulle ske enligt naturvetenskapliga ideal och 
arbetsmetoder. Samma distans till sina studieobjekt, samma tydliga åtskillnad mellan 
observerande subjekt och observerat objekt, den strikta och kritiska undersökningen av 
bevismaterial, skulle nu även historikern anamma och han gav sig ut i forskningen för 
att finna och förutsäga lagbundenheter och kausaliteter.11 
    Det var i denna kontext weibullskolan klev in på den svenska historievetenskapliga 
arenan och i grunden förändrade de premisser på vilka historieforskningen hittills varit 
verksam. Bröderna Weibull förespråkade en radikal källkritik och en empirisk 
kunskapsteori tog form i svensk historieforskning, där historiska fakta skulle 
fastställas. Man följde arvet från Ranke och nu kom materialhanteringen i fokus och 
blev central i forskningsprocessen. Analysens syfte var källkritik och man strävade i 
arbetet efter att blottlägga den oförfalskade sanningen.12 För Lauritz Weibull (1873-
1960) var historia vetenskap först då alla delar i arbetsprocessen var bevisbara, aldrig 
innehöll mer än det faktiskt konstaterbara och följde en sträng logiks strängaste lagar, 
som han uttryckte det.13 Weibullianerna var antiidealister och den fria reflexionen 
måste begränsas. Människan antogs vara av totalt rationell natur. Sålunda skrev Curt 
Weibull (1886-1991) i sitt arbete om drottning Kristina helt utan inlevelse i personen 
bakom maktstrukturerna. Hans Kristina var en medvetet kalkylerande aktör i ett inte 
sällan rent maktpolitiskt spel.14 
 
Vi har alltså en idétradition som gör skarp åtskillnad mellan rationella och emotionella 
egenskaper, där den förstnämnda åtnjuter oändligt mycket högre status i 
kunskapssökandet. Medan känslan för oss bort på privata och subjektiva villovägar, 
blottlägger de rationella processerna livets innersta väsen. På samma sätt blev 
systematisk källkritik och naturvetenskapliga ideal ett sätt att professionalisera 
historieämnet och ge det vetenskaplig status. Weibullianerna införde i svensk 
historieforskning denna källkritiska arbetsmetod och en människosyn som byggde på 
det kalkylerande förnuftet. Med en sträng logiks strängaste lagar skulle man blottlägga 
föreliggande fakta och konstatera vad som egentligen hände. 
    Efter vad som hittills framgått verkar det tveksamt om känslor överhuvudtaget 
förekommer i historievetenskapen. Och då de betraktas som irrationella och subjektiva 
kan man fråga sig om historievetenskapen alls behöver känslorna för sin verksamhet. 
Jag ska nu övergå till att undersöka hur den känslosamma historievetenskapen ser ut 
och vad den kan ge oss.  
 
 

                                                           
11 Collingwood, s 126ff. 
12 Rolf Torstendahl, Källkritik och vetenskapssyn i svensk historisk forskning 1820-1920, Stockholm 
1964, s 272 
13 ibid., s 357 
14 Thorsten Nybom och Rolf Torstendahl; Historievetenskap som teori, praktik och ideologi, 
Stockholm 1988, s 83f. 
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En känslosam historieforskning:  Hur ser den ut och vad är den bra 
för? 
 
Den känslosamma människan 
I vetenskapen strävar man alltså bort ifrån känslosamheten och uppfattningen om den 
rationella människan dominerar forskningen. Bilden är emellertid mer nyanserad än så, 
ty den starkaste idéströmning, de mest strålande patos, genomsyrar aldrig all 
forskning, även om de forskningsresultat som står i enlighet med den dominerande 
diskursens föreskrifter får mest spridning och inflytande i samhället, för att tala med 
Foucault. Här har redan från början funnits tendenser åt motsatt håll. Filosofen 
Wilhelm Dilthey (1833-1911) förde fram idén om en grundläggande olikhet mellan 
humanvetenskaperna och naturvetenskaperna vid samma tid som tongångarna om 
historievetenskapens rationalisering gick varma. Dilthey menade att vi förklarar 
naturen, men själslivet förstår vi. Det här skulle inte beröva historiedisciplinen dess 
nyförvärvade vetenskapliga status, men förvandla den till en mjukare vetenskap, där 
glädje och sorger, logik och affekter, kunskaper och erfarenheter blandades och ingick 
som naturliga delar. Förståelsens metodologi skulle återerövra livets och den 
mänskliga erfarenhetens rikedom.15 Här har alltså historievetenskapen fått en annan 
grund för sanning och människan måste förstås inte enbart enligt det kalkylerande 
förnuftet. Hennes lidelser låter sig inte styras enligt logikens allmänna lagar och 
historieforskningen är, för att använda Francis Bacons ord; ett annat sätt att 
filosofera.16 
    Många har mycket riktigt kritiserat weibullianernas rent förnuftiga människotyp och 
menar att man i vetenskapen måste utgå ifrån att människan inte alltid eller mycket 
sällan handlar enligt en rationell princip. Historikern Arne Jarrick tycker det är 
beklagligt hur ovilliga många vetenskapsmän är att erkänna detta. Den dominerande 
uppfattningen om människans logiska natur gör vetenskapsmannen stelbent och han är 
benägen att reducera sitt källmaterial till entydiga modeller av välintegrerade 
sammanhang. Irrationaliteter godtages ej. Historikern löper här stor risk att 
bortförklara eller bortse från det motsägelsefulla i sitt källmaterial. Jarrick menar att 
om historikern inte var så mån om att erhålla förnuftsstyrda entydigheter, om han inte 
arbetade så hårt för att få de mentala modellerna att stämma överens och om han inte 
anlade en sådan avvisande attityd till paradoxer och absurditeter, då skulle han få helt 
andra forskningsresultat. 17 
 
Jag uppehåller mig här vid känslorna hos de historiska aktörerna, men detta är ändå 
inte någon egentlig perspektivförskjutning, där jag lämnar historikern därhän för att 
istället ägna mig åt dennes forskningssubjekt. Nej, syftet är att diskutera inställningen 
till känslorna i historievetenskapen. Det är svårt att göra en stark distinktion mellan 
subjekt och objekt, mellan historikern och hans aktörer, då den principiella 
diskussionen om känslans egenskaper inte tillåter en tydlig sådan distinktion. Att 
bejaka de känslosamma aspekterna av mänskligheten i den historiska analysen, 
                                                           
15 Ödman, s 28f. 
16 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod: I urval, Göteborg 1997 (1960), s 38f. 
17 Arne Jarrick, Mot det moderna förnuftet: Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens 
Stockholm, Stockholm 1992, s 79ff. 
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betyder i förlängningen en acceptans av emotionerna och en insikt i hur de styr 
människan, i nutid likväl som i historisk tid. Här är historievetenskapen orutinerad, 
emedan forskningen på känslor är relativt ny och historiker länge varit ovilliga att 
hantera känslorna hos sina studiesubjekt. Först på 1980-talet kom historieforskningen 
på emotioner i gång i egentlig mening och successivt uppmärksammas nu människans 
emotionella egenskaper allt mer explicit i tolkningar.18 
    I humanforskningen utgår man emellertid fortfarande av tradition från att människan 
är av rationell natur. Det finns en princip som sammanfattande brukar kallas good-
reason-assay. Principen innebär att människan är rationell, att hon handlar därefter och 
har god grund att tro att det hon gör är just rationellt.19 Om människan är så otämjd 
som Jarrick med många andra menar, går hon inte alltid att förstå enligt denna princip 
och man bör då inte höja en traditionell form av analytisk rationalitet till den enda eller 
ens den viktigaste förklaringsmodellen.  
    Här kan historikern Eva Österbergs forskning fungera som exempel. Hon stöter i sitt 
källmaterial från 1700-talet på ett flertal män som angav sig själva för tidelagsbrott, 
trots den skam som följde och hotet om dödsstraff. Det är svårt att finna rationaliteten i 
en sådan handling. Enligt Österberg handlade det om en rit de passage, där en syndare 
tog sitt straff för att kunna försonas med sin Gud. Männen angav sig själva för att 
komma bort från ruelsen och kvalen. Det är helt enkelt en känslans rationalitet.20 
    Ett annat exempel ger historikern Peter Englund, när han förklarar USA:s 
misslyckande i Vietnamkriget. Han menar att det står att finna i de amerikanska 
beslutsfattarnas huvuden. De hade den tidigare konflikten i Filippinerna för ögonen 
och trots att landet var mycket olikt Vietnam, socioekonomiskt såväl som kulturellt, 
utgick amerikanerna från erfarenheterna av den filippinska konflikten. De var helt 
enkelt fångade i felaktiga analogier och hade svårt att anpassa sig till en ny 
verklighet.21 
 
Människan tänker och handlar sålunda inte enbart enligt rationalitetens princip så som 
vi lärt känna den. Känslorna spelar en stor roll vid beslut och det emotionella minnet är 
avgörande. Människan är en mycket komplex figur, ty hon är full med felaktiga 
analogier och oförnuftiga val, hon tänker utifrån sina personliga erfarenheter och 
handlar enligt tidens common sence, hon gör som hon alltid gjort, litar på vissa men 
inte på andra, hon drar paralleller och hon minns, hon handlar spontant, trött eller i 
panik, hon är intuition och ibland ren affekt. Det förekommer hos människan hela 
tiden ett växelspel mellan förnuft och känsla och det verkar därför dumt att sträva efter 
att befria förnuftet från de störande känslorna i förståelsen av det mänskliga. 
    Uppfattningen om ett växelspel mellan förnuft och känsla återfinns i filosofin 
liksom i psykologin. Descartes har tidigare har fått stå som representant för och 
förespråkare av den rena rationalismen. Han skulle kunna vara en motpol till vad som 
här sagts, men hans teser är mer nyanserade än så. Descartes idé om varats dualism, 
om separationen mellan de båda mänskliga anlagen, övertolkas och överdrivs gärna. 
Han menade nämligen att uppdelningen mellan kropp och själ inte är total. Det finns 

                                                           
18 Hariland och Lewis (red), s 17ff. 
19 Ödman, s 68 
20 Eva Österberg, Folk förr: Historiska essäer, Stockholm 1995, s 25 
21 Peter Englund, Förflutenhetens landskap: Historiska essäer, Stockholm 1993 (1991), s 54ff. 
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en förenande brygga och den bryggan utgörs av känslorna. En tanke eller tro sätter 
kroppen i rörelse och känslorna är själens svar på kroppens rörelser. Varje känsla 
korrelerar sålunda, enligt Descartes, med en för personen förnuftsstyrd tanke och en 
faktisk kroppslig händelse.22 Även hos Kant finner man nyanser i hyllningen över det 
rena förnuftet. Han erkänner en slags känslosamhet i vår varseblivning av världen.23 
Jag ska återkomma till det senare. Vad jag här vill uppmärksamma är att Kant, liksom 
Descartes, menade att förnuft och känsla är två separata men kommunicerande system. 
    När vetenskapsmannen förklarar och tolkar det mänskliga, måste han alltså referera 
till både förnuft och känsla. Han talar ju trots allt i motsatts till naturvetenskapens 
objektvärld, om subjektens oregelbundna världar. Kanske finner vi dessa otämjda eller 
mjuka värden, de som inte låter sig förklaras enligt det logiska förnuftet, i specifika 
områden och kulturella sfärer. Österberg föreslår att det kan vara ett angeläget 
förfaringssätt framförallt för kvinno- och kulturforskningen. Där rör man sig i de 
inofficiella och privata rummen, präglade av lek, kärlek, vård och annat som inte kan 
underordnas matematiska kalkyler, men ändå både är vettigt och viktigt.24 Österberg 
har en poäng i att det i olika sammanhang förekommer olika mycket rationellt förnuft 
och att områden är mer eller mindre känslosamma. Englunds Vietnamexempel visar 
dock att det även på storpolitikens områden förekommer handlingar som har sin grund 
i erfarenheter, trossystem, minnen och godtrogenheter. Jag tror inte känslosamheten 
tillåter sig inordnas i väl avgränsade rum. Det är ett sätt att närma sig historien i stort, 
ett förhållningssätt till det som är mänskligt. Jag menar inte att känslosamheten alltid 
måste stå i förgrunden, men erkännas som plausibel förklaring. 
 
Lyhördhet, känslighet och den empatiska läsarten 
I grunden har vi alltså två sätt att förstå och få insikt om det mänskliga; rationellt och 
emotionellt. Att erkänna människans handlingar och tolkningar som resultat av känslor 
har sitt värde. Jag har visat hur det kan ge mer komplexa och paradoxala insikter, men 
också djupare och mer nyanserade. Om historikern har en öppenhet inför känslorna i 
tolkningen, kommer det inför honom uppstå pockande detaljer och 
betydelseskiftningar, inkonsekvenser, lågmälda avvikelser och annat som till en början 
inte står uppenbart för honom. 
    Det handlar dock inte enbart om att erkänna känslorna som handlingsmotiv, men att 
som forskare vara lyhörd för och känna in sina studiesubjekt. Det handlar om att själv 
vara känslosam. Jag har visat hur människans känslor inte får negligeras i 
forskningsarbetet, men vad händer när man projicerar detta på vetenskapsmannen; vad 
gör den egna känslosamheten med läsningen av källmaterialet och vad finns det här för 
fördelar? 
 
Enligt psykologidoktor Daniel Goleman får vi genom känslan en annan sorts 
övertygelse, en djupare visshet än om förståelsen skulle vara sprungen ur det rena 
förnuftet. Att begripa något genom våra samlade emotioner, ger oss förmågan att stå 
mer lyhörd och känslig inför det vi ska förstå och vi förstår på ett annat sätt, lyssnar till 

                                                           
22 Karin Johannisson, Kroppens tunna skal: Sex essäer om kropp, historia och kultur, Stockholm 1997, 
s 111 
23 Immanuel Kant, Kritik av det rena förnuftet, Stockholm 2004 (1781), s 131 
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annat, även till sådant som inte riktigt blivit sagt.25 Här får Österberg återigen tjäna 
som exempel. Hon har undersökt tystnaden i de isländska sagorna. Att i en saga läsa 
tystnaden, stanna upp inför den och lyssna till vad den säger, vad den gör där och hur 
det påverkar berättelsen i stort, det är ett utmärkt exempel på en saktmodig och ytterst 
känslig lyhördhet. Österberg hoppar inte över tystnaden, hon översätter den inte 
oreflekterat enligt vår tids uppfattningar om fenomenet, men hon är känslig inför 
sammanhangen och tonen. Hon menar att tystnaden i sagorna är mycket talande, den 
säger något om maktförhållanden, den är ett retoriskt grepp och ett sätt att understryka 
vad som just sagts, den är en subtil men mycket slagkraftig strategi. Tystnaden i de 
isländska sagorna är full med meningsbärande betydelser och ändrar karaktären på 
hela sagan om man förmår stanna upp och känna in den.26 
    Exemplet visar på det jag vill understryka som värdefullt med en försiktig och 
finstämd känslosamhet, närmast känslighet, inför källmaterialet. Det handlar om en 
emotionell öppenhet, en ödmjukhet vars enda ärende är att förstå gåtan som är texten. 
Det handlar om en läsart som når fram, nästan ända fram, till de sedan länge döda 
människorna och de stora världarna som inte längre finns. Här krävs det alltså av 
historikern att han läser sitt källmaterial, inte bara kritiskt och granskande, men även 
empatiskt. Det huvudsakliga i all läsning måste vara viljan att förstå vad författaren 
säger. Historikern bör höja toleransnivån, som gärna blivit låg och avig av det kritiska 
förhållningssättet. Givetvis är källkritiken en mycket viktig del i forskningen och jag 
vill på intet sätt argumentera för en reducering av dess verksamhet, men den kritiska 
läsarten bör inte vara allena rådande. Om historikern inte läser sitt källmaterial 
empatiskt, får han lätt ett motstånd till texten. I hetsen att finna brister i textens 
trovärdighet, att hela tiden leta efter dolda avsikter och manipulationer, blir risken stor 
att kommunikationen klipps av, att texten blir svårförståeligt och distanserad.27 Det 
uppmärksamma lyssnandet bör därför vara centralt i läsningen. 
    I undervisning i teori och metod på universiteten framhävs den kritiska läsarten, 
men den empatiska ägnas inte någon större uppmärksamhet.28 Detta är synd då den, 
liksom den kritiska läsarten, kräver övning för att ge färdigheter. Det här kan sättas i 
samband med den idétradition jag diskuterat, vars patos går i det kritiska förnuftets 
tecken. Kanske är det också svårt att lagra emotionell erfarenhet i ord och böcker. Det 
är inte problemfritt att lära ut ’en känslighet’ i mötet med studiesubjekten. Sådan 
kunskap måste växa fram i takt med erfarenhet och självkännedom, vilket är högst 
privata förehavanden och går inte att förmedla enligt begrepp och termer i läroböcker. 
Låt gå för det, men jag anser att öppenheten inför texten, den empatiska läsarten, bör 
framhävas i utbildningen som ett värdefullt förhållningssätt, om än inte sammanfattat i 
ett metodiskt program vars punkter fungerar som högst gripbar vägledning genom 
tolkningsprocessen. 
 
Den kritiska läsarten är sålunda inte alltid det bästa sättet att hantera en text på. Det 
empatiska förhållningssättet ger en öppenhet och ödmjukhet som förmår läsaren att se 

                                                           
25 David Goleman, Känslans intelligens: Om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare 
och mänskligare samhälle, Stockholm 2000 (1995), s 25 
26 Österberg, s 76 
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utöver det uppenbara budskapet, hon blir lyhörd och lojal för upphovsmannens sätt att 
berätta, hon kommer nära texten och uppfattar sådant som till en början inte låter sig 
skönjas.   
 
Språket som känsla och inlevelse 
Jag har resonerat kring hur känslorna kan vara en resurs i forskningsarbetet; hur man 
genom att erkänna dem som handlingsmotiv bättre kan förstå sina studiesubjekt och 
hur historikerns egna emotionella egenskaper kan göra hans källmaterial mer 
tillgängligt för honom. Historikern öppnar sig för orden i sitt källmaterial, låter de 
tränga in i det egna varat, växa och pendla fram med sitt meningsladdade innehåll. Och 
det är just orden historikern har att utgå ifrån, att arbeta med och sedan åter skriva ned 
i meningar som ger stycken, kapitel, forskningsresultat och böcker. Språket utgör både 
det av historikern beskådade och bedömda och det verktyg med vilket han förmedlar 
de utforskade insikterna. Känslan för språket blir därför en mycket viktig egenskap för 
historikern. Jag talar här om en slags konstnärlighet i det vetenskapliga arbetet. Låt 
mig poängtera att jag med detta inte vill reducera historieskrivningen till ren poetisk 
verksamhet och i bästa poststrukturalistiska anda luta mig än åt Wittgenstein, än åt 
Derrida, förfäktande åsikter om hur allt som finns är ord eller språkspel och att 
historieskrivningen därför måste vara ren fiktion. Konstnärligheten utgör inte den 
existentiella grunden för historievetenskapen, men ett viktigt verktyg för tolkning och 
förmedling. 
 
Det är naturligtvis svårt att förmedla känslor och stämningar och risken finns att 
budskapet inte blir precist, att det historikern vill förmedla inte tas emot på det sätt han 
hade för avsikt till, för konstnärligheten måste det sägas, bygger på en mångtydighet, 
på vaga begreppsdefinitioner och ett överskott av mening. Den är en oändligt mycket 
friare form än det vetenskapliga språket och förutsätter en viss regellöshet. Men ändå, 
jag tror inte vi behöver skrämmas av konstnärligheten, befara att den kommer sprida 
sig och ansätta historievetenskapen tills den inte längre förmår producera några 
egentliga resultat utöver vackra ordformuleringar och fantastiska sagor. Jag tror vi, 
genom att tillåta den som en del i den känslighet jag just resonerat kring, kan få ut 
något värdefullt. Den formulerar och griper nämligen efter något som vi inte får fatt i 
på annat sätt. Känslor ligger vid sidan av det talade språket och kallas därför ibland för 
det parakommunikativa språket29 och vi måste gå omkring det, göra omskrivningar och 
leta ord på sådant som det inte finns ord för. Det vi griper efter är förnimmelser och 
aningar, det är sådant som kan ligga tätt i ett rum lika påtagligt som tingen men aldrig 
uttalas, något som kan flamma upp och försvinna i en och samma akt. Det är här 
konstnärligheten kommer in. 
    Det finns en skarp åtskillnad mellan vetenskap och konst, där vetenskapsmannen 
bör söka kunskaper med förnuftet i förgrunden. Konstnären ska tvärtom vara 
känslofull, personlig och subjektiv. Vetenskapsmannen ska söka det allmängiltiga och 
regelbundna, konstnären försjunka i det privata, konkreta, levande. Konsten berör, 
subjekt och objekt luckras upp och man sugs in i, blir del av. I naturvetenskapen är det 
däremot av största vikt att bevara en gräns mellan observatör och objekt, ja forskarens 
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goda resultat står i proportion till hans distans. Det kalla förnuftet sätter tonen i en 
vetenskap som strävar efter att inte beröra eller låta sig beröras och 
historievetenskapen välkomnar, som jag tidigare visat, till viss del dessa ideal.30 
    Det förefaller här som om vetenskapen och konsten inte bara har olika 
arbetsmetoder, men olika syften med sin verksamhet. En sådan skarp åtskillnad görs 
emellertid inte alltid. Både konsten och humanvetenskapen utreder det mänskliga och 
det finns vissa likheter. Den tyska filosofen och hermeneutikern Hans-Georg Gadamer 
(1900-2002) inräknar i den litterära konsten all litteratur; poesi och prosa likväl som 
vetenskapliga texter. Han erkänner att det naturligtvis förekommer skillnader mellan 
dem, men påpekar samtidigt: 
 
Likväl råder en djup gemenskap mellan alla litterära verk, där den språkliga utformningen ger rum åt 
den innehållsliga betydelse, som vill komma till uttryck. I så måtto är den textförståelse, som t. ex. 
historikern sysslar med, inte helt åtskild från konsterfarenheten.31 
 
Där ett språkbruk antas, följer alltså en ton med och präglar innehållet. Språket är inte 
bara en framställningsform, men bestämmer till viss del substansen i det sagda. Många 
historiker förhåller sig ändå avvaktande eller skeptiska till att integrera den 
konstnärliga känslan i sitt arbete. Så finner Österberg att ett sådant arbetssätt inte är 
önskvärt. Hon vänder sig emot att strödda impressioner ska få vara tongivande i 
tolkningen av källmaterialet. Om historikerns känslor kommer in i tolkningen, säger 
hon, rusar han iväg i onyanserade och schablonartade uppfattningar, uppfylld av en 
känsla som visserligen engagerar men inte talar om en historisk verklighet. 
Sinnesförnimmelserna, i den mån de förekommer, måste alltid vara förankrade i 
källmaterialet, icke sprungna ur en lidelsefullt diktande historiker.32 Den här 
inställningen syns i hennes böcker. Österberg har emellertid en språklig talang och 
skulle kunna använda den för att sätta läsaren i en stämning, fånga upp känsligheter 
och berätta för oss om det som egentligen inte kan sägas i ord, men hon använder inte 
språket på ett sådant sätt. De konstnärliga talangerna låter hon ana liksom utanför 
berättelsens kärna och innehåll, de sätts som smycken i inledningar och avslutningar, 
när syftet är identifierat, resultaten formulerade. Hon skriver i inledningen till ett av 
kapitlen: 
 
Hur skall vi kunna riktigt begripa hur Mozarts sista dagar upptogs av brev om obetalda räkningar och 
sjukdomar, medan han i sitt huvud hörde en mäktig kör intornera Requiem aeternam eller bruset av 
Lacrimosa-satsen. Den skrällande hostan och den trista tvättnotan – och i samma andetag det som är så 
svindlande skönt att man måste leva.33 
 
Det här är ett underbart litet stycke som visar att Österberg har den språkliga 
känslighet jag talar om och det skulle vara intressant att se vad hon skulle kunna göra 
med den. Istället lämnar hon det så och återgår till det riktiga och nyktra sättet att 
förhålla sig till källmaterialet.  
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Det kan vara svårt att begripa hur den språkliga känslan kan användas på ett 
utforskande sätt, som en central del av tolkningen. Jag ska ge ett exempel på när den 
har tillåtits att ta en sådan plats. I Myten om fältherren utreder Englund huruvida 
fältherrarna, som i alla tider beskyllts eller hyllats för krigens utfall, egentligen har haft 
kontroll över sina strider, om de har kunnat påverka dess skeenden och utgångar. Han 
beskriver ett slag 1813, där Napoleons styrkor drabbade samman med preussiska, 
ryska och svenska härar. 
 
När vi ser en drabbning framför oss skall vi alltså föreställa oss ett fält invärvt av tjock rök och enorma 
dammskyar, där sikten stundtals är mindre än en meter; där ljudnivån ibland är så outhärdligt hög att 
en skrikande man knappt kan göra sig förstådd; där allt smälter samman till ett rapsodiskt kaos av 
rasslande salvor mot en motståndare som knappt kan anas, utom då och då i form av de väsande 
projektiler som ögonblickssnabbt klipper genom det täta töcknet och i ett vimmel av blodstänk och 
kroppsdelar fäller klungor av män till marken; där man inte vet om den förvirrande sammanstötning 
man nyss var med om var en egen >>chock<< som misslyckats eller om det kanske var ett fientligt 
>>motanfall<< som lyckats. 
[---]I det skeendet är fältherren i regel intet annat än en liten åskådare på en kulle, som kisar på det 
bullrande spektaklet i sin kikare, och, som Blücher 1813, kanske grunnar lite på hur i hela friden han 
skall förklara vad han gjort för att vinna.34 
 
Det finns en uppfattning om den rationella och kalkylerande striden, härstammande 
från 1800-talets militärideologier, vars politiska instrument var krigen. Man hade 
därför behov av att framställa striderna som mycket mer kontrollerbara och förnuftiga 
än vad de faktiskt var.35 Englund visar här med all önskad tydlighet att det var omöjligt 
att kontrollera en strid, han visar hur den fick eget liv och drevs framåt av en inre 
logik. Han använder sina sinnliga redskap för att förstå och en konstnärlighet i 
förmedlingen av sina insikter. Röran i striden, förvirringen och oron, skulle inte 
framkomma lika tydligt med ett mer städat och distanserat språkbruk. 
 
Hur författaren skriver blir alltså avgörande för hur vi förstår. Om språket är platt och 
livlöst, går vi miste om nyanser, insikter, känsligheter och stämningar. Om språket 
däremot är levande, deskriptivt, poetiskt, ger det oss möjlighet att försvinna bort i en 
annan värld, möta och lyssna till, känna med eller för de historiska aktörerna. Den 
amerikanska antropologen Clifford Geertz anser att det inte bara är önskvärt, men 
nödvändigt att beskriva den värld som omger studiesubjekten, för att komma under 
huden på dem. Forskaren måste, menar Geertz, beskriva världen så pass levande att 
den öppnas för oss att träda in i, delvis dela den med aktörerna. Det deskriptiva språket 
får stor betydelse i mötet med och tolkningen av de historiska aktörerna. Detta kallar 
Geertz thick description, ett vältummat begrepp inom framförallt den historiska 
antropologin. Att återskapa världen runt aktörerna, kräver ett språk av samma kvalitet 
och förmågor som en poets eller en romanförfattares, säger Geertz. Man når inte in, 
förstår inte och uppnår inte känslor med en litterärt obegåvad beskrivning.36 Englund är 
ett utmärkt exempel på en historiker som behärskar detta mycket väl och använder sig 
av den resursen i sitt arbete. Han skriver om hur viktigt detta känslosamma 
förhållningssätt som uttrycks i språket är: 
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Jag förundrades över hur historiker kunde skriva om en sådan gräslig händelse som ett slag utan att en 
enda gång bruka ord som >>blod<< eller >>rädsla<<, som tveklöst var ofrånkomliga inslag i ett dylikt 
evenemang; bergen av lik försvann liksom bakom de snygga ordbroderierna, dolda av täckord som 
>>fallna<< och >>tapp<<.37 
Läsarens förståelse är sålunda direkt avhängig författarens framställning. Om denne 
missat betydelsenyanser genom ordval, kommer med sannolikhet även läsaren gå 
miste om dem. Två författare kan ha samma didaktiska tendens, samma objekt, sättet 
att begripa är detsamma, men den ena skriver i en lugn ton, den andra i agiterad, och 
därmed kommer detaljerna framstå i olika dager och skapa olika mening, tolkning och 
upplevelse.38 
    Även Friedrich Schleiermacher (1768-1834), teolog och filosof, beskrev 
historieskrivningen som en framställningsform liknande konstens. Händelserna ur det 
förflutna återberättas inte ord för ord, det förekommer alltid ett eget sätt att se på och 
döma. Kompositionen är konstruerad efter historikerns tycke och smak.39 Det här är 
viktigt i sammanhanget. Språk och historia är aldrig identiska varandra, varje text 
säger mer och på samma gång mindre eller i alla fall något annat än fenomenet det 
beskriver. Sålunda; historieskrivning är omskrivning. Det här är tongångar som ofta 
hörs i historievetenskapliga sammanhang, men låt mig visa på dess konsekvens. Att 
omskriva är att berätta något eller återberätta efter delvis eget tycke och smak. 
Historieskrivningen blir här en i högsta grad skapande akt. I dagens historieforskning 
är den vanligaste formen för tolkning hämtad från berättelsen. Historikern finner inte 
sin berättelse, utan konstruerar den enligt en plotstruktur. Plotstrukturen är fiktiv och 
består i metaforer som styrs mot komedi, tragedi, satir eller romantik. Den här 
strukturen projicerar historikern på sitt material och får en berättelse med en början, 
mitten och ett slut.40 Detta är alltså inte något som återfinns i primärkällorna, men ett 
mönster att organisera dem efter. Historiefilosofen Hayden White frågar sig:  
 
Does the world really present itself to perception in the form of well-made stories, with central 
subjects, proper beginnings, middles and ends, and a coherence that permits us to see ’the end’ in 
every beginning?41 
 
Ett tydligt exempel på historieskrivning i narrativ form ger historikern Stella Tillyard i 
sin bok Aristokrater. Där följer hon, genom brev och dagböcker, fyra systrars liv i 
aristokratins England under 1700- och1800-talen. Hon skriver i inledningen att 
tolkningar är en form av berättelser och att alla berättelser innehåller inslag från 
skönlitteraturen.42 Detta inslag bejakar Tillyard. Hon använder bildspråk på samma sätt 
som romanförfattare gör. Texten är deskriptiv, persongalleriet rikt och färgstarkt och 
tonen inte sällan smäktande och sentimental. Hon skriver med anledning av moderns 
död: 
 
                                                           
37 Englund, (1991) s 16 
38 Friedrich Schleiermacher; Hermeneutics and Criticism: And other writings, Cambridge 1998 
(1838), s 146f. 
39 Schleiermacher, s 113f. 
40 Carroll, s 133f. 
41 Carroll, s 139 citerar ur Hayden White, The Value of Narrativity in the Representation of Reality, s. 
24 
42 Stella Tillyard, Aristokrater, Stockholm 1995, s 20 
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Medan deras sorg dämpades började Emily och Caroline, alltjämt döttrar i sina egna ögon, höra sina 
föräldrar tala igen. Så började ett samtal som skulle fortgå tills de i sin tur lämnade världen åt sina 
sörjande barn. Caroline och Emily stämde in i det väldiga tysta samtal som mänskligheten för med de 
döda och som sträcker sig bakåt genom släktleden där barnen viskar till sina föräldrar, tyst rättfärdigar 
sig och kivas vidare och föräldrarna, barn i sin tur, mumlar hemligheter till förlorade mödrar och fäder. 
På väggarna i Holland House och Goodwood var hertigen och hertiginnan orörliga och stumma. I 
deras barns tankar fladdrade de in och ut, vakande, kärleksfulla, tillrättavisande, alltid lyssnande och 
fortfarande vid liv.43 
 
Det finns många exempel på detta utpräglade litterära slag av historieskrivning, men 
jag lämnar det här. Vad jag vill ha sagt är att historieskrivningen innehåller 
fiktionselement, styrda av en konstnärlig känsla. Historikern erhåller och förmedlar 
förståelse genom att framställa historiska händelser i kulturellt samstämmiga mönster. 
Vi assimilerar med andra ord det förflutna i väl använda litterära strukturer och 
gemensamma metaforer. 
 
Jag reserverade mig tidigare för den totala idealism som kan göra sig gällande i dessa 
sammanhang. Jag menar alls inte att historikern bör upplösa sina band till verkligheten 
och dra iväg i högtflygande spekulationer och konstnärliga friheter. Han arbetar trots 
allt med att utröna kunskaper om en faktisk historisk tid. Robin George Collingwood 
(1889-1943), historiker, filosof och arkeolog, menade att historieskrivningen förvisso till 
viss del är konstruerad, där historikerns föreställningsförmåga får utrymme och likt 
romanförfattaren konstruerar han en bild i en narrativ struktur och uppehåller sig vid 
beskrivningar och analyser av aktörerna. Att föreställa sig betyder emellertid inte att 
det föreställda är overkligt. Historikerns fantasi är knuten till en verklighet som 
dikterar möjligheterna och sätter gränserna. Det är således inte tal om ett fritt 
fabulerande. Collingwood påpekar att historikern givetvis skiljer sig från 
romanförfattaren när det kommer till kriterierna för sin skapande verksamhet. 
Historikerns verk ska vara sant, tidsligt väldefinierat, det ska hänga ihop på ett 
begripligt sätt och historikern måste ha belägg för vad han skriver, det skall vara 
förankrat i hans källmaterial.44 När jag talar om den konstnärliga känslan, menar jag 
alltså inte något som är frikopplat verkligheten, snarare tvärtom något som fångar upp 
den förflutna verklighetens nyanser och stämningar och får oss att förstå dem och 
tillägna oss dem via mönster och metaforer som är oss bekanta.    
 
Historikerns självkännedom och sensitiva råmaterial 
Den språkliga utformningen är alltså avgörande, inte bara vid förmedlingen av 
insikter, men för tolkningen, tonen och den innehållsliga betydelsen. Känslan för 
språket är en del av den känslighet som gör historikern lyhörd för sina studiesubjekt, 
som ger djup och nyanser, som ställer honom öppen och ödmjuk inför de inte sällan 
komplexa och irrationella historiska aktörerna. Historikern rör sig i subjektens värld 
och han bör erkänna den ständigt pendlande rörelsen mellan förnuft och känsla hos sig 
själv liksom hos sina studiesubjekt. Så långt har jag nu kommit. Den känslosamma 
förståelsen berör oss, den är kunskap och upplevelse i förening, då den hänvisar till 
egen och annans känslosamhet. Det här är intressant. Förståelsen ger alltså kunskap 
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om både det objektiva och subjektiva, det vill säga om både om min och den andres 
värld.45 Här finner man ytterligare en sida av känslosamheten i historievetenskapen. 
Tolkningen av källmaterialet har här förankring i något som refererar till min 
självkännedom och upplevelsen hänger sålunda samman med min självuppfattning och 
orientering i tillvaron. Så skriver Englund angående valet av ämnen till sin 
essäsamling: 
 
Många är skrivna helt för min egen skull, för historien handlar ju, som Sten Lindroth en gång skrev, 
ytterst om mig själv och min egen gåta. För ställd inför tavlan av de Koninck dyker frågorna upp. Vem 
är mannen på stenen? Var han jag? Och i så fall: när gick han förlorad i mig?46 
 
Det kan låta konturlöst, en aning taget ur luften och inte minst ett utfall av en 
långtgående subjektivism. Jag tror inte det är så. Det kan vara svårt att begripa den 
djupare innebörden i det sagda, så låt mig förklara det närmare. Det handlar om 
känslan av allmänmänsklighet, att finna något i källmaterialet som berör och handlar 
om mig själv. Jarrick menar att man, även om man vill, inte förmår vara affektivt 
oberoende sina studiesubjekt. Han hänvisar till psykoanalysen, vars lära uppger att det 
då vi engagerar oss i andra sker en överföring eller återgestaltning av våra tidigaste 
relationer och konflikter. Det här gäller även för historikern i mötet med det 
förgångnas människor, där överföringen gör att han alls kan intressera sig för det 
förflutna. Det stora tidsavståndet minskar inte affekten, den ger inte känslomässig 
distans enligt överföringsprincipen.47 Jag vill inte lika bestämt som Jarrick påstå att 
våra barndomstrauman bestämmer relationen till forskningssubjekten. Jag vill 
emellertid plocka upp grundtanken; att vi aldrig kan vara känslomässigt oberoende 
någon vi försatt oss att betrakta och förstå. När den andre står inför mig, möter jag 
denne med en vilja att nå in, med en öppenhet som måste vara personlig, för förstå kan 
jag inte om jag inte relaterar till mig själv och mina egna livserfarenheter. 
    För att överhuvudtaget kunna engagera sig i gångna tiders människor krävs alltså att 
historikern finner spår av likhet mellan sig själv och sina studiesubjekt. Jarrick menar 
att behandlingen av vilket historiskt problem som helst kräver empati, i bemärkelsen 
känsla av likhet.48 Likaså menade historikern Marc Bloch (1886-1944), en av grundarna 
till Annales-skolan, att det som alls gör det möjligt att förstå det förgångnas 
människor, är att de i något fundamentalt avseende liknar oss.49 Det är först då vi 
uppfattar ett meddelande som riktat till oss personligen, som vi kan ta det till oss och 
förstå. Att vetenskapsmannen relaterar till sig själv ger mening åt upplevelsen. 
Gadamer, känd som den man som kanske mest bidragit till att formulera den moderna 
hermeneutiken, skrev i sammanhanget: 
 
[…]it will always be the case that we have to ask ourselves why a text stirs our interest. The answer 
will never be that it communicates some neutral fact to us. On the contrary, we have to get behind 
such putitative facts in order to awaken our interest in them or to make ourselves expressly aware of 
such intrerests.50 
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Känslomässig distans kan alltså aldrig ge insikter eller det intresse och fokus som 
krävs i det vetenskapliga arbetets slit. Historikern måste relatera till sitt eget vara i 
förståelsen av andra tider. Jag ska att återkomma till Gadamer längre fram i samband 
med empatin. Jag vill ändå redan nu resonera kring det egna varat som förutsättning 
för förståelsen av omvärlden. 
 
När människan utforskar världen upplever hon den. Hon minns, varseblir och erfar 
världen, hon tänker den, bedömer den, känner den, begär den, kort sagt; världen blir 
till för subjektet så som hon upplever den genom sina sinnen. Det här kallade 
Descartes cogito. Människan uppfattar världen utifrån sina cogitationes och hon kan 
inte erfara, tänka, värdera eller handla i någon annan värld än den som har mening och 
giltighet utifrån henne själv. Världen har visserligen för Descartes en objektiv existens, 
men vi kan inte säga mycket om den, ty vår upplevelse av den är alltid subjektiv, alltid 
sensitiv.51  
    Kants idéer på området var snarlika. Han kallade det transcendental idealism, och 
menade att tingen i världen anpassar sig efter subjektets kunskapsförmåga. Objekten är 
visserligen givna och oberoende av oss, de har status av a priori, men hur de framställs 
inför oss är högst beroende av våra subjektiva förnimmelser.52  
    All kunskap börjar enligt den här uppfattningen med den sensoriska perceptionen, 
vetenskapsmannen bedömer sin intuition och inordnar den sedan i koncept, på bästa 
akademiska manér. Dessa idéer var väl utbredda i Tyskland när 1700-talet gick mot 
sitt slut och historievetenskapen påverkades därav. Vid samma tid som Kant 
formulerade sin transcendentala idealism, introducerades så ett nytt begrepp för 
historia; geschichte, som innehöll både den sensoriska verklighetsuppfattningen och de 
undersökande, utredande aspekterna i forskningsarbetet.53 Det är en historia som skiljer 
sig från den rationella principens, vars inflytande jag tidigare skrivit om. 
 
Sinnligheten är sålunda av grundläggande betydelse för vår uppfattning av världen. Då 
vi genom en subjektiv och sensitiv känsla upplever och förstår världen, måste den 
metodologiska grunden vara en annan än enligt good-reason-assay. Jag som öppen, 
lyhörd och ytterst känslig betraktare kommer i fokus och förståelsen är i så måtto en 
förståelse av mig själv. Vi förstår alltså oss själva och vår omvärld genom våra 
stämningar och känslor. Kanske kan det vara lättare att förstå denna obestämda ’känsla 
för’, med hjälp av filosofen Martin Heidegger (1889-1976). Han menade att människan 
alltid är stämd. Hennes vara i världen består av stämningar och känslor och härigenom 
uppdagar hon och förstår sig själv och sin omvärld.54 Det som jag anser vara angeläget 
för mig, måste sålunda vara grundat i min stämning. Österberg visar prov på denna 
introspektiva stämning när hon via mirakelberättelserna studerar synen på barn i 
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historisk tid. Det handlar om texter som beskriver hur mirakel räddat barn som döden 
hotat slå lovarna kring. Hon skriver om föräldrarna: 
 
I förtvivlan anropar de helgonen om hjälp. När bönerna ger räddning eller lindring utmålas deras 
tacksamhet som djup, ibland nästan extatisk. Det förefaller äkta.55 
 
Österberg förklarar inte sin känsla för autenciteten närmare. Det blir något hon 
utbrister efter att ha läst berättelserna, tagit de till sig och lyssnat till dem i relation till 
sina egna förmågor och erfarenheter. Hon skriver: 
 
En annan berättelse påminner oss om den mardröm som i alla tider plågat småbarnsfamiljer på landet 
där det finns en brunn i närheten av barnens lekplatser:56 
 
Sedan följer citat ur känslosamma berättelser om barn som fallit i brunnen. Hon menar 
att en mors sorg övergår all annan, hon talar om den moderskärlek som är en 
självklarhet i dag och i historisk tid och anser att människor reagerat ungefär på 
samma sätt när deras barn farit illa, oavsett tidsepok.57 Österberg relaterar sålunda till 
sin egen känsla, trots att hon, vilket tidigare framkommit, alls inte vill kännas vid en 
sådan historieskrivning. 
 
En kunskap som inte kan härledas ur allmänna principer och inte låter sig uttryckas, 
hör alltså till stämningens eller taktens väsen. Att vara en god historiker blir här att 
vara taktfull. Hermann von Helmholtz (1821-1894), läkare och fysiker, beskrev likt 
Heidegger humanvetenskapernas arbetsmetod som konstnärlig känsla och takt. Takten 
är en viss känslighet för situationer och hur man förhåller sig i dessa.58 Det här kan 
relateras till det poetiska språket, vilket är till för att fånga och formulera det vi inte får 
fatt i på annat sätt. Det är förnimmelser och aningar, stämningar och känslor. Den här 
takten eller stämningen, är enligt Helmholtz inte en medfödd egenskap, något som den 
goda moder natur nedlagt i mänskligheten. Nej, takten kräver bildning. Man måste ha 
bildat sitt sinne för det historiska för att kunna förlita sig på sin takt i det vetenskapliga 
arbetet. Helmholtz skriver: 
 
Emellertid relaterar sig ett sådant medvetande till sinnets omedelbarhet, dvs. det kan inte ange sina 
skäl. Sålunda kan den som besitter estetiskt sinne hålla isär det sköna och det fula, skilja god kvalitet 
från dålig, och den som besitter historiskt sinne vet vad som är möjligt för en bestämd tid, och vad 
som inte är möjligt, och har sinne för det som är annorlunda i det förgångna i förhållande till 
samtiden.59 
 
Takten eller stämningen är inte det fria spekulerandet, det är inte utfall av rent och 
skärt godtycke och historikern kan inte hävda något som sant bara för att ’jag känner 
det så’. Takten växer fram med bildningen. Då jag behärskar mitt ämne allt bättre, kan 
jag i motsvarande grad förlita mig alltmer på min känsla för det. Det handlar, för att 
använda ett populärt begrepp, om tacit knowledge, en visshet och kunskap som inte 
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låter sig formuleras i ord, men i känsla. Känsligheten ska inte ersätta det metodiska 
vetenskapliga arbetet, men inordnas däri. Både Kant och Descartes, Helmholtz, Bloch 
och som vi ska se även Weber, hade en uppfattning om ett slags essentiellt sinnligt 
råmaterial, som ligger till grund för allt forskningsarbete, men som måste ordnas, 
disciplineras, kultiveras och struktureras för att bli värdefullt och riktas mot resultat. 
 
Förståelsen och intresset för studiesubjekten är alltså grundad i vetenskapsmannens 
självkänsla. Det kan naturligtvis vara vanskligt att låta de privata känslorna styra 
forskningen i alltför hög grad. Här finns en uppenbar risk att tolkningen handlar mer 
om forskarens person än om det undersökta. Det är här bildningen kommer in. En 
sensitiv stämning afficierar sinnet och bildningen förfinar så att säga 
förståelseverktyget. Den reglerade takten eller stämningen talar inte om det privata, 
utan om det allmänmänskliga. Känslan förutsätter någon form av likhet mellan mig 
och de historiska aktörer jag studerar, förutsätter att jag känner igen mig i den andre. 
Denna likhet är alls ingen fusion, ingen själarnas kommunion, men någon gång ibland 
en känsla av att det påminner om mig och mina egna funderingar. Det är inte möjligt 
att tala om det mänskliga utan att ta i beaktning både mitt och den andres inre 
väsensrum. Det finns i historien en inneboende intimitet. Här ser jag en väldig styrka 
med en känslosam historieforskning.  
 
Lidelsen och lusten i det vetenskapliga arbetet 
Genom ett känslosamt råmaterial eller en sinnlighet ges vi världen och den framträder 
för oss så som subjektiv åskådning, där min värld bara är min, men å andra sidan inte 
skiljer sig nämnvärt från alla andras. Sålunda; i begynnelsen var den allmänmänskliga 
sinnligheten. Men även sinnligheten måste springa ur något, ty inte kan den 
uppkomma ur ingenting och skapa allting. Kant ansåg att den föds ur 
inbillningskraften, det vill säga ur förmågan att föreställa sig något utan dess närvaro. 
Det är i grunden härur våra åskådningar kommer. Detta arbete är figurativt och skiljer 
sig från intellektuellt arbete, som sker utan inbillningskraften, med det rena förståndet 
som enda verksamma substans.60 Även Weber tillmätte idéerna mycket stor betydelse, 
de ligger till grund för all världens aktivitet, de sår frön, ger motivation, inspiration, 
kort sagt; idéer är alltings början och essens. Om man betraktar vetenskapsmannen i 
detta ljus, blir det uppenbart att han inte får vara mekanisk i sitt arbete. Då det 
figurativa arbetet föregår allt intellektuellt arbete blir det mycket viktigt att 
vetenskapen innehåller ett mått av lekfullhet och fritt spekulerande. Dessa 
lustbetonade drag blir vetenskapens livsluft. Inspiration, berusning, hänförelse, 
hängivenhet blir lika viktiga för vetenskapen som för konsten. Idéer, sa Weber, föds 
lika ofta hos lekmän som hos fackmän, men på universiteten fångas de upp och 
genomgår en systematisk arbetsmetod, där kontrolleras dem och utvärderas, dess 
innebörd fullföljs, utarbetas och undersöks. Det är alltså inte alls fråga om att frigöra 
kunskapen från trista akademisalar, där allt vissnar i händerna på torra vetenskapsmän. 
Tvärtom är de systematiska arbetsmetoderna på universiteten mycket viktiga för att 
idéerna ska kunna nå sin fulla potential.61 Bloch var av samma åsikt, vilket arbetets 
inledande citat vittnar om. Att historieforskningen innefattar känslans och poesins 
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områden, gör den inte ovetenskaplig, men fångar ämnets kärna. Lika lite försvinner de 
emotionella värdena med metodkravens inträde. Det uttryckte även Helmholtz i 
diskussionen om bildningen. Känslosamhet och seriös vetenskaplig forskning utesluter 
inte varandra. 
 
Känslosamheten kan alltså ta sig uttryck i en lidelse för vetenskapen. Genom att leva 
sig in i och hänföras av sitt material, kan vetenskapsmannen nå fördjupade insikter. 
Den tyska filosofen Friedrich Nietzsche (1844-1900), efterlyste i Den glada vetenskapen 
lusten i vetenskapen, vilken han dock tyckt gått förlorad med professionaliseringen. 
Han skev om vetenskapen att: 
 
Kanske är den fortfarande mer känd för sin förmåga att beröva människan hennes fröjder och göra 
henne kallare, statyaktigare, mer stoisk. Men den skulle också mycket väl kunna upptäckas som den 
stora smärtbringaren! – Och då skulle kanske samtidigt den motsatta kraften i den bli upptäckt, dess 
oerhörda förmåga att få nya stjärnevärldar av glädje att tändas!62 
 
Detta kan låta en smula yrt, oklart och mycket ovetenskapligt i en akademikers öron, 
men vad Nietzsche menar är att människan bedrar sig om sitt eget tillstånd och 
kunskapens, då hon uppfattar det opersonliga förnuftet som styrande princip, när hon 
förnekar drifternas faktiska och stora plats i kunskapssökandet.63 Vetenskapen bör 
istället erkänna sina lustbetonade drag. Vad människan inte kan göra med lidelse är 
ingenting värt och detta gäller speciellt för den vetenskapliga verksamheten. 
Förståelsen kräver en stark känsla, en inlevelse och ett engagemang som rycker 
vetenskapsmannen ur sitt liknöjda tillstånd. Lidelsen är början till allt gott arbete. På 
samma sätt menade Weber att den människa som inte har förmågan att känna detta 
egendomliga rus, denna lidelse förlöjligad av alla utomstående, hon bör inte ägna sig 
åt vetenskap.64 
 
Känslor i kombination med bildning berör oss sålunda, gör oss förvissade, angelägna, 
fokuserade. Här måste jag emellertid smyga in en passus om känslans begränsning, ty 
vid starka, intensiva och ofokuserade känslor, riskerar de ta överhand och helt dränka 
förnuftet. Den integrerade process, där förnuft och känsla samarbetar, går då isär och 
blir parallella utfall, inte sällan oförenliga.65 Normala känslor har en viktig vägledande 
funktion, men starkare affekter undergräver alltså förmågan att fatta rationella beslut 
och föra kloka resonemang. 
    Balanserade, kultiverade känslor ger vetenskapsmannen fokus på sin uppgift och 
bestämmer vad som är väsentligt och inte i tolkningen. Han kan nå ett välbalanserat 
växelspel mellan förnuft och känsla, vilket ger honom starkare visshet, djupare 
förståelse. I detta kapitel har jag redogjort för de teoretiska idéer som ligger till grund 
för ett sådant förfaringssätt. Jag ska nu sammanfatta dessa i en överblickbar bild och ta 
fasta på vad jag uppfattar som de centrala och intressantaste delarna av resonemangen. 
Därifrån utgår jag och fördjupar mig i den fortsatta undersökningen av vad det innebär 
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att vara känslomässigt engagerad i sina studiesubjekt och vad som händer i 
arbetsprocessen och med resultaten. 
 
 
Den brokiga men värdefulla känslosamheten: 
      En sammanfattning  
Det vetenskapliga arbetet rensades tidigt på sinnlighet och levd erfarenhet och så 
småningom efterlevde även historieforskningen dessa föreskrifter. Den blev 
professionell med högt svingande patos, så som induktiv metodologi, lagbundenhet 
och systematisk källkritik. Mot detta står en bild jag ovan sökt gripa om. Bilden ger en 
helt annan inställning till känslorna, där det framhålls hur angelägna, vägande och 
vitala de är för forskningsarbetet. Sinnligheten och det emotionella minnet har en 
central roll i perceptionen och i tolkningen och det finns en förbindelselänk, anatomisk 
och funktionell, mellan förnuft och känsla.  
 
Känslosamheten ser olika ut och har olika egenskaper och innebörder. Jag har 
resonerat kring känslans rationalitet, där människans beteende inte låter sig inordnas i 
det kalkylerande förnuftets rigida reglemente. Principen good-reason-assay kan inte 
förklara allt som är mänskligt, i många fall spelar känslorna en central roll vid beslut 
och det emotionella minnet är avgörande. Det har också talats om vikten av intensivare 
känslor i arbetet, så som lust och lidelse. Nietzsche och Weber menade att hon som 
inte har förmågan att känna berusning, stark lust och totalt engagemang, bör ägna sig 
åt annat än vetenskap, ty den kräver dessa konsumerande brinnande känslor för sin 
verksamhet. 
    Dessa båda resonemang ger goda skäl till varför känslorna bör förekomma i 
forskningsarbetet. Genom att erkänna känslornas stora plats i det mänskliga erhåller 
historikern en mer sammansatt bild av människan och han kan förstå henne bättre, 
därjämte kan han motiveras och inspireras av sina egna känslor i arbetet. Det här är 
intressant och jag kommer framöver emellanåt att hänvisa till det, men jag ser det inte 
som centralt för min fortsatta studie. Detsamma gäller för känslosamheten i relation till 
språket. Språket kan generera känslor, fånga upp och förmedla de tysta insikterna och 
det krävs en litterär begåvning jämförbar med poetens, lyrikerns eller prosaistens. 
Även detta är viktigt att hålla i åtanke, men jag ska låta det stå enbart som komplement 
till mina fortsatta resonemang. Jag anser att historieforskningen i grunden inte bör utgå 
från sagor, metaforer och nervkänsliga formuleringar, men från något bakom den 
språkliga strukturen. Språket måste vara ett verktyg, en öppning för och förmedlingen 
av den tysta kunskapen och de ogripbara stämningarna. 
    Det är den emotionella öppenheten jag vill ta fasta på i den fortsatta 
undersökningen, det som handlar om hur historikern i förståelseakten relaterar till sin 
egen person. Det har framgått hur människan genom stämningar och känslor uppdagar 
och förstår sig själv och sin omvärld. Hon letar efter spår av sig själv i den andre, 
söker efter något som påminner om henne själv och förståelseakten är således en slags 
empati, där historikern känner för eller med sina studiesubjekt. 
 
Historikerns känslosamhet är glädje och affekter, kunskaper, poesi och den mänskliga 
erfarenhetens rikedom, den är stämningar och självreflexion, den förekommer i den 
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lågmälda tysta finstämdheten och i den starka övertygelsen, lidelsen. Att använda de 
egna känslorna i förståelsen av andras ser jag som grundläggande och centralt för 
känslosamheten i historieforskningen och härpå ska jag alltså rikta min fortsatta studie. 
Jag anser det vara mycket intressant att utröna konsekvenserna av en forskning där 
historikern relaterar till de egna känslorna och den egna erfarenheten. Jag ska därför 
undersöka hur empatin fungerar och används i historieforskningen och vad den ger för 
resultat. Hur ser den empatiska tolkningen ut och hur utövas den i praktiken? Därefter 
ska jag diskutera förhållandet mellan historikerns privata känslor och 
forskningsresultaten som ju bör handla om det icke privata. Med detta hoppas jag 
kunna ge en djupare grund till åsikterna som framhållits och utreda konsekvenserna av 
dem.  
 
 
Att förstå med känsla:  Empatin i historieforskningen 
 
Schleiermachers inkänning  
I föregående kapitel presenterade jag vetenskapsfilosofiska teorier som omvärderat 
känslornas existentiella status. Jag ska nu övergå till känslans praktik. Att känna för 
eller med sina studiesubjekt innebär att ha ett empatiskt förhållningssätt till dem. Det 
förekommer skilda uppfattningar om hur medkänslan ser ut och vad den kan ge för 
resultat. Schleiermacher företräder en uppfattning och Gadamer den motsatta. Jag ska 
här presentera dem och vari skillnaden består. På så sätt vill jag få grepp om hur 
empatin fungerar, hur den används i historieforskningen och vad den kan ge oss för 
insikter om gångna tiders människor. 
 
Teologen och filosofen Friedrich Schleiermacher (1768-1834) ägnade stora delar av sin 
verksamhet åt tolkningskonsten. Schleiermacher var den tidiga romantikens teoretiker 
och han ansåg tolkningsarbetet vara en intuitiv och empatisk identifikation med 
studiesubjektens tankar och känslor.66 Vetenskapsmannens uppgift är att rekonstruera 
studiesubjektets eller, då det oftast handlar om textförståelse, textförfattarens psykiska 
liv. Det handlar om att förstå orsaken till dennes känslor, intentionerna bakom dennes 
verk. Det här sker genom en divinatorisk akt, där jag förvandlar mig själv till den 
andre, för att nå fram till dennes individualitet på ett direkt sätt.67 Sålunda blev 
förståelsen för Schleiermacher en fråga om einfühlung, om  inlevelse. Inlevelsen är en 
inlevelse i den andres inre process vid textens tillkomst och forskaren reproducerar i 
förståelsen den ursprungliga produktionen.68 
    Schleiermacher verkade i Tyskland runt sekelskiftet 1800, det vill säga vid samma 
tid och i samma land som Kant och Hegel. Det är därför inte förvånande att kunna 
konstatera att han ägnade sig åt receptivitet och spontanitet på samma sätt som dessa 
herrar. Schleiermacher såg, liksom Kant, på det objektiva och subjektiva så som 
sammanblandade. Det går inte att skilja mellan färdig värld med förexisterande objekt 
och det aktiva genererandet från människans insida.69 Liksom Kant, antog 

                                                           
66 Schleiermacher, s vii (sidnumret avser en intoduktion till boken, av Andrew Bowie)  
67 Ödman, s 27 
68 Gadamer, (1960) s 124 
69 Schleiermacher, s x (introduktion av Andrew Bowie) 
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Schleiermacher också att kunskap är konstituerad på ungefär samma sätt hos alla. Det 
finns hos mänskligheten en gemensamhet, en fundamental psykisk likhet. Med detta 
inte sagt att det inte existerar någon egenart eller individuell form hos mänskligheten, 
för även om människorna har en gemensamhet, individualiserar de sig och det är här 
tolkningen måste in.70 
 
I den divinatoriska akten förvandlar jag mig till den andre och försöker förstå dennes 
individualitet på ett direkt sätt. Jag placerar mig så att säga i en annan människas 
situation och låter hennes känslor stiga i mig. Det här psykologiska förfarandet bygger 
på en inlevelse i författarens hela beskaffenhet och vara i världen. Samtidigt finns det i 
tolkningsarbetet en komparativ metod, där jag finner främmande och individuella 
aspekter i jämförelse med det bekanta, universellt mänskliga grunddragen.71 För 
Schleiermacher bestod tolkningsarbetet sålunda av två samexisterande metoder: 
 
Both refer back to each other, for the first initially depends on the fact that every person, besides being 
an individual themself, has a receptivity for all other people. But this itself seems only to rest in the 
fact that everyone carries a minimum of everyone else within themself, and divination is consequently 
excited by comparison with oneself.72 
 
Divinationen stimuleras av att man relaterar den andres individualitet till sin egen 
person. Då jag förvandlar mig själv till den andre, jämför jag det gemensamma. Här 
återkommer alltså likheten som ett kriterium för att förstå studiesubjektet på ett 
meningsfullt sätt. Jag har tidigare påpekat hur det fodras en känsla av likhet för att 
kunna engagera sig i sina studiesubjekt. Här blir den psykologiska likheten ett givet 
tillstånd. Schleiermacher fastslår att var och en bär ett minimum av alla andra i sig, 
likheten är alltså en premiss och en förutsättning för allt empatiskt tolkningsarbete. 
 
Diltheys, Heideggers och Foucaults historikalitet 
Vid 1800-talets mitt växer ett nytt sätt att se på historien fram och blir dominerande i 
europeiskt historietänk några decennier framöver. Den har sin kärna i Tyskland och 
kallas historicism. Det är ett stort och diffust idéfenomen, men har vissa 
grundläggande kännetecken. Den introducerade en syn på allt mänskligt så som 
historiskt betingat och historiskt föränderligt. Man förstår här något eller någon i 
förhållande till dess historiska ursprung, man framhåller tradition, arv, kontinuitet och 
det förflutna blir levande och högst påtagligt. Här skönjs begynnelsen på en historisk 
relativism, men människans historiska vara är ännu inte totalt relativ. Nej, den 
mänskliga konstitutionen är likväl oföränderlig. Det finns alltså här en idé om 
människan som å ena sidan historisk föränderlig, å andra sidan sig ständigt lik. Med 
hänvisning till den psykiska likheten, kan nutidsmänniskan tränga sig in i, förstå och 
sympatisera med gångna tiders tankar, känslor och kulturformer. Världen präglas av 
det typiskt och universellt mänskliga, nu och för alltid.73 
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Dessa idéer känns igen från Schleiermacher och jag ska nu presentera några av de 
teoretiker som kom i hans efterföljd och förde idéerna om empatin vidare. Låt mig 
börja med Wilhelm Dilthey (1833-1911). Han kan vara svårare att förstå än 
Schleiermacher och hans idéer inhyser den paradox som är historicismens, där den 
psykiska likheten, människans universella vara, blandas med uppfattningen om hennes 
tidsbundenhet. Dilthey uttrycker en schleiermachersk inlevelse med studiesubjekten, 
men påminner samtidigt om människans historikalitet och hur hon därför måste förstå 
sig själv genom historien, inte genom en anakronistisk inkänningsakt. Hennes 
förståelse och självförståelse är inte av direkt affektivt slag, men förmedlat via 
historien.74 Det var för Dilthey förvisso möjligt att förstå studiesubjekten inifrån, då det 
mänskliga tänkandet karakteriseras av en allmängiltig strukturlikhet, oberoende av tid 
och plats. Här handlar det om att rekonstruera den andres upplevelsevärld för att nå 
djup och vidd i förståelsen. Så långt ett arv från Schleiermachers tolkningsakt. För 
Dilthey var det emellertid nödvändigt med en strikt uppstyrd metodologi för 
förståelsen. Inledningsvis skall vetenskapsmannen identifiera mänskliga uttryck, vilka 
han sedan förbinder med en upplevelse. Upplevelsen förstår han genom att studera 
tidens värderingar och konventioner. Att förbinda ett uttryck med en upplevelse kallar 
Dilthey att lära känna en geist. Det handlar alltså om att identifiera och förstå 
förbindelsen mellan det uttryckta och det upplevda.75 Här har Dilthey satt spår i 
vetenskapsfilosofin. Man bör avhålla sig från att direkt och oproblematiskt anta en 
korrelation mellan uttryck och upplevelse som har sin grund i den egna tiden. Englund 
ger exempel på detta när han skriver om ledan som en modern sinnesstämning, men 
samtidigt påpekar att: 
 
Inte med det sagt att 600-talets eller 1500-talets människor inte hade tråkigt; det går bland annat att 
finna genremålningar som rymmer personer som uppvisar alla tecken på att vara gripna av en magnifik 
leda. Den viktigaste skillnaden mellan då och nu är dock att de sannolikt inte led av denna 
sinnesstämning. Den hade inte ens ett namn.76 
 
Englund menar att samma känslor har ansatt oss genom historien, men upplevelsen av 
dem har skiftat, olika företeelser har triggat dem och de har besuttit olika status. Det är 
med andra ord inte en helt okomplicerad förbindelse mellan upplevelse och uttryck.77 
Detta emotsäger emellertid inte den inlevelseakt Dilthey tidigare erkänt. 
Tolkningsprocessen är nämligen inte än till ända. Den sista akten utgörs av förståelsen. 
Förståelsen, verstehen, är en psykisk process, där man tillgodogör sig innebörden av 
dessa geist. När jag relaterar till mig själv, gör det studerade giltigt för mig 
personligen, öppnas den andres värld inför mig.78 Genom mina själsförmögenheters 
samlade verksamhet ges jag insikter. Det är en form av inträngning som liknar 
Schleiermachers, om än försvårad av det faktum att forskaren sitter fast i sin egen tids 
förutsättningar. Diltheys funderingar försköts också under årens lopp från en 
schleiermachersk inkänningsteori, till en heideggerförebådande objektiveringsteori.79 
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Den tyska filosofen Martin Heidegger (1889-1976) behandlade existensens hermeneutik 
i sitt omfattande och aningen svårforcerade verk Sein und Zeit eller Varat och Tiden. 
Där beskriver han hur förståelsen oupplösligen hänger samman med vår existens och 
vår existens bestäms av den tidsbundna värld vi är en del av. Vi befinner oss alltid mitt 
i historien, det vi förstår, förstår vi utifrån vår egen horisont. Förutsättningslöst 
tolkande är med andra ord en orimlighet.80 Heidegger gav tolkningen en temporal 
karaktär, anakronismer städades undan och tidsavståndet gjorde ett ordentligt intåg i 
det hermeneutiska arbetet. Tiden var nu inte längre något som skulle överbryggas, inte 
längre enligt historicismens försök att försätta sig i tidsandan och tänka och känna i 
dess begrepp och föreställningar. Nu skulle historikern medvetandegöra sig om sin 
historiska relativism och närma sig historien högst medveten om de begränsningar han 
bar med sig. 
 
Historicismen förutsatte ett universellt mänskligt vara. Hos Heidegger tillbakavisades 
den tanken och människans konstitution gjordes tidsbestämd. Den franska filosofen 
och idéhistorikern Michel Foucault (1926-1984) är en postmodern teoretiker som arbetat 
med tidsbegreppet i historisk forskning. Han har utvidgat tanken kring den historiska 
relativismen och förankrat den i episteme. Episteme är ett historiskt a priori och en 
tidslig och rumslig avgränsad sfär, där människan regleras och bestäms enligt 
grammatiska regler och formläror. Varje episteme, eller historiska sfär, har sin 
speciella diskurs, sina frågor, sina tystnader, kategorier och begrepp. Historien består 
av ett antal episteme, vilka inte har någon inbördes relation. Historien är alltså en serie 
brott och vi kan aldrig förstå människan genom att hänvisa till historien. De spår vi 
finner av svunna epoker, kan vi heller aldrig helt förstå i deras ursprungliga mening.81 
Tiden har här blivit en oöverstiglig mur som skymmer det förflutna för oss och hur vi 
än hoppar, klättrar, sliter våra händer blodiga för att nå över och se in i de förgångnas 
ögon, förblir tiden det oforcerade hindret och vi måste hos Foucault en gång för alla 
erkänna att vår inlevelse och empati inte kan uppenbara för oss, få oss att förstå, nej, 
den blir oanvändbar. 
 
Gadamers dialog 
Den tyska filosofen och tillika den moderna hermeneutikens portalfigur Hans-Georg 
Gadamer (1900-2002) var en vetenskapsman av tiden efter Heidegger. Gadamer var 
mycket influerad av Heidegger och gjorde liksom denne upp med anakronismen i 
historiedisciplinen. Gadamer menade att det finns en mycket påtaglig tidsklyfta mellan 
text och läsning, mellan historikern i sin kammare och den en gång levande 
människans upplevelser, på vilka historikern blickar ned i sina papper. Enligt Gadamer 
skapar det historiska avståndet en oöverstiglig skillnad mellan tolkare och 
upphovsman. När historikern förstår, är det inte en insikt i det ursprungliga. Gadamer 
menade att man förstår annorlunda, i den mån man över huvud taget förstår.82 Han 
riktade därmed hermeneutiken i en annan riktning än den hittills gått och klippte av det 
ledband som kan föras tillbaka till Schleiermacher. Nu måste varje tid förstå en text på 
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sitt eget sätt och när historikern sjunker ner i tolkningen av en svunnen tid, är han 
högst medveten om att när han höjer huvudet för att grubbla över, förstå och formulera 
sina slutsatser, befinner han sig i en värld som är samtida och vitt skild från den han 
just ägnat sig åt. Vår subjektivitet rör sig inom samhälleliga gränser, vårt vara är 
historiskt och det utmärker tolkningen, formar förståelsen av texten. Gadamer menade 
att historikern tidigare misstagit sig om upplevelsens beskaffenhet, då han trott det 
vara möjligt att återuppleva den historiska värld han tolkar. Reflexionen förändrar 
nämligen den ursprungliga upplevelsen. Det är inte reflexionens uppgift att upprepa, 
men att betrakta och explikera. Dessa betraktelser, reflexioner över liv som varit, 
fordrar att historikern relaterar till det han känner igen och förstår, det vill säga till sin 
egen värld och sina samtida referenser. Man återger sålunda inte helt frankt det sagda, 
men för fram det på ett sätt som är tillämpat på sin samtid. Man förstår på ett nytt 
sätt.83 
 
Att relatera texten till den egna situationen innebär i förlängningen en betraktelse av 
och reflektion över mig själv. För Gadamer innebär alltså förståelsen att man förstå sig 
själv, slungar sig hän mot möjligheter som är de egna.84 Här vill jag göra en 
återkoppling till självreflexionen i historieforskningen. Jag har tidigare resonerat kring 
hur tolkningsprocessen är upplevelse och kunskap i förening och att denna upplevelse 
hänger ihop med vår självuppfattning. Tolkningen har förankring i något som refererar 
till vår självkännedom och vi måste helt enkelt relatera till vår egen värld och till oss 
själva för att över huvud taget förstå. Tolkningen ger därför kunskap om min och den 
andres värld i förening, i en akt där en värld möter en annan. 
    Kanske låter detta aningen abstrakt. Gadamer belyser med exempel på tolkningen av 
konstverk, hur denna slags empati går till i praktiken. När vi förstår ett konstverk går 
vi in i det med allt vi har bakom oss och allt vi är. Vi sätter vår självförståelse i 
vågskålen. Tavlan tar för ett ögonblick över och blir sin egen värld, där vi måste förstå 
oss själva på ett nytt sätt. Det är denna självförståelse i förändring som gör att vi ser 
konstverket som sant och kan utbrista att; Ja, så är det verkligen!85 Det här går att 
översätta till andra hermeneutiska situationer. Principen är att den grundläggande 
rörelsen i all tolkning går ut på att lära känna det egna i det andra, göra sig hemmastad 
i en främmande värld och sedan återvända till den egna.86 
 
I tolkningen finns alltså ett moment av sökandet efter sig själv och självförståelsen är 
av stor vikt, men Gadamer säger också att tolkningsprocessen är att stå inför något 
främmande och att erkänna detta, låta sig dras in i. Att tolka är att låta en värld öppna 
sig. Det här bör inte sammankopplas med Schleiermachers divinatoriska inlevelse. I 
den hermeneutiska situationen måste historikern lägga band på sig och inte alltför 
snabbt assimilera det förflutna i egna meningsförväntningar. Det här är mycket svårt, 
då vårt hopp och vår fruktan styrs av det bekanta, men det är först när vi lyckas 
övervinna det vi förmår lyssna till det sagda som både egen och annans mening.87 Det 
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krävs en emotionell öppenhet, att jag erkänner det förgångnas annanhet och att det har 
något att säga mig. I öppenheten växer det fram en familjär känsla mellan texten och 
mig själv.88 
    Gadamer inspirerades av Sokrates och antikens filosofer. Det kan vara lättare att 
förstå honom med detta i åtanke. Han bygger sitt kunskapssökande på en dialektik, likt 
Sokrates heuristiska metod, som utsätter forskaren med frågor för honom att besvara, 
med avstamp från vad som redan är honom givet. Metodiken i tolkningsarbetet 
manipulerar och kontrollerar, dialektiken är istället att delta i kunskapen. 
Kunskapssökande och förståelse blir för Gadamer en fråga om deltagande i en dialog.89 
Här finner man mycket av Gadamers kritik mot tidigare tänkare på området. 
Vetenskapsmannen som vill skaffa sig en historisk horisont genom att försätta sig i 
och smälta in i förgångenhetens hela värld, har dragit sig undan samförstånd, han är 
oanträffbar och tryggar därmed sin ståndpunkt då den inte utsätts för mötet mellan det 
egna och det förgångna.90 Det historiska medvetandet innebär sålunda för Gadamer 
inte att jag förflyttar mig till främmande världar bortkopplad från min egen. Samtiden 
skall sammansmälta med den historiska till en gemensam horisont, där både det egna 
och det främmande är inneslutet. Man skall icke, förmanar Gadamer, subtrahera sig 
själv i förståelsen. 
 
Det finns alltså en motsättning i uppfattningen om empatins natur och vad den kan ge 
för resultat och insikter. En inlevelse som ger direkt affektiva responser och insikter 
står mot en reflekterad och jämförande process, där känslosamheten väcks på 
förmedlad väg, efter det hermeneutiska arbetets rent kognitiva akt. Man är överens om 
att medkänslan är värdefull i den historiska forskningen, men det finns skilda 
uppfattningar om hur man anser denna känslosamhet opererar och vad man kan få för 
resultat härav. Så vad kommer sig denna motsättning av? Är det en faktisk oenighet 
gällande empatins natur eller kan de olika idétraditionerna samexistera? Jag ska nu 
undersöka empatins skilda idétraditioner närmare och diskutera hur de kan relateras till 
varandra. 
 
Einfühlung och inkänning  
Empatibegreppet härstammar från einfühlung, först använt i tysk estetik. Den refererar 
till observatörens tendens att projicera sig själv in i den andre.91 Schleiermacher och 
1800-talets romantiker hade en uppfattning om tolkningskonsten som följde denna 
princip. Att förstå den andre är att känna mig in i honom, att i föreställningen sätta mig 
i den andres ställe och genomleva hans erfarenheter. 
 
Nationalekonomen och moralfilosofen Adam Smith (1723-1790) ansåg människan av 
naturen inneha en oemotståndlig tendens att erfara en fellow-feeling, en medkänsla 
som föds när hon observerar någon i en starkt emotionell situation. Jag försätts här i ett 
affektivt tillstånd som mer eller mindre motsvarar det tillstånd den andre genomlever. 
Man kan tala om en slags känslomässig smitta, inbyggd i den mänskliga naturen. 
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Smith kallade den medkänsla eller sympati. I dag används begreppen sympati och 
empati ofta synonymt och för att undvika förvirring, kommer jag beteckna all slags 
medkänsla empati. 
    Empatin var för Smith starkt kopplad till föreställningsförmågan. Jag känner mig in 
till den andre, föreställer mig att jag är hans kropp och blir i viss mån hans person. 
Härmed erfar jag känslor som är av samma sort, men svagare än den andres. Det 
handlar om en inre imitation, där om jag betraktar någon under stress, själv spänner 
mina muskler som om jag var den för stressen utsatta. Resultatet blir en liknande 
känsla som hos studiesubjektet, men en aning svagare. De delade känslorna fördjupar 
förståelsen för aktören.92 
    Den här uppfattningen om empatins natur och den tolkningstradition som följer 
härav, lever kvar och verkar även i dagens vetenskapliga sammanhang. Anglo-
amerikanska konstfilosofer har utvecklat en simulationsteori, som visar hur vi förstår 
och tolkar genom att just sätta oss in i situationen och inta den andres horisont, vari 
föreställningsförmågan är avgörande. När jag sätter mig i en annan människas 
position, kommer dennes känslor stiga upp i mig och det är möjligt då det kognitiva 
systemet är likartat hos alla människor. Jag kör så att säga den andres program genom 
mitt eget system av tro, begär och känslor. 93 
 
Neurobiologen Antonio R. Damasio anser att man förvisso kan simulera känslor till 
viss del. Med en isolerad del av ett kroppsmönster som utmärker ett visst 
känslotillstånd, så som ett leende, kan själva känsloupplevelsen framkallas. Det finns 
uppkopplingar i centrala nervsystemet som får oss att känna det som om vi upplevde 
ett emotionellt kroppstillstånd och man tar så att säga en genväg förbi kroppen. Som 
om mekanismer utvecklas i uppväxten, genom att man upprepade gånger förknippar en 
företeelse med ett kroppstillstånd. Känslan måste således en tid körts genom kroppen 
för att kunna ta genvägen förbi. 94  De här idéerna hade också den brittiska filosofen 
Herbert Spencer (1820-1903), mest känd för sin socialdarwinistiska tes ’survival of the 
fittest’. Han menade att artmedlemmar lär in känsloassociationer genom upprepade 
upplevelser och erfarenheter. Då man lär in ett mönster av känsloassociationer väcks 
de tillslut även då en annan artmedlem utsätts för något.95 
    Känslominnet aktiveras alltså av föreställningsförmågan och är baserad på inövade 
kopplingar mellan stimuli och respons. Damasio menar emellertid att sådana känslor 
inte upplevs på samma sätt som känslor sprungna ur reella kroppstillstånd. Alla delar 
av hjärnan luras inte, då känslorna inte uppkommit på sedvanlig väg. Det som tar form 
i kroppen skapas i stunden och har aldrig tidigare uppträtt. Med empatin som inbillad 
känsla, är man hänvisad till en begränsad repertoar av känslomässiga mönster, som 
inte står under inflytande av de villkor som i varje ögonblick påverkar människan. 96 
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För dessa teoretiker är empatin alltså en direkt affektiv respons på ett imiterat 
känslotillstånd. När jag betraktar någon i ett specifikt känslotillstånd, föreställer jag 
mig den, min kropp kopierar känslan ifråga och jag upplever den omedelbart. Den 
eventuella skevheten i upplevelse består i att känslan inte uppkommit på sedvanlig 
väg. 
 
Hermeneutik och dialog 
För Gadamer handlade det aldrig om att känna sig in i den andre. Nej, tolkning och 
förståelse förutsatte tvärtom att forskaren inte trängde sig på. Tolkningen bör vara en 
dialog mellan forskaren och hans studiesubjekt och i de fall möjlighet till dialog inte 
finns, så som för historikern, ska han skapa den i huvudet. Den historiska tolkningen 
blir en inre dialog med texten och en ständigt pågående självreflexion för historikern. 
Det är ett möte på lika villkor, med en successivt ökad intersubjektiv förståelse.97 Man 
får med förståelsen ett tyst samförstånd, en sammansmältning mellan två horisonter. 
Historikern har här både sin tid och den andres för ögonen och förståelsen blir något 
förankrat inte i den historiska tiden, men inte heller riktigt i den egna. Han befinner sig 
i ett ingenmansland där han förmår förstå i enlighet med sina egna referenser och 
samtidigt känna något som inte bara är privat. Hos Englund blir den här 
horisontsammansmältningen, detta befolkade ingenmansland, ofta mycket påtaglig. 
Han skriver om historien: 
 
Där finns i sanning en värld parallell till vår egen. Och i denna värld finns samma platser, samma 
landskap, samma hav och kontinenter som i vår, till dels samma drömmar och rädslor; det är en värld 
där Toussaint Louverture ännu lever och Rom ännu väntar på sitt fall, en värld där människor bygger 
hus och plöjer åkrar där jag inte skådar annat än skog samt en och annan förvildad syren. Men vi finns 
där tillsammans, på samma fläck jord. Jag ser dem aldrig, och jag möter dem ständigt.98 
 
Hermeneutikern återställer ett samförstånd som uteblivit eller störts av tidens tand och 
han vandrar fram och tillbaka mellan förtrogenhet och främlingsskap, i en 
pendelrörelse som aldrig upphör. Hermeneutikens uppgift är att klargöra förståelsens 
under, som inte är någon själarnas fusion, inte ett uppgående i den andre, men ett 
deltagande i gemensam mening. Tillyard skriver i inledningen till sin studie av de 
aristokratiska systrarna, hur människan grips och rörs när hon ställs inför en historisk 
vardagstillvaro. Dess rutiner, vanor och känslor förefaller äkta och så nära då de löper 
genom allas våra liv. För det är när vi hittar paralleller till vårt eget helt privata 
vardagsliv i det främmande, när vi liksom berörs av en hand som sträcker sig genom 
tidens alla lager, som vi tillägnar oss historien.99 Källorna kan komma oss mycket nära, 
tala om sådant vi förstår så väl; om kärlek och äktenskap, om mat, kläder, politiska 
idéer och skandaler, om böcker och om menssmärtor, förhoppningar och besvikelser. 
Vi kan föra ett samtal med källorna om vad det innebär att vara människa och i så 
måtto är historien intim, känslofull och privat. Det finns också partier i allt källmaterial 
som kan få oss att känna avstånd och oförståelse. I mötet med sina källor kommer 
historikern både känna närhet och distans, medkännande och förvåning.100 
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Hermeneutiken hör alltså hemma just där det som är förtroget bryter mot det 
främmande. Historikern har inte kunskaper om hela den värld han studerar, den är 
honom inte alltigenom bekant och därför kommer han stöta på företeelser han står 
okunnig inför och där tvingas han skapa betydelser. Empatin som bygger på 
idétraditionen från einfühlung och Schleiermacher, var av passiv art. I det 
hermeneutiska sammanhanget, i Gadamers efterföljd, blir empatin däremot aktiv, det 
handlar om kognitiva processer för att förstå och tolka. Gestaltpsykologen Wolfgang 
Köhler (1887-1967) var en av de första att förespråka en sådan empati. Han menade att 
istället för att känna sig in i den andre, bör man studera och tolka aktörens handlingar, 
rörelser och fysiska antydningar. Collingwood, verksam under samma tid som Köhler, 
är egentligen inte representativ för denna idétradition, då han menade i likhet med den 
inkännande empatin, att forskaren bör förstå de historiska aktörerna genom att nå in i 
deras huvuden. Att jag nämner honom i detta sammanhang beror på att han inte 
betraktade empatin som en passiv metod. Empatin var för Collingwood inte en metod 
där historikern lade sig till rätta för att låta den andres tankar och känslor skjuta upp i 
honom likt en gudomlig akt. Nej, det gällde att rekonstruera kontexten, betingelserna, 
möjligheterna varur den andres tanke och känslotillstånd sprang. Det är ur den 
rekonstruerade kontexten och den förmedlade förståelsen vi kan känna för och förstå. 
Rekonstruktionen av en omvärld, är enligt Collingwood högst beroende av forskarens 
historiska kunskaper. Han granskar den direkta ingivelsen kritiskt och justerar den 
enligt sin kunskap om tiden.101 Den kognitiva granskningen har alltså 
tolkningsföreträde och den direkta, passiva upplevelsen får då stå tillbaka. Empati är 
att förstå den andres känslor, inte känna dem. Här har empatin gått ifrån sin affektiva 
art, till ett rent kognitivt förfarande, men samtidigt är historikern inte bortkopplad från 
sin känslosamhet. Det kan verka som en paradox. Författaren Herman Hesse beskriver 
konstnärens öga i en mening, med vilken man mycket väl kan sammanfatta den 
hermeneutiska historikerns: 
 
Han ägnade sig helt åt att se på de döda, med den där egendomliga blandningen av djupaste medkänsla 
och kall iakttagelse som konstnären ofta har.102  
 
Introspektiv empati, intersubjektiv empati och känslolivets natur  
Det förekommer alltså oenigheter angående empatins natur. Vissa bygger på arvet från 
einfühlung och Schleiermachers inkänning, andra hänvisar till hermeneutiken och 
Gadamers dialog. Jarrick identifierar på samma sätt två olika sorters metoder för 
medkänsla i dagens historieforskning. Han delar in dem i introspektiv empati och 
intersubjektiv.103 I den introspektiva empatin förstår jag andra via mig själv. Det här 
kommer från den idétradition som kan härledas till Schleiermacher och romantikens 
teoretiker. Den intersubjektiva empatin lutar sig mot Gadamers hermeneutiska dialog. 
Här ser historikern inte in i sig själv, men på det medvetet uttryckta hos 
studiesubjekten. I mötet med studiesubjekten får han syn på sig själv och sin 
tidsbundna särart, vilket förvisso är ett introspektivt moment, men han använder det på 
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ett annat sätt. Insikten om det relativa i den egna positionen ökar historikerns förmåga 
att förstå det som varit annorlunda.104 Empatin bygger här på en föreställning om 
psykisk olikhet mellan historikern och de historiska aktörerna. Detta är av 
grundläggande betydelse för valet av empatisk metod och det är här man finner den 
stora motsättningen mellan de båda traditionerna. 
 
I den introspektiva empatin är människan tidlös och sig lik genom seklerna. Känslor 
och upplevelser är allmänmänskliga och det är således möjligt för den nutida 
historikern känna på samma sätt som sina historiska aktörer. Känslor anses här vara 
fysiologiska processer, fixerade och allmänmänskliga. De är naturgivna och basala och 
kan grupperas i familjer, där varje familj har ett givet program för respons; distinkta 
ansiktsuttryck och fysiologiska mekanismer. Då hjärnan sätts i en viss stämning, 
uppkommer per automatik en motsvarande känsla.105 I dessa hormoniella, genetiska 
program, är tid och rum oväsentliga, de påverkar inte känslan nämnvärt. Empati blir 
därmed inlevelse och inkänning. 
    Den intersubjektiva empatin hävdar i motsatts att känslor är tidsligt bundna och att 
historikern därför inte kan känna sig in i den andre, utan måste tillgripa kognitiva 
verktyg för att förstå och empatisera med denne. Känslorna är i denna idétradition inte 
fysiologiska processer. I Gadamers hermeneutik och i den intersubjektiva empatin har 
känslorna en öppning mot världen, de lever inte sitt eget liv instängda i våra kroppar, 
de finns inte i något organ, men mellan människor. De är med andra ord socialt 
konstruerade. En av de första att utarbeta en socialkonstruktivistisk syn på känslor var 
H.T. Finck, musikkritiker i det sena 1800-talet. Han daterade kärleken till 1274, med 
Dantes kärlek till Beatrice och han säger om fenomenet, vilket mycket bra 
sammanfattar den sociala konstruktionismen: 
 
Let me express it like this: Love as we think of it now in the West contains several components, 
including bodily attraction and altruistic impulses. Though components such as sexual desire and 
altruism have existed separately for a long time, in different forms and different societies, the 
construction of these into a recognizable complex is a cultural accomplishment.106 
 
Vad Finck säger är att de grundläggande känslorna följer med människan genom 
tiderna, men att de samordnas i komplex, som är ytterst tidsbundna och skapade av den 
omgivande kulturen. Här kan vi alltså inte lita på att de känslor som uppfyller 
vetenskapsmannen är desamma som drabbat hans historiska aktörer. Denna 
problematik mellan det uttryckta och det upplevda och den tidsliga prägeln häri, har 
tidigare uppmärksammats av Dilthey, som formulerade det i sina geist. 
 
Den biologiska emotionen är ett automatiskt och på förhand givet svar på en kroppslig 
sensation. En renodlad konstruktivist hävdar istället att alla mänskliga emotioner är 
sociala produkter, baserade på tro, formade av språket och sprungna ur kulturen. Man 
fokuserar på skillnader mellan olika kulturer och de eventuella likheterna blir 
ointressanta. Vissa hävdar till och med att emotioner alls inte existerar bakom den 
sociala praktiken. Det föreligger förvisso faktiska skillnader i känslor i nutid och i 
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förfluten tid. Historikern måste inte sällan hitta vägar att avkoda och förstå de känslor 
som skönjs i källmaterialet, vilket inte är helt okomplicerat. Samtidigt pekar mycket på 
att det finns någonting bakom, något transkulturellt som står över språket, tiden och 
inte är oändligt variabelt. Naturen hos emotioner är visserligen inte totalt universell, 
men den skiljer sig inte heller väsentligt åt.107 Kanske borde den sociala konstruktionen 
tillgripas först i upplevelsen av emotionen, intensiteten i den och kontrollen av den? 
Det skulle innebära att båda förhållningssätten till känslorna är riktiga, men att man 
stöter på dem i skilda delar av källmaterialet eller under olika delar av 
tolkningsprocessen. Jag ska undersöka detta närmare med avstamp i de olika 
empatiarterna. 
 
Delar av samma process 
Empatibegreppet refererar alltså till två olika fenomen; en affektiv reaktion med direkt 
sensoriskt engagemang  samt en kognitiv förståelseakt, där man visserligen relaterar 
till sig själv, men inte till det känslomässigt direkta, utan till det förmedlade, till de 
egna erfarenheterna i förening med den andres. Detta har sin grund i en oenighet i 
uppfattningen om känslornas beskaffenhet och vad de kan ge oss för insikter. 
    Sällan förekommer dessa empatiarter i renodlad form, man kan se hur historiker 
lutar mer åt den ena eller den andra empatiarten, men pendlar samtidigt gärna mellan 
dem. Han rör sig i känslor som kan härledas ur en inkänning, för att sedan ta ett steg 
tillbaka och lyssna på studiesubjektens medvetna uttryck. Sålunda finner man hos den 
intersubjektiva historikern direkt affektiva drag, liksom det omvända gäller i 
företrädesvis introspektiva studier.108 Det förekommer alltså en sammanblandning av 
empatisorter hos den känslosamme historikern. Det tycks som om han inte kan luta sig 
åt den ena empatiakten utan att ibland tillgripa den andra. Kanske krävs det så både en 
introspektiv och en intersubjektiv empati för en känslosam tolkning av källmaterialet? 
Kanske bör historikern ge upp sina böjelser inför det ena av empatins slag och erkänna 
deras likvärdiga betydelse för tolkningen? Kanske bör de förekomma i en förenad 
tolkningsakt? 
    En förenad tolkningsakt skulle kunna se ut så här: I förståelseakten är jag 
uppmärksam på vad den andre förmedlar, jag relaterar innehållet till mig själv, mina 
känslomässiga erfarenheter och historiska kunskaper. Det här är en kognitiv, aktiv 
process i syfte att nå så nära studiesubjektet som möjligt, att lyckas få till stånd ett 
möte mellan min värld och den andres. Det ger ett intersubjektivt utbyte av mening, en 
dialog, där jag successivt förstår den andre och mig själv allt bättre. När jag når fram 
till förståelsen, när jag når en djupare insikt, uppkommer en känsla av likhet och total 
närhet. Här upplever jag mig som om jag var den andre och affektiva förändringar 
stiger nu upp i mig.109 
    Det här skulle betyda att empatin är ett sammanhängande, om än mycket komplext, 
begrepp. Den består av en process av kognitiv art samt ett affektivt resultat därav. Om 
det här stämmer, skulle det tyda på en ryslig oreda i empatibegreppet, där teoretiker i 
alla tider sammanblandat processen; vad som händer när jag står öppen inför den 
andre, med resultatet; den affektiva utgången av min aktiva tolkning. Man har enligt 
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detta resonemang tagit fasta på olika delar av ett större fenomen, vilket skapat 
förvirring och oenigheter. 
 
Processen innehåller här en intellektuell bearbetning, vilket ger ett emotionellt utfall. 
Det här står i enlighet med uppfattningen om känslor som följdriktiga svar på specifika 
tankar. Emotioner styrs av förnuftet och svarar mot rationalitet och kunskap. Jag har 
tidigare visat att förnuft och känsla är två separata men kommunicerande system och 
man är ense om att de samverkar för att vägleda oss. Det föreligger emellertid en 
förvirring om ordningsföljden. Det kan verka petigt, men jag tror det är nödvändigt att 
utreda detta för att få någon ordning i den empatiska processen. 
    Kant ansåg som bekant att förnuftet följer på en sensitiv och sinnlig beröring. 
Descartes hävdade tvärtom att tanken kommer initialt och åtföljs sedan av en känsla. 
Samma oenighet om vad som påverkar vad återkommer i dagens forskning. Den 
kognitiva emotionsteorin utmanar fördomen att känslor per definition är irrationella. 
Emotioner består dels av en kroppslig upplevelse, dels av en kognitiv komponent, så 
som en tanke eller tro om något. Tanken eller tron sätter mig i ett följdriktigt kognitivt 
tillstånd, vilket i sin tur ger mig ett känslotillstånd. Emotioner styrs av förnuftet, svarar 
mot rationaliteten och betingas av kunskap. Om jag ändrar mina tankar eller tro om 
något, förändras också min känsla för det.110 Det finns enligt den kognitiva 
emotionsteorin alltså integrerade processer i hjärnan, där en emotionell reaktion alltid 
föregås av en intellektuell bearbetning. Teorin har inte fått stå oemotsagd, vissa vill ha 
gällande att emotioner är lika primära processer som tankar. De aktiveras oberoende av 
varandra och tanke knyts till känsla i de fall de uppträder ungefär samtidigt. 111   
 
Enligt den integrerade empatiska process jag ovan skisserat, förutsätts att känslorna är 
svar på en kognitiv akt. Vissa anser alltså istället att känslorna föregår det kognitiva 
förfarandet eller att de åtminstone är lika primära processer som tankarna. Det skulle 
innebära att den emotionella inkänningsakten inte är ett direkt resultat av den kognitiva 
hermeneutiska dialogen. Så kanske bör man se empatiakterna inte i ordningsföljd, där 
den ena alltid föregår den andra, men som sammanblandade i ett ostädat förlopp utan 
början, mitten och slut. 
    Filosofen Jean-Paul Sartre (1905-1980) skrev om tolkningens på samma gång 
progressiva och regressiva karaktär, progressiv i så måtto den rör sig mot ett resultat, 
ett projekt inriktat mot ett framtida mål, men samtidigt regressiv då den ständigt söker 
sig tillbaka till ursprungsvillkoren, bunden av faktiska förhållanden. Det handlar om en 
inlevelse, där jag släpper alla band till mitt tidsbundna vara och blickar mot ett resultat 
som får mig att komma så nära det studerade som möjligt, att känna dennes vara direkt 
och personligt. Samtidigt finns en rörelse mot att teoretiskt förankra det studerade i 
villkoren och verklighetens möjligheter i en reflekterad förståelse, där bildning, 
öppenhet och medvetenheten om mig själv och min tidsbundna särart är avgörande 
egenskaper. Tolkningsakten blir här en rörelse mellan känslomässiga möjligheter och 
begränsningar, inte väldefinierade delmoment för historikern att tillgripa beroende på 
var i tolkningsakten han befinner sig.112   
                                                           
110 Carroll, s 219ff. 
111 Gottfries, s 85, på s. 86 finns en tydlig illustration av denna samordnade parallella process 
112 Jean-Paul Sartre, Skiss till en känsloteori, Göteborg 1992 (1965), passim, sammanfattat s 61 
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Det förefaller som om tolkningsakten alltså kräver både introspektiva och 
intersubjektiva moment för ett gott resultat. De ingår i en akt, där inkänning följer som 
ett resultat av en process av intersubjektiv karaktär, eller alternativt i en rörelse mellan 
att frilägga och tilldela mening, mellan affektiv upplevelse och reflexiv, som inte kan 
ordnas i led och följa på varandra, men utmärks av en ständig pendelrörelse.  
    Jag tror det senare alternativet är en mer adekvat beskrivning av tolkningsakten. Jag 
har tidigare visat hur tolkningen utmärks av en konstnärlig känsla, där 
vetenskapsmannen pendlar mellan det främmande och det förtrogna, mellan 
möjligheter och begränsningar. Empatin går inte att inplacera i en ordningsföljd, även 
om detta skulle göra den mer lätthanterlig och överskådlig. Jag tror vi måste erkänna 
den flytande karaktär, den komplexitet, som utmärker den empatiska tolkningen, där så 
skilda egenskaper som inlevelse, självförglömmelse och självreflexion blandas med 
varandra och verkar sida vid sida. Jag tror vi måste erkänna paradoxerna, osäkerheten, 
konstärligheten och aningarna, för mitt i röran uppstår ibland ett lugnt rum av insikt, 
där historikern uppfylls av något, en sublim känsla av visshet. För så är det, 
någonstans i röran och motsägelserna vägleder empatin, får oss att nå ut och bortom 
oss själva, bortom vår tid och fram till någon form av mänsklig entitet. 
 
 

                                                          

Känslosamhetens olika nivåer: Det gemensamt mänskliga och det 
privata 
    
Det gemensamt mänskliga 
Det råder, hos de teoretiker jag presenterat, en enighet om att man i förståelsen eller i 
tillägnelsen av det förflutna tar fasta på de mer tidlösa och allmänna aspekterna. Det 
krävs i tolkningen en känsla av likhet, en känsla av att de historiska aktörerna i någon 
mån upplever och känner som jag. Så kan man finna en gemensam avsikt hos sådana 
skilda teoretiker som Schleiermacher och Gadamer. Båda relaterar, om än på mycket 
skilda sätt, till den egna personen, till det bekanta, till det som förefaller dem 
gemensamt mänskligt. Det här måste innebära att tiden, som ju skiljer historikern och 
hans studiesubjekt åt, på något vis sätts ur spel. Frank Ankersmit talar om historical 
experience. Han hänvisar till historikern Johan Huizingas fenomenologi och förklarar 
denna historiska erfarenhet så som en plötslig insikt, där historikern formas av det 
förgångna. Det är ett rart ögonblick av direkt tillgång till det historiska, ett sublimt 
moment av samförstånd. Det är en stundens gåva och den kommer oannonserad och 
oväntat och kan inte upprepas på begäran. Den historiska erfarenheten är något 
historikern underkastas snarare än något han kan frammana.113 Det här, menar 
Ankersmit, är inte något historiker i allmänhet gärna talar om, ja många förnekar det. 
Ändå tror han den har en viktig roll i forskningen och att historiker använder den för 
att förstå, även om de inte kan eller vill inse det:  
 

 
113 Frank Ankersmit, ”Can We Experience the Past?” i History-making: The intellectual and Social 
Formation of a Dicsipline, red. Rolf Torstendahl och Irmline Veit-Brause, Stockholm 1996, s 51 
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(…) I would not be suprised if a close scrutiny of the autobiograghies written by prominent historians 
would demonstrate that they have had their historical experiences without, perhaps, recognizing it as 
such.114 
 
Den historiska erfarenheten är alltså en känsla av att tiden upphört att existera, allt blir 
ren samtid. På det viset förstår historikern på ett djupare plan, då det angår honom 
personligen. På samma sätt talade den danske existentialisten Sören Kirkegaard om 
vikten av samtidighet för verklig förståelse. Denna samtidighet är inte någon faktisk 
samtidighet, utan just förmedlingen av det förflutna till den egna tiden. Bara med 
medvetenheten om kontinuiteten förmås den meningsfulla kärnan tas på allvar, 
insikten erkännas som närvarande och inte hållas på dåtidens avstånd.115 
 
Hegel talade om sinnets olika nivåer. The subjective mind är inte något annat än 
medvetenheten om mina sensationer. Härefter följer en nivå av tankar uttryckta och 
formulerade i sociala och politiska system; the objective mind. Denna nivå är inte lika 
privat, utan delas av ett kollektiv. På den högsta existentiella nivån verkar the absolute 
mind, tankar obundna till det subjekt som tänker dem. Här har det objektiva-subjektiva 
begreppsparet övervunnits och vi får insikter om livet och människans vara som 
helhet.116  
    Hegel var förvisso en grundmurad idealist och där historikern stannar upp i 
fascination över det konkreta, finner Hegel endast simpla skuggbilder av en högre 
tanke. Utan att anta hans idealism fullt ut, finner jag Hegels idé intressant och värd att 
ta upp i sammanhanget. Han ansåg att det i människan förekommer olika nivåer, vilka 
är sorterade enligt en stigande existentiell skala. Även Annales-skolans tidiga 
teoretiker var upptagna av idéer om en mer giltig och över tid bestående nivå i 
historien. Den franske historikern Ferdinand Braudel (1902-1985) ägnade sig inte själv 
åt mentaliteter i sin forskning, men hans le longue durée har använts och används 
fortfarande flitigt av mentalitetshistoriker.117 Den avser forma en modell eller en 
princip för historiens olika nivåer. Rörelser i nivåerna sker parallellt men i olika takt 
och ger olika grad av bestående inflytande på historien. Den ytligaste nivån präglas av 
snabba förändringar och flyktiga tendenser, medan man längst ned finner en historia 
av konstanter, med mycket långsamma cykliska rörelser. Enligt Braudel är, liksom för 
Hegel the absolute mind, denna djupaste av nivåer den verkliga historien, den som 
innefattar även historikern själv och som han, genom hårt arbete, bildning och 
känslighet, kan erhålla betydande kunskaper om. 
 
Dessa idéer har en stark prägel av idealism och de kan vara svåra att ta till sig om man 
inte ser hur de faktiskt verkar i praktiken. Finner man sålunda något av denna 
allmänmänsklighet i historikers arbeten? Englund drar gärna paralleller till dagens 
händelser och till honom själv när han ska förstå och förklara historiska fenomen. Ett 
exempel på detta är hans förklaring till det jubel som i skilda tider uppkommer vid 
krigsutbrott: 
 

                                                           
114 ibid., s 54 
115 Gadamer, (1960) s 108 
116 Collingwood, s 121 
117 Jarrick, (1985) s 30 
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Till min förfäran kan jag också ibland skymta den här hänryckningen i mitt eget jag, när jag tror mig 
se skönheten i ett vapen, när jag känner lockelsen i den totala hängivenheten och dras till de enkla 
bildernas magi, när jag anar förstörelsens rus och ibland tycker att en riktig snyting faktiskt kan vara 
snyggare än Nike från Samothrake.118 
 
Även Ohlander lutar sig mot en slags allmänmänsklighet i sina analyser av de 
historiska aktörerna. Hennes samlade essäer är inriktade på mänsklig svaghet i olika 
bemärkelser och hon konstaterar att det hos människan finns ett genomgående drag av 
förakt för svagheten. Hon skriver om hur oönskade spädbarn som satts ut i skogen att 
dö, betraktades som farliga; de gick igen och spred olycka omkring sig. Samma 
fenomen, projiceringen av onda egenskaper på offret, återfinns i attityden till trälar i 
Sverige under hedendom, liksom i inställningen till incest ända in i modern tid.119  
 
Gång på gång återvänder historiker i sin forskning till något fundamentalt mänskligt. 
Det handlar om dånande djup som inte låter oss slippa undan sin ödesmättade kraft, 
det handlar om små oförargliga tendenser i det vardagliga livet, det handlar om den 
mänskliga kärnan som historikern kärleksfullt eller indignerat hänvisar till. Att ta fasta 
på det som personligen berör, är i sammanhanget inte ett utfall av subjektivism, men 
av allmängiltighet. Det finns alltså en uppfattning om historien som varande i olika 
lager, vilka röjer större eller mindre insikter om människans villkor och vara i världen. 
Det tycks med andra ord som om historien och människan består av olika 
existensnivåer, relativa till föränderligheten och förgängligheten. 
 
Känslor på olika existentiella nivåer 
Historien består alltså av olika existentiella skikt, vilka även återfinns i människan. I 
hennes vara huserar både enskildheter och allmänheter, tidsliga egenskaper likväl som 
tidlösa. Man är däremot oense om huruvida historikerns känslor kan ge insikter om 
förflutna människors känslor. Vissa menar att detta är fullt möjligt, medan andra 
hänvisar till distansen i tid och den upplevda känslan så som konstruerad och därmed 
oanvändbar. Här är man kategorisk, men jag tror resonemanget om tidens och 
människans olika nivåer måste gälla även för känslorna. Våra känslor bör återfinnas i 
de olika existentiella lagren och vara olika mycket förändringsbenägna. Därmed blir 
vissa känslor möjliga att använda i tolkningen av det historiskt mänskliga och andra 
inte. 
    Damasio har ägnat en stor del av sin forskning åt känslorna. Han delar in dem i tre 
olika grupper, vari den första gruppen utgörs av allmänmänskliga, förprogrammerade 
känslor. Här återfinns lycka, nedstämdhet, vrede, fruktan och avsky. De ger bestämda 
kroppsliga reaktionsmönster, de går att förutse och de är lätta och oproblematiska att 
leva sig in i. Den andra gruppen består av subtila reaktioner på de fem benämnda 
grundkänslorna. Panik och blyghet är så variationer på rädsla, melankoli och trånsjuka 
variationer på nedstämdhet. I de här känslorna har ett tankemässigt innehåll kopplats 
till kroppstillståndet. De är alltså kognitiva nyanser på grundkänslorna. Den tredje och 
sista gruppen känslor utgörs av en slags bakgrundskänslor. De är inte uttalat 
känslomässiga, men handlar mer om ett grundackord eller ett normaltillstånd. Utan 
                                                           
118 Englund (1991), s 89 
119 Ann-Sofie Ohlander, Kärlek, död & frihet: Historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor i 
Sverige, Stockholm 1985, s 10ff. 
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bakgrundskänslorna skulle vi inte ha någon uppfattning om det egna jaget.120 Här 
återfinns alltså Heideggers stämda människa. Heidegger menade som bekant att vårt 
vara i världen består av stämningar och känslor och genom stämningar och känslor 
uppdagar vi och förstår oss själva och vår omvärld. Att vara en god historiker är att 
vara känslig för sin och andras stämning, att så att säga vara taktfull. 
Bakgrundskänslorna handlar om vår självkännedom och känslighet inför omgivningen 
och de är en förutsättning för, ja själva grundpremisserna för empatin. Jag har nyss 
visat hur historiker konstant använder sig av sina grundkänslor och hänvisar till dem i 
sin forskning, om än inte alltid i explicit form. 
    En skarpare meningsskiljaktighet finner man i den mer uttalade känslosamheten. De 
känslor som vi enligt Damasios indelning finner i den första gruppen, kallas 
primärkänslor. Vi är förprogrammerade att reagera med en viss känsla på vissa 
bestämda egenskaper. Känslor är resultat av hormoniella och genetiska program, 
fixerade och universella. Tid och rum blir i sammanhanget oväsentligt och påverkar 
inte känslan. Det är dessa känslor den introspektiva empatin tar fasta på när de 
förespråkar en inkänning och inlevelse i tolkningen. Den andra gruppen känslor, de 
kognitiva variationerna på grundkänslorna, är sekundära till sin karaktär. De här 
känslorna är förvärvade och formas av den personliga erfarenheten. Den 
intersubjektiva empatin med en hermeneutisk dialog utgår härifrån. De är med sitt 
subjektiva inslag enskilda och av en annan sort än primärkänslorna. Upplevelsen av 
dessa känslor bestäms sålunda av tankarna om dem. Då tankar föds ur en bestämd 
kontext, ger det i förlängningen en socialt konstruerad känsla. 
    Det här är viktigt. Många som avvisar känslorna från den vetenskapliga arenan, har 
inte sällan argument som grundar sig på en uppfattning om känslorna som socialt 
konstruerade, privata och subjektiva. De ser, för att tala med Damasio, endast till 
sekundärkänslorna. En sådan känsla hjälper inte forskaren att förstå sina studiesubjekt, 
men leder honom istället mot en vansklig introspektiv väg som slutar i ignorant 
anakronism. Richard A. Shweder har studerat känslorna i Sanskrit och resultaten 
stämmer överens med denna indelning av känslor i olika nivåer och att historikern 
därför kan använda vissa av sina känslor, men inte andra i tolkningen. 
 
For three of the nine basic emotions described in the ”Rasadhyaya”, it is easy to recognize the 
underlying script, to see the self in the other, and to arrive at a cross-cultural and transhistorical 
agreement about what is basic in emotional functioning (at least for them and us). Yet as one moves 
beyond sorrow, anger and fear to digust, amusement, wonder, perseverance, sexual passion and 
serenity, the way in which consciousness is partitioned or hierarchically structured into basic and non-
basic states in the ”Rasadhyaya” seems less and less familiar, despite any initial appearances to the 
contrary.121 
 
Enligt uppdelningen av människans mentala och känslomässiga världar, är det lättare 
att förutse och leva sig in i vissa känslor. När det rör sig om primärkänslorna och de 
mer lågmälda bakgrundskänslorna, gynnar det historikern att bejaka känslosamheten. 
De sekundära känslorna med sitt kognitiva inslag, försvårar istället tolkningen, 
beslöjar historikerns ögon och leder in honom i felaktiga slutsatser som grundar sig på 

                                                           
120 Damasio, s 175ff. 
121 Hariland och Lewis (red), s 422 
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hans privata och högst tidsbundna känslor. Känslosamheten skulle här alltså inte föra 
honom närmare sina studiesubjekt, utan snarare få motsatt effekt. 
 
Det finns i vetenskapen en bristande ontologisk insikt om känslorna. De är så mycket 
mer komplexa än vad som ofta erkänns och återfinns på olika existentiella nivåer. De 
är materia och kan förklaras som fysiologi och kemi. De uttrycks som kroppsrörelser 
och beteenden. De finns mellan människor i sociala relationer och i vårt medvetande 
och är därmed upplevelse och självreflexion. Man kan inte avfärda känslorna i 
vetenskapen genom att enbart hänvisa till de subjektiva och tidsligt beroende nivåerna. 
 
Förbindelser mellan nivåerna 
Innehållet i en hög medvetandenivå är alltså mer tidsbundet och kulturberoende än i de 
lägre nivåerna, som består av mentala produkter av oändligt mycket längre 
varaktighet, tidlösa och elementära. Här finner man det gemensamt mänskliga och 
denna likhet mellan människor över tid tar historikern fasta på då han tillgriper sin 
medkänsla i tolkningen av sina studiesubjekt.  
    Många historiker söker alltså i förståelsen efter en mer giltig grund i människan och 
i historien. För vissa betyder det en giltigare kärna som ödesmättat styr historiens 
gång. Jag vill inte påstå att människan nu och i alla tider styrs av dolda mentala 
strukturer och driftimpulser, men tanken att nivåerna påverkar varandra och inte 
opererar var för sig är intressant. En förbindelse mellan människans olika nivåer 
betyder att en rationell och väl motiverad handling kan ha en motsvarighet i en 
oartikulerad mänsklig grund. Den egna grunden kan skönjas i alla våra aktiviteter. I 
förlängningen måste detta innebära att livserfarenhet och djupa känslor även påverkar 
vetenskapen, då ju vetenskapen består av mänskliga produkter och verksamheter. 
    Englund visar exempel på detta då han skriver om känslan av förgänglighet som 
präglade hela medeltiden och ända in på 1600-talet. Känslan inkarnerades i 
vetenskapen, där det exempelvis fanns en föreställning om världen som en svag och 
åldrande organism, vilken döende upplät sina marker åt människan än en liten stund. 
Den här känslan av förgänglighet ersattes sedan av en känsla av ovisshet, vars oro satte 
spår i en tid då gamla maktstrukturer bröts ner. Ovissheten går vid den tiden igenom i 
allt, man möter den i litteraturen, man kan avläsa den i filosofin, stora män ansattes av 
den och små.122 
    Det finns också många exempel på hur mindre reflekterade attityder och 
emotionella erfarenheter påverkar hela tankesystem hos vetenskapsmannen. Ett sådant 
exempel ger den amerikanska historikern J.H. Hexter i sin analys av Ferdinand 
Braudels doktrin om la longue durée. Hexter ansåg den vara ett utfall av Braudels 
betingelser som lägerfånge under kriget. Där var han berövad alla möjligheter att 
kunna ingripa i tidens dramatiska händelser och hade således personliga motiv att tona 
ned handlingens betydelse. Braudel skapade ett system av tankar som tröstade och 
lugnade, för vad som ligger under ytan kommer ändå i slutändan bestämma världens 
öde och våra små handlingar förmår i längden aldrig påverka, aldrig djupare beröra. 
För Sartre å andra sidan, var det personliga ställningstagandet och den enskilda 
handlingen avgörande för mänskligheten. Man kan härleda detta till hur han, i sin 
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position som motståndsman, varje dag tvingades fatta en rad handlingsbeslut, vilka 
måste ha mening för honom.123 
    Även Österberg förklarar historikers forskningsresultat med hänvisning till den 
känslosamhet som hela tiden påverkar och formulerar dem. Så håller historikern 
Bachtin fram värdet av skrattkulturen som ventil mot den medeltida kyrkans 
förstelnade ideologiska system. Själv hade Bachtin nämligen erfarenhet av rigida 
ideologier under Stalintiden och satt tidvis i fängelse. Han hade insett att man bara kan 
uthärda sådan rättsröta, sådana överhetens övergrepp, om man emellanåt förmår 
gapskratta åt eländet.124 Likaså har Huizinga försvarat lekens onytta med stark 
liderlighet och han uttrycker ett obehag inför 1800- och 1900-talens allvarstyngda 
ideologier. Mycket riktigt verkade han i den tid då Hitler kom till makten och började 
slita sår i mänskligheten.125 
    Ohlander skriver i inledningen till sina uppsatser om psykoanalys och historia, hur 
hon själv gått i psykoterapi och att detta har påverkat även hennes yrkesliv, emedan 
hon sedan dess gärna anlägger ett psykoanalytiskt perspektiv på historien. Kontakten 
med psykoanalysen har, menar hon, vänt hennes intresse mot nya historiska 
ämnesområden, hon ställer nya frågor och ser nya förklaringar och sammanhang. 
Ohlanders historiesyn har alltså påverkats av hennes personliga och högst privata 
emotionella erfarenheter.126 
 
Det förekommer sålunda en känslosam forskning, även om den inte alltid artikuleras. 
Det finns starka kopplingar mellan de mänskliga nivåerna, där de emotionella 
erfarenheterna gärna bestämmer de artikulerade tankarna. Historikern är en del av sitt 
arbete, ja han bokstavligen talat lägger ned sin själ i arbetet. Historiker som Carlo 
Ginzburg har välkomnat en utveckling där historikern blir alltmer synlig i texten. 
Andra är däremot kritiska till denna tendens och befarar en utbredd ovetenskaplighet 
och ökad subjektivism i historieskrivningen. Här föreligger förvisso en risk att 
historien börjar handla mer om vetenskapsmannen än om aktörerna i fråga. Lars 
Magnusson klagar i Historisk Tidskrift på hur det numera anses legitimt att hänvisa till 
personligt kynne i val av ämne, i urval av fakta och i tolkningar. Han frågar sig om 
detta går ihop med en vetenskaplig historia och hänvisar ödesmättat till tendensiös 
historieskrivning, likt Herman Lindqvists populärhistoriska verksamhet och menar att 
det är del av samma olyckliga utvecklingstrend.127 Jag tror inte de bör sammankopplas. 
Då forskaren ständigt för ett samtal med sin egen historia i sitt arbete, bör en 
genomskinlighet istället förbättra vetenskapligheten. Det blir nödvändigt för 
vetenskapsmannen att avslöja personen bakom arbetet. Det går inte att komma ifrån att 
historieforskningen till viss mån är en konstruktion av historikern, där dennes 
erfarenheter, godtycken och inställningar påverkar resultaten. Jag tror dock inte det är 
svårt att undvika en utbredd subjektivism. Jag har tidigare visat hur känslosamheter i 
vetenskapen inte emotsäger ett kritisk och metodisk arbetssätt. Vidare är man i 
                                                           
123 Jarrick, (1992) s 64 
124 Österberg, s 77f. 
125 ibid., s 88 
126 Ann-Sofie Ohlander, Det bortträngda barnet: Uppsatser om psykoanalys och historia, Uppsala 
1993, s 4f. 
127 Lars Magnusson, ”Finns det något utrymme för en historia som vetenskap i framtiden?” Historisk 
Tidskrift 1997:1, s 31ff. 
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historikerkretsar av tradition mycket uppmärksam på subjektiva övertoner och det 
uppkommer ofta heta diskussioner kring detta. Det är en sund inställning, som reglerar 
tolkningarna och förhindrar dem att falla ut i alltför hög grad av godtycke och 
subjektivism.  
 
Den livserfarne historikern 
De starka förbindelserna mellan de mänskliga nivåerna, där de emotionella 
erfarenheterna gärna bestämmer de artikulerade tankarna, betyder i förlängningen att 
vi förstår och tolkar i enlighet med vår situationskännedom. Empatin bygger på 
självkännedom och i tolkningsakten görs en tillämpning på den egna situationen, där 
historikern refererar till den levda erfarenheten, medvetet eller omedvetet. Genom att 
föreställa mig ett scenario vari affekter förekommer, reagerar kroppen och processer 
sätts igång som om jag upplevde situationen på riktigt. Det har framgått hur människan 
till viss del kan simulera känslor. Hjärnan manar fram bilden av ett emotionellt 
kroppstillstånd utan att behöva iscensätta känslan i kroppen, men då krävs att känslan 
tidigare körts genom kroppen, det vill säga att man sedan tidigare har egen erfarenhet 
av känslan. Det innebär att jag för att förstå något genom mina känslor, själv måste ha 
upplevt en liknande situation. I detta sammanhang blir historikern med rik 
livserfarenhet generellt sett en bättre vetenskapsman, då han i förståelsen finner fler 
likheter med sig själv och därför lättare kan engagera sig i sina studiesubjekt, har 
djupare situationskännedom och förmår lyssna till sina känslor. Psykiatriprofessor C. 
G. Gottfries skriver om den emotionella kapaciteten att den visserligen kräver en 
uppsättning bra gener, men framförallt lär man in kunskap, inbetingar värdefulla och 
hållbara emotionella associationer.128 Då känslorna inte inhyser regelstyrda program, 
måste vi nämligen själva genom erfarenhet nöta in dem i kroppen och utveckla en 
känslighet för situationer och stämningar, en intuitiv förmåga till förnimmelser. Man 
lär sig associera känslomässigt och adekvat genom uppfostran och genom erfarenheter. 
Det krävs med andra ord att historikern har kontakt med och utsätts för verkligheten 
för att han ska kunna göra ett gott arbete.129 Då känslosamheten måste övas in, är den 
olika väl utvecklad hos olika individer. Det finns med andra ord individuella skillnader 
i förmågan till empati. Vissa människor har större känslighet och förmår bättre lyssna 
till sina känslor för att nå insikter. Nietzcshe är välkänd för sina idéer om 
övermänniskan. Han menade att denna slags människa har en större känslighet än 
genomsnittet, vilket innebär att de ser och hör mer än andra och ser och hör så att det 
väcker tankar och känslor. Den människa Nietzsche beskriver är mer perceptiv och 
känner livet i djupare mening än mer mediokra exemplar av den mänskliga arten. 
Denna högre människosort har en emotionell mognad som ger henne tillgång till livets 
djupare dimensioner och essenser, lika lustfyllda som smärtsamma.130 
 
Ur den levda erfarenheten skapar vi alltså begrepp, känslor och insikter. När 
historikern tolkar sitt material, tolkar han sin erfarenhet. Han är med andra ord inte 
bara historiker. Det kan verka som ett överflödigt yttrande, men jag tror det är 
nödvändigt att påpeka. Historikern är en samhällsvarelse med erfarenheter, behov, 
                                                           
128 Gottfries, s 55 
129 ibid., s 61f. 
130 Nietzsche, s 198 
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värderingar, intressen och kunskaper som inte enbart kretsar kring historievetenskapen 
och bakom val av vad forskningsämnen finns sålunda motiv som inte bara är 
inomvetenskapliga, frågor och problem som inte är sprungna ur akademien och hans 
känslosamhet sätter tonen i tolkningar och resultat. Berusningen och lidelsen är 
vetenskapens livsluft och trollkarlarna och alkemisterna dess förspel. För det är just 
det, denna mystik och gåtfullhet, som får historikern att öppna sig för något, ägna tid 
och intresse för och tala sig varm om för att få forskningsanslag till. Och i forskningen 
väcks alla de där minnena och längtorna, skräcken och förtjusningen för kärleken, 
girigheten, avunden, samvetet, fromheten och grymheten. Och när historikern 
använder allt det där i sitt arbete, då skriver han en historia lika mycket om sig själv 
som om andra, han skriver om gåtan vad det är att vara människa.  
 
 
Avslutning 
 
Historikern är en samhällsvarelse med erfarenheter, behov, värderingar, intressen och 
kunskaper som inte enbart kretsar kring historievetenskapen. Bakom val av 
forskningsämnen finns motiv som inte bara är inomvetenskapliga, frågor och problem 
som inte är sprungna ur akademien och historikerns emotionella minne och känslor 
sätter tonen i tolkningarna och resultaten. Det har framgått hur viktigt känsla och 
engagemang är för människan och hon måste få spela med dessa egenskaper när hon 
arbetar, tolkar, formulerar sina maximer och vetenskapliga forskningsresultat. Det här 
innebär att historikern måste arbeta på ibland tämligen ofullständiga grunder, utan att 
arbetet därmed ringaktas eller betraktas som mindre vetenskapligt och viktigt. Kanske 
kan man göra en liknelse med kärlek eller moral i så måtto att engagemanget inte har 
några på förhand satta garantier, men vars värden vi efter hand upptäcker. 
Oförutsägbarhet beror inte alltid på vår brist på kunskap, utan är inbyggd i vår natur. 
Livet består av fenomen, för vilka det inte alltid finns någon lagbunden förklaring eller 
entydiga sanningar. Att erkänna detta betyder inte att man reducerar historieämnet till 
en pseudovetenskap, men snarare att man lyfter fram och erkänner mänskligheten i 
dess hela form. Historiker bör bejaka förmågan till emotionella upplevelser, även om 
de inte låter sig brytas i en skala av sant eller falskt.  
    Känslosamheten är brokig och återfinns på ett flertal områden i det vetenskapliga 
arbetet. En känslosam historiker kan vara någon som i sin forskning betraktar 
känslorna som handlingsmotiv hos sina studiesubjekt. Känslorna som fenomen sätts då 
under luppen. Känslosamheten återfinns också som ett förhållningssätt hos historikern. 
Då han är lyhörd och empatisk i sin läsning av källmaterialet, uttrycker känslorna en 
inställning till de historiska aktörerna. Historikern kan också vara passionerad och 
lidelsefull och här talar man om känslor riktade mot den egna verksamheten, en kärlek 
till sitt kall. Känslorna är ibland även målet, där historikern skriver på ett sätt som ska 
väcka känslor och på så sätt uppnå en djupare förståelse och inlevelse. Jag har också 
resonerat kring känslorna som metod i den empatiska tolkningen av källmaterialet, 
vars utgångspunkt är historikerns grundstämningar och självkännedom. 
    Känslosamheten dyker alltså upp i olika sammanhang och har olika betydelse för 
olika historiker. Det här återspeglas även hos våra svenska historiker. Det har framgått 
hur Eva Österberg gärna hänvisar till känslan som handlingsmotiv i sina analyser, men 
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vänder sig emot en tolkning där de egna känslorna sätter tonen. Ann-Sofie Ohlander 
använder däremot sina egna emotionella erfarenheter som styrande princip i val av 
ämnen och hon hänvisar till de typiska egenskaper som präglat människan i alla tider. 
Även Peter Englund hämtar referenser från den egna tiden och personen i sina 
analyser, men talar också om socialt konstruerade, tidsligt bundna känslor. Mer 
utmärkande är hur han använder ett konstnärligt språk för att komma nära och bygga 
upp världar och känslor kring de historiska aktörerna. Arne Jarrick använder känslorna 
på många sätt i sin forskning. Mest påfallande i hans analyser är uppfattningen om de 
dolda känslomässiga nivåerna som styr människan och historien. 
 
Det förekommer sålunda skilda uppfattningar om hur man bäst använder 
känslosamheten i forskningsarbetet. Det finns en motsättning i uppfattningen om 
huruvida de egna känslorna kan ge insikter i det förgångna. Det är denna 
kunskapsteoretiska aspekt jag funnit mest intressant och lagt fokus på i uppsatsen. Det 
handlar om hur förståelsen berör självkännedomen och den egna emotionella 
erfarenheten.  
    Det är just i uppfattningen om denna erfarenhet man finner den stora motsättningen 
i historievetenskapen. All vår kunskap om verkligheten måste ursprungligen komma 
från våra erfarenheter. Det här betyder att det krävs en grundläggande empiri för att 
behålla en kontakt med verkligheten, men relationen mellan empiri och teori är i 
historievetenskapen mycket komplicerad. Man har försökt stärka denna koppling till 
empirin genom att vara källorna trogna. Jag har visat hur Ranke och i Sverige 
weibullianerna, krävde att historikern alltid skulle utgå från källorna och skriva 
dokumentärt. Det innebar att man förespråkade en induktiv metod där teorier skapades 
utifrån verkligheten, inte tvärtom. Så långt håller jag med. En rent spekulativ och 
estetisk historieskrivning bör naturligtvis bekämpas och de empirigrundade och 
källkritiska idealen är bra verktyg för detta. Jag anser dock att det här har givit upphov 
till problem i historieskrivningen. Känslosamheten försvinner när historikern inte 
tillåter sig något mer än precis vad källorna uppger. Den strikta källkritiken måste 
betraktas som ett slags bas eller en förutsättning för den vetenskapliga verksamheten. 
Historikern Rolf Torstendahl talar om minimikrav. Det betecknar de regler historikern 
betraktar som oumbärliga i arbetet, de krav han anser måste uppfyllas för att 
forskningen ska få kallas vetenskaplig. Optimumnormer är istället de kriterier 
historikern anser utmärka verklig god historieforskning, det vill säga det optimala 
sättet att bedriva forskning på, ett teoretiskt ideal.131 Weibullianerna ägnade sig åt 
minimikraven. 
    Naturligtvis bör man slå vakt om de elementära premisserna i forskningsarbetet och 
en fortsatt problematisering och diskussion på området är nödvändig. Jag tycker 
emellertid att diskussionen om optimumnormerna är minst lika viktig och aldrig får 
glömmas bort. Då man enbart håller sig till minimikraven blir historieskrivningen 
torftig och med sina kalkylerande strukturer och kausaliteter får den en underton av 
något som inte riktigt berör det mänskliga. De förespråkade idealen får med andra ord 
inte bli historieskrivningens självändamål. Man måste helt enkelt kräva mer av 
historieskrivningen än att den uppfyller grundläggande vetenskapliga krav. 
 
                                                           
131 Nybom och Torstendahl, s 74 
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Känslosamheten försvinner alltså när man inte tillåter sig mer än vad källorna uppger. 
Källorna ger oss nämligen inte erfarenheter av det förgångna. De utgör ledtrådar, med 
vars delar vi kan konstruera en historia, men kittet måste komma från vår egen 
erfarenhet av det mänskliga. Optimumnormerna blir här en fråga om att bejaka de egna 
känslorna och erfarenheterna. Historikern relaterar i förståelseakten till den egna 
personen och letar efter spår av sig själv i den andre. Många anser som bekant att vi 
inte kan erfara historisk tid då den inte finns att erfara, vi kan aldrig rekonstruera den. 
Den stora frågan är huruvida erfarenhet måste begränsas till erfarenhet som ges oss här 
och nu. Faller möjligheten att erfara det förgångna på sin egen logik? 
    Här finner man en motsättning i uppfattningen om medkänslan. Jag har emellertid 
visat hur människan består av lager av olika existensnivåer och att det förekommer 
förbindelser mellan hennes privata och allmängiltiga delar. Människans privata 
betingelser är aktiva även då hon ägnar sig åt det allmängiltiga, hennes egen person är 
verksam i forskningsprocessen. Det finns alltså en sammanblandning mellan tidsliga, 
subjektiva delar och de gemensamma delarna. Tolkningsprocessen måste därför 
innehålla båda momenten för ett gott resultat. Den empatiska tolkningsakten utmärks 
därmed av en pendlande rörelse mellan det privata och det allmänmänskliga. Det 
handlar om en inlevelse, där jag släpper alla band till mitt tidsbundna vara och blickar 
mot ett resultat som får mig att komma nära det studerade, att känna dennes vara direkt 
och personligt. Samtidigt finns en rörelse mot att teoretiskt förankra det studerade i 
villkoren och verklighetens möjligheter, i en reflekterad förståelse, där bildning, 
öppenhet och medvetenheten om mig själv och min tidsbundna särart är avgörande 
egenskaper. I mötet med sina källor kommer historikern både känna närhet och 
distans, medkännande och förvåning. Han för ett samtal med källorna om vad det är att 
vara människa och i så måtto är historien intim och känslofull. Det finns också partier i 
allt källmaterial som kan få honom att känna avstånd och oförståelse. De skilda 
empatiakterna; den affektiva inlevelseakten och den kognitiva hermeneutiska dialogen 
ingår båda häri, inte i ordningsföljd, där den ena alltid föregår den andra, men som 
sammanblandade i ett ostädat förlopp utan början, mitten och slut. Tolkningsakten blir 
en rörelse mellan känslomässiga möjligheter och begränsningar. 
 
Historikerns insikter och resultat är alltså en del av hans person och hans person 
blottläggs i ämnesval, ordval, i tolkningsakten, den litterära strukturen och i 
metaforerna. Hans emotionella erfarenheter bestämmer vad han uppmärksammar, vad 
han reagerar emot, känner igen sig i, tycker illa om och lägger åt sidan. Det här är 
ofrånkomligt. Ur den levda erfarenheten skapar vi begrepp, känslor, insikter och 
åsikter. Jag tror det är mycket viktigt att inte negligera detta. Även om det är svårt att 
balansera och fixera förhållandet mellan den privata erfarenheten och den akademiska 
forskningen, är det inte rimligt att skilja dem åt, emedan det innebär en åtskillnad 
mellan den receptiva erfarenheten av verkligheten och det produktiva utforskandet av 
densamma. De utgör två sätt att utforska verkligheten på som, om de inte separeras, 
kan vara varandra behjälpliga och den ena metoden kan tillföra kunskaper som den 
andra metoden aldrig kan nå. De egna erfarenheterna hjälper helt enkelt historikern att 
erfara det historiska. 
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Det måste här tillstås att den känslosamma historieforskningen innehåller fantastiska 
möjligheter, men lika många begränsningar. Känslosamheten kan som bekant få 
överdrivna uttryck och subjektiva övertoner, ifall den tillåts verka fritt och oreglerat. 
Den kan jaga iväg och vrida forskningen mot den egna personen, mot den rena konsten 
eller mot en aningslös anakronism. Detta är allvarliga risker, som historieämnet skulle 
lida illa av, ja hela dess existens och trovärdighet skulle ifrågasättas och 
vetenskapligheten allvarligt skadas. Här måste man alltså vara försiktig. Det tycks 
emellertid som om den allmänt utbredda misstron är överdriven och grundar sig på en 
bristande ontologisk insikt om känslorna. Man avfärdar dem gärna genom att hänvisa 
enbart till de subjektiva och tidsligt beroende nivåerna. Detta är som bekant bara en 
del av tolkningsprocessen och bildningen ger en allmängiltighet till forskarens tankar 
och känslor och hindrar på så sätt att historievetenskapen blir privat och estetiserad.  
Ett erkännande och bejakande av känslosamheten skulle göra den mer lätthanterlig och 
kontrollerbar. Om historikerna inte var så rädda att använda den i explicit form, skulle 
vi få bättre kunskaper i hur den opererar i sammanhanget, dess fördelar och risker, vi 
skulle kunna ringa in den, precisera den, behärska och styra den. Samtidigt måste man 
vara medveten om att känslosamheten är rörlig och inte låter sig inordnas i konkreta 
och entydiga begreppsdefinitioner och modeller för tolkning. 
    Jag har visat exempel på historiker som faktiskt behärskar sin känslosamhet i 
arbetet, trots att de tillåter den ta stor plats i närmandet av källmaterialet, analysen av 
det och i förmedlingen av resultaten. Vi har flera utmärkta svenska exempel på detta. 
Det finns i den befintliga historieforskningen mycket känslor som ligger under ytan. 
Jag tror inte historiker behöver bli mer känslosamma i allmänhet, men se till och 
acceptera den känslosamhet som faktiskt finns och att våga lita till den i sina analyser. 
Den känslosamme historikern diskuteras mycket lite i dag och många vill inte erkänna 
känslorna som en legitim del av sin relation till historien. Känslosamheten försvagades 
kraftigt efter romantikens historieparadigm och moderna historiker är ofta skeptiska 
till tendensen att finna spår av det egna självet i sina arbeten. Kanske ligger så hotet 
med ett sådant förfaringssätt mer i hur historikern blir betraktad av sina kollegor? 
Finns där en medvetenhet om känslosamhetens värden, även om de inte uttalas och 
gladeligen förfäktas? Kanske finns det en tendens mot ökat inflytande och acceptans? 
Och om det har skett en förändring i inställningen till känslosamheten; när skedde den 
och hur? Är det måhända en specifik del av känslosamheten som fått ökad acceptans 
och status?  
 
Känslosamheten i historievetenskapen är ett brett ämne och i min uppsats har jag 
undersökt vad den består av, vad det innebär att vara känslomässigt engagerad i sina 
studiesubjekt och vad som händer i arbetsprocessen och med resultaten. Jag tror inte 
att den känslosamma historieforskningen kommer leda till någon nyorientering i 
historieteori, men jag vill genom detta arbete belysa det värdefulla med den och ge en 
motkraft till det allmänna förhållningssättet till känslorna i det vetenskapliga arbetet. 
Historien inhyser en mängd nyanser och nivåer och genom sina känslor kan 
vetenskapsmannen nå de mer paradoxala och intima delarna av historien. Det är då 
omöjligt att stå indifferent inför det förgångna och det måste ha ett värde i sig. Genom 
livsvisdom och känslosamhet kan vi göra historien samtida och döda levande och då är 
det inte svårt att hålla med Nietzsche när han hävdar: 
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Och hur långt har vi inte fortfarande kvar till det stadium, där också de konstnärliga krafterna och den 
praktiska livsvisdomen hittar fram till det vetenskapliga tänkandet och ett högre organiskt system 
bildas, i förhållande till vilket forskaren, läkaren, konstnären och lagstiftaren, sådana vi nu känner 
dem, måste framstå som torftiga antikviteter!132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
132 Nietzsche, s 126 

 99 
 



 

 100 
 



Socialhistoria i Linköping 

Publicerad av Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur (ISAK) 
Enheten för historia 
Linköpings universitet 
www.isak.liu.se/historia/ 
 
Ansvarig utgivare: Lasse Kvarnström 
Redaktör: Staffan Förhammar 
Layout: Cecilia Åkergren 
 
För beställning kontakta Willy Smith, Institutionen för studier av samhällsutveckling 
och kultur (ISAK), Enheten för historia, Linköpings universitet. Tel. 013-28 23 99 eller 
e-post: wilsm@isak.liu.se. 
 

1. Annika Sandén. Handlingsnormer och rättskipning i det tidigmoderna Vadstena. 
 Kent Waltersson. Från mammas husmanskost till social ingenjörskonst. Debatten om 

fria skolmåltider under 1930- och 1940-talet i Sverige. 
 
2. Eva Blomberg, Björn Horgby, Lasse Kvarnström (red). Makt och moral. En 

vänbok till och med Klas Åmark. 
 
3. Anita Andersson. Far gifter sig. Individ, struktur och föräldradeprivation i Åtvids och 

Skeda socken 1848–1864. Stina Backman. Från svartvitt allvar till färgglad folklighet. 
 
4. Staffan Bengtsson. Den identitetsskapande representationsfrågan. En studie av 1900-

talets representationsforskning samt resonemang kring en ny möjlig ansats. 
 Cecilia Åsberg. Från kvinnohistoria till genushistoria? En undersökning av begrepp 

och teori inom feministisk vetenskapsdiskurs från 1985–1995. 
 
5. Lasse Kvarnström och Svante Kolsgård. Att skriva uppsats – handbok för upp-

satsskrivande i historia. 
 
6. Lasse Kvarnström. Historia i Linköping. 
 
7.  Charlotta Ekman. Geometrisk jordebuk över Ödeshögs socken 1639–41. Rumsliga 

föreställningar speglade i en karta. Sofia Seifarth. Den ovissa morgondagen. En un-
dersökning av arbetarfamiljers utsatthet i Norrköping under perioden 1900–1910. 

 
8. Greger Karlsson. Dwänga giftse mä piag å piga mä dwänga. 
 
9. Kommunal demokrati. En fråga om ledarskap och/eller medborgerligt inflytande. 

Konferensrapport. 
 
10. Niclas Andrén. Maktresurser och hegemoni. En redogörelse för maktkampen mellan 

socialdemokrater och kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 

 101



i Norrköping 1960–1972. Astrid Laurin. ”Fördomar, vidskepelse och enfald.” En un-
dersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och spädbarnsvårdens inverkan 
på denna i delar av Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt och Tjusts provinsialläkar-
distrikt under åren 1860–1880. 

 
11. Thom Axelsson. Självmord i teorin. En analys av olika forskares tolkning av själv-

mord. Mats Brusman. Nätverk – ett användbart historiskt perspektiv? 
 
12. Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck. Att skriva uppsats. 

Handbok för uppsatsskrivande i historia. Andra reviderade upplagan. 
 
13. Mathias Forsberg. Normadiekampanjen – En studie av striderna i Normandie 6 juni–

25 augusti 1944. Artur Szulc. ”Undermänniskor” 
 
14. Sofia Gustafsson. Mentalitetsforskning i Sverige. Viktoria Nygren. Sjukdom som 

social konstruktion. En analys av olika socialkonstruktivistiska perspektiv i medicinhi-
storisk forskning. Johan Dietrichson. Mansforskning. En begrepps- och teoridiskus-
sion. 
 

15. Sven Hellström. Sjuktransporter från Norra Finland 1941–1943. Humanitär hjälp och 
realpolitik. 
 

16. Cecilia Ahlqvist. Att fostra och forma en kommande generations svenskar. Folksko-
lans Barntidning 1892–1914. Björn Ivarsson Lilieblad. I vansinnets gränsland. En 
studie av de normativa gränsdragningarna vid Vadstena centralhospital 1849–1858. 

 
17. Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck. Att skriva uppsats. 

Handbok för uppsatsskrivande i historia. Tredje reviderade upplagan. 
 
18. Daniel Arvidsson. Män till sjöss. En studie av manligheter och yrkesidentiteter bland 

svenska sjömän. Jonatan Vincent. Reklam i populärpressen 1952 och 1967. 
Reklammakarnas bild av Veckojournalens läsare. 

 
19. Svante Kolsgård, Lasse Kvarnström och Lars Strömbäck. Att skriva uppsats. 

Handbok för uppsatsskrivande i historia. Fjärje reviderade upplagan. 
 
20. Maria Karlsson. Västervik – syndikaliststaden. En explorativ studie av syndikalismen 

i Västervik 1926–1929. Camilla Ziedorn. Den känslosamme historikern. Känslan 
som teori, praktik och ideal i forskningsarbetet. 

 
 
 Besök gärna vår hemsida och sök i uppsatsdatabasen på adress 
 www.isak.liu.se/historia/, välj Sök i uppsatsdatabasen. 

 102


	Socialhistoria 20.pdf
	2 försättsblad.pdf
	3 förord s 5-6.pdf
	4  karlsson s 7-54.pdf
	5 ziedorn s 55-100.pdf
	6 tidigare publikationer s 99-100.pdf



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: current page
     Trim: fix size 6.496 x 9.449 inches / 165.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20130521153514
       680.3150
       S-5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     630
     427
    
     None
     Right
     233.8583
     0.0000
            
                
         Both
         28
         CurrentPage
         29
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     1
     0
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





