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Socialhistoria i Linköping 

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har 
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl 
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje- och individ
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur 
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an
knytningen till socialpolitiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta 
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto
riska fältet. Studier av arbeta och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger 
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen morsvaras av en mångfald meto
dologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilka ut
tryck 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 vid avdel
ningen förekommer. 

Det tionde numret i skriftserien innehåller två C-uppsatser. I den första uppsatsen 
behandlar Niclas Andren med hjälp av Antonio Gramscis hegemonibegrepp kampen 
mellan socialdemokrater och kommunister om fackligt inflytande. Empirin utgörs av 
Metallindustriarbetareförbundets avdelning 12 i Norrköping på 1960-talet och början 
av 1970-talet. I den andra uppsatsen undersöker Astrid Laurin sambandet mellan späd
bamsvård och spädbamsdödlighet i Åtvidaberg och Tjust 1860-1880. Vården karakte
riseras utifrån ett studium av lokalt verksamma läkares årsberättelser. 
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Maktresurser och hegemoni 

En redogörelse för maktkampen mellan socialdemokrater och kommunister inom 
Metallindustriarbetareförbundet avdelning 12 i Norrköping 1960-1972 

Av Niclas Andren 

Inledning 
Den 15 februari 1962 hade Metallindustriarbetareförbundet i Norrköping ett avdel
ningsmöte. Styrelseledamot Axel Carlsson presenterade ett förbundscirkulär, insam
lingen "LO-hjälp över gränserna", ett cirkulär som gått ut till samtliga klubbar. Efter 
presentationen föreslog kommunisten Karl Andersson att en skrivelse skulle överläm
nas till regeringen, där den uppmanas att sänka rustningskostnaderna med tio procent. 
De medel som på detta sätt insparades borde användas till "kostnadsfri leverans av 
maskiner och verkstadsutrustning till u-länderna med organisering och förmedling av 
F.N." Mötet uppskattade dock inte Anderssons förslag, utan beslöt att avslå. Anders
son reserverade sig till förmån för sitt förslag. 

Exemplet ovan är ett av många, där man i någon mening kan tala om en konflikt
situation mellan socialdemokrater och kommunister i fackförbunden och där en över
väldigande majoritet av medlemmarna ställde sig på socialdemokratins sida. Förelig
gande uppsats handlar främst om maktrelationerna mellan SAP och SKPNPK och den 
kamp om medlemmarnas sympatier som förts inom avdelning 12 i Norrköping. De 
övergripande frågeställningarna kan sägas vara hur man vinner och upprätthåller do
minans inom avdelningen samt varför medlemmarna sympatiserade med SAP och inte 
med SKP/VPK. 

Då det gäller de nyckelbegrepp som använts som analysinstrument, har främst den 
italienska marxistiska filosofen och politikern Antonio Gramscis verk tjänat som ut
gångspunkt, då jag funnit hans teorier beträffande hegemonin varit högst lämpliga att 
bruka i analyser av detta slag. Termen hegemoni (gegemoniya) förekom redan mot 
slutet av 1800-talet, främst inom den ryska arbetarrörelsen, men det var onekligen 
Gramsci som utvecklade det till ett teoretiskt begrepp under åren runt 1930 i Mussoli
nis fängelser. Hegemonin är idag det begrepp som många människor närmast förknip
par med hans namn och som förklarar hur ett visst system kan upprätthålla sin makt
ställning och bibehålla sitt stöd från de dominerade grupperna. Grarnscis tänkande, 
tillsammans med Klas Åmarks maktresursbegrepp är lämpliga teoretiska utgångs
punkter, då de förefaller komplettera varandra. 

Jag kommer således att undersöka maktrelationerna mellan socialdemokrater och 
kommunister inom Metallindustriarbetareförbundet, avdelning 12 i Norrköping. Un
dersökningsperioden omfattar främst sextiotalet, men även de första åren av 1970-talet. 
Sextiotalet beskrivs ibland som ett decennium där arbetsmarknaden de första fem åren 
är relativt konfliktfri, medan den senare delen av decenniet präglas av ökande motsätt
ningar och av framväxande proteströrelser som t.ex. FNL-rörelsen och nyvänstern. 
Dessa rörelser kritiserade hårt det svenska samhället och inte minst socialdemokratin, 
som i någon mening tvingades till en politisk omorientering. 
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Motsättningarna mellan socialdemokratin och kommunisterna gällde bl.a. synen 
på den politiska demokratin och på det politiska partiets roll liksom olika uppfattningar 
om vilken taktik som skulle användas mot arbetsgivarna och vilken strategi man skulle 
förlita sig på i konflikten mellan klasserna. Socialdemokratin anklagade kommunis
terna för att sätta enskilda intressen framför den allmänna välfärden. Kommunisterna å 
andra sidan betraktade socialdemokraterna som arbetarförrädare vilka systematiskt 
svek arbetarklassen. 

Käl/kritiska problem 
Jag har främst undersökt de styrelse- och avdelningsprotokoll som bevarats- och som 
förvaras i Folkrörelsernas arkiv i Norrköping. Jag har även kompletterat dessa under
sökningar med att granska de styrelseprotokoll från såväl SAP som SKP som finns 
bevarade. Jag har valt att begränsa mig till perioden 1960-1972, en period som det i 
dessa sammanhang forskats tämligen lite kring. 

Källkritiskt betraktat föreligger åtminstone två problem vilka bör uppmärksam
mas. Det första problemet är att allt som diskuterats på avdclningsmötena och styrelse
sammanträdena knappast dokumenterats skriftligt. En kort notis om att det "förekom 
livliga diskussioner" beträffande en specifik fråga indikerar naturligtvis att det här fö
religger meningsmotsättningar mellan enskilda medlemmar, skilda grupper av med
lemmar eller mellan medlemmarna och styrelsen. Men om inget mer har dokumente
rats beträffande frågan är det naturligtvis svårt att få kännedom om vad som egentligen 
sagts och hur man har argumenterat för sin sak. Kampen mellan de båda grupperna 
fördes troligen främst ute i den sociala miljön på arbetsplatserna. 

Det andra problemet hänger samman med det faktum att relationen mellan de båda 
grupperna var en hegemonisk relation där socialdemokratin var den starkare aktören. 
Socialdemokraternas resurser inom avdelningen var betydligt större än kommunister
nas. Styrelsen var socialdemokratisk, liksom funktionärerna med betydelsefulla nyck
elpositioner. En förkrossande majoritet av medlemmarna var kollektivanslutna till det 
socialdemokratiska partiet. De som reserverade sig mot anslutningen var nästan alltid 
kommunister - att vara medlem i två partier samtidigt var naturligtvis inte möjligt. Det 
förekommer ett antal reservationer i källmaterialet vilka beviljades av styrelsen, men 
de är inte många. Den socialdemokratiska ideologin hade alltså vunnit hegemoni inom 
avdelningen. Man kan här finna någon form av social kontroll samt att man lyckats 
skapa en uppsättning gemensamma normer och även se till att de efterlevdes. Vissa 
former av maktutövning kommer man sannolikt inte åt enbart genom att granska pro
tokollen, då de sker i det fördolda. Att socialdemokratin vunnit ett så starkt inflytande 
inom organisationen kan betraktas som ett resultat av en långvarig maktkamp mellan 
socialdemokrater och kommunister som kan spåras åtminstone tillbaka till 30-talet; en 
maktkamp som stundtals gett upphov till större kraftmätningar som t.ex. metallstrejken 
1945. Därtill förefaller det berättigat att hävda att historiska förändringar påverkat 
maktresurserna och att det existerade vissa "okalkylerbara" drag vilka låg bortom de 
svenska partiernas inflytelsesfärer men som ändå hade en mycket viktig betydelse för 
den fortsatta utvecklingen. 

Med tanke på denna hegemoniska relation finns anledning att vara kritisk till hur 
diskussionerna med kommunisterna har nedtecknats och hur protokollen har justerats. 
Det material som jag har haft till mitt förfogande är att beteckna som kvarlevor, och 
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som Torsten Thuren påpekar i Orientering i källkritik är förvisso kvarlevorna den bästa 
typen av källor, men man får inte blint lita på alla uppgifter som härstammar från 
dem. 1 

Källmaterialet som undersökts är främst avdelningens styrelse- och avdelnings
protokoll. Med styrelseprotokoll avses de protokoll som förts under styrelsens sam
manträden. Vad som har dokumenterats i dessa är ofta kortfattade och formella rapp
orter från klubbarna och de lokala avdelningarna samt olika inkommande skrivelser. I 
protokollen har antecknats hur styrelsen har behandlat dessa skrivelser och hur styrel
sen föreslog att medlemmarna skulle förhålla sig till skrivelserna. 

Med avdelningsprotokoll avses de protokoll som förts under avdelningsmötena. 
Då var inte endast styrelseledamöter och funktionärer närvarande utan även avdelning
ens medlemmar. Dessa protokoll är något mindre formella än styrelseprotokollen. Ofta 
har man redogjort för de diskussioner som förts mellan olika medlemmar och mellan 
medlemmarna och styrelseledamöter. Dock kan väl tilläggas att dessa protokoll blir 
alltmer lika styrelseprotokollen ju längre fram i tiden man kommer, dvs. de tenderar att 
bli mer och mer formella och kortfattade. Vissa av protokollen från 1971- 1972 ärt om 
mer kortfattade än styrelseprotokollen. Antingen tystnar diskussionerna eller också 
antecknar sekreteraren inte lika flitigt som tidigare. 

Jag har kompletterat förbundsprotokollen med en undersökning av partiernas sty
relseprotokoll och verksarnhetsberättelser. Då det gäller kommunisternas styrelsepro
tokoll har emellertid mycket gått förlorat - man finner stora luckor i materialet under 
denna period. Det bevarade materialet finns samlat i Folkrörelsernas arkiv i Norrkö
pmg. 

Naturligtvis kan man, då det gäller en undersökning av detta slag, ställa frågan vad 
källmaterialet egentligen säger om de båda gruppernas verkliga maktpotentialer. Det 
föreligger onekligen vissa svårigheter om man föresatt sig att i detalj kartlägga de båda 
gruppernas inflytande inom avdelningen, då t.ex. den informella politiska verksamhe
ten ute i den sociala miljön på arbetsplatserna naturligtvis inte dokumenterats skriftligt. 
Det finns även former av maktutövning som sker i det fördolda och som man inte 
kommer åt via källmaterial av den typ som jag har undersökt. Inte desto mindre av
slöjar protokollen åtskilligt om de maktrelationer som var rådande inom avdelningen 
under denna period. 

Jag har i källmaterialet undersökt hur de båda grupperna agerat, hur de försökt 
stärka sin makt på den andres bekostnad och hur de har gått till väga för att försvaga 
sin motståndare och stärka sin ställning inom avdelningen. Man skulle kunna säga att 
jag främst intresserat mig för vilka strategier för att uppnå herravälde inom organisa
tionen de båda grupperna begagnat sig av. Uppsatsens uppläggning är ett resultat av att 
socialdemokrater och kommunister inte är jämlikar inom organisationen. Då kommu
nisterna är tämligen maktlösa, besitter de inte de resurser som krävs för att bedriva 
t.ex. rnaktresursförsvagande verksamhet inom avdelningen på det sätt som socialde
mokratin gör. Dessa strategier för att förstärka sin egen makt och försvaga motstånda
ren har jag indelat i tre kategorier, nämligen ekonomiska, politiska och kulturella kate
gorier. Det finns flera intressanta frågor i detta sammanhang. Kring vilka frågor har 
det uppstått diskussioner mellan de båda grupperna på avdelningsmötena? Hur har 
skrivelser och förslag från båda grupperna behandlats på styrelse- och avdelningsmö-

Thuren, T. Orientering i källkritik- är det verkligen sant? Stockholm 1994, s. 13 f. 
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tena? Hur har man behandlat skrivelser och förslag från boktörlag, ungdomsorganisa
tioner och övriga organisationer vilka i en eller annan form är uppknutna till de båda 
grupperna? Hur upprätthåller den dominerande aktören (socialdemokratin) hegemo
nin? 

Syfte, metod och uppläggning 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka relationerna mellan socialdemokrater 
och kommunister i Metallindustriarbetareförbundet, Avd. 12 i Norrköping, under peri
oden 1960 till 1972. Främst kommer jag att undersöka hur de båda grupperna försöker 
vinna inflytande inom avdelningen och vilka metoder för att bekämpa motståndaren 
som de tillämpar inom avdelningen. Jag kommer även redogöra för hur socialdemo
kratin upprätthåller den hegemoniska relationen inom avdelningen. Det källmaterial 
jag har undersökt är, vilket framgått tidigare, främst avdelningens styrelse- och avdel
ningsprotokoll. 

Motsättningarna mellan socialdemokrater och kommunister inom facktöreningsrö
relsen har, som tidigare nämnts, vanligtvis centrerats kring frågorna om vilken taktik 
man ska använda mot arbetsgivarna och vilken strategi man ska förlita sig på i kon
flikten mellan klasserna. Attackernas huvudmål från kommunistisk sida var ofta soci
aldemokratins konfliktstrategi, som baserades på bl. a. ett samarbete mellan arbetarrö
relsen och arbetsgivarna för att öka produktiviteten i näringslivet. Kommunisterna be
traktade detta som någon form av klassamarbete, som enbart stärkte kapitalismen. So
cialdemokraterna besvarade ofta kritiken med att ekonomisk stabilitet och tillväxt var 
nödvändiga förutsättningar för att förbättra arbetarklassens ställning. Eftersom kom
munisterna betraktade socialdemokraterna som förrädare såg de som sin huvuduppgift 
inom facktöreningarna att bryta socialdemokratins dominans, eller som kommunistle
daren Linderot sammanfattade uppgiften: 

"Att isolera de högersocialdemokratiska ledarna från massorna, taga ledningen för mas
sornas kamp och skapa hegemoni för (det kommunistiska) partiet inom arbetarrörel
sen."2 

Linderot konstaterade dock att partiet inte lyckats lösa denna taktiska huvuduppgift på 
35 år - det socialdemokratiska partiet var fortfarande dominerande inom den svenska 
arbetarrörelsen. 

Avslutningsvis några ord om uppsatsens uppläggning. Efter denna inledning 
kommer jag främst att diskutera de två nyckelbegrepp som jag begagnat mig av som 
analysinstrument då jag undersökt källmaterialet. Här redogörs för olika typer av re
surser och olika faktorer som kan ha påverkat maktrelationerna mellan grupperna. I 
detta kapitel redogör jag även för Gramscis syn på hegemonin, hur en aktör vinner in
flytande inom en organisation och förmår upprätthålla denna hegemoniska relation. 
Avslutningsvis redogör jag för Forsmans resonemang kring folkhemmets betydelse för 
socialdemokratins dominans inom svensk arbetarrörelse samt berör kort vissa "okal
kylerbara faktorer" som kan ha påverkat relationerna mellan de båda grupperna. 
Längre fram kommer jag att redogöra för bakgrunden till situationen inom avdel
ningen genom att ge en kort historik över hur kampen har förts mellan de båda grup-

2 Korpi, W. Arbetarklassen i välfardskapitalismen. Kristianstad 1980, s. 297 
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perna inom fack:föreningsrörelsen. Därefter kommer jag att redogöra för strategier för 
socialdemokratisk maktresursförsvagning, där jag gör en grov indelning av åtgärderna 
i tre kategorier: kulturell, ekonomisk och politisk resursförsvagning. Det femte kapitlet 
behandlar socialdemokratiska strategier för maktresursförstärkning. Även här har 
gjorts en indelning av åtgärderna i tre kategorier: kulturell, ekonomisk och politisk 
resursförstärkning. Socialdemokrater och kommunister är inte jämnstarka inom orga
nisationen, och detta faktum har, som tidigare nämnts, styrt den fortsatta framställ
ningen. Aktörerna anpassar sin verksamhet till de maktresurser de har tillgängliga, och 
då kommunisterna var tämligen maktlösa och saknade resurser att på liknande sätt be
driva åtgärder inom organisationen som socialdemokraterna, och eftersom skrivelser 
från dem är ovanliga i källmaterialet, är det svårt att behandla dem i egna kapitel. De
ras verksamhet inom avdelningen är alltså svår att komma åt enbart genom källmateri
alet dels därför att de troligen av ren uppgivenhet avstod från att skicka åtskilliga skri
velser till styrelsen, och dels därför att mycket av deras arbete troligen bedrevs ute på 
arbetsplatserna. 

Efter detta följer en sammanfattning och en avslutning. 

Maktresurser och hegemoni 
I den moderna debatten om makt finns flera olika riktningar. Maktresursansatsen, som 
främst representeras av sociologer och historiker, har jag funnit vara en lämplig teore
tisk utgångspunkt då det gäller att analysera källmaterialet. Walter Korpi är en av de 
teoretiskt ledande i Sverige då det gäller sådan maktforskning, och han har varit en av 
de teoretiska inspiratörerna för Åmark. Korpis resonemang behövde dock, enligt 
Årnark, utvecklas om det ska kunna tillämpas i en konkret historisk undersökning. 
Viktigt är även att undersöka maktrelationerna inom respektive läger och de problem 
som är förknippade med den interna kontrollen över maktresurserna.3 Årnark har fört 
diskussioner kring facklig politik, facklig makt och maktrelationer, och han var en av 
de ledande krafterna bakom projektet Facklig politik och facklig makt 1910- 1960, där 
den centrala utgångspunkten som låg till grund för projektet var att det finns ett intimt 
samspel mellan facklig politik och facklig makt.4 Årnarks nyckelbegrepp resurser har 
alltså varit en av de utgångspunkter som visat sig användbara då det gäller att analy
sera källmaterialet. En annan, kanske ännu viktigare utgångspunkt, har varit Antonio 
Gramscis hegemonibegrepp. Här har jag främst utgått från Gramscis egna texter, men 
även från de diskussioner om hans tänkande som förts av bl.a. Per Forsman och James 
Joll. Resurs- och hegemonibegreppen har varit nyckelinstrument för att analysera 
källmaterialet. Vidare har naturligtvis Walter Korpis gedigna arbete Arbetarklassen i 
välfärdskapitalismen varit användbar. Verket har ingående behandlat Metallindustriar
betareförbundet under just den period som här undersökts, bl.a. genom en omfattande 
frågeundersökning bland 4000 metallarbetare. 

Årnarks resursbegrepp och Gramscis hegemonibegrepp har jag funllit vara lämp
liga utgångspunkter, då de kompletterar varandra: den förra handlar om kvantitet och 
den senare om kvalitet. Att på detta sätt använda olika begrepp har vissa maktteoreti
ker kritiserat. Den klassiska stridsfrågan inom maktteorin gäller ju huruvida makten 

3 Åmade, K. Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 1850-1990. Stockholm 1993, s. 
224 

4 Åmade, K. Maktkamp i byggbransch. Lund 1989, s. 37 
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primärt är en struktur eller en relation, där t.e.x Åmark, Montesquieu och Hanna 
Arendt ansluter sig till den förra ståndpunkten och Hobbes, Lenin, Weber och Gramsci 
ansluter sig till den senare. Enligt Sune Sunesson är en strukturell teori om makten 
fullständigt oförenlig med det subjekts- och aktörsperspektiv somt.ex. Gramsci före
träder. 5 Den norska regeringens Maktprojekt 1972-1981 konkluderade emellertid på 
äkta socialdemokratiskt sätt att makten var båda delarna. 6 

Få maktteoretiker är troligen idag beredda att helt utesluta det ena begreppet till 
förmån för det andra. Även Åmark talar t.ex. om maktrelationernas betydelse, som 
framgår längre fram. 

Med Åmarks begrepp som utgångspunkt är det möjligt att klarlägga vad som är 
nödvändigt för att en aktör ska segra i en konflikt och vilka resurser i form av ekono
miska medel och medlemmar som vid behov kan mobiliseras. Det handlar således om 
en maktanalys som främst sysslar med de kvantitativa och strukturella faktorerna. Men 
en sådan analys har inte mycket att säga om den kulturella aspekten, dvs. vad som mo
tiverar medlemmarna att handla och varför de ansluter sig till aktör A:s ideologi och 
förkastar och bekämpar aktör B. Dessa frågor kan sägas röra de resurser som ligger 
utanför Åmarks resursbegrepp, dvs. de kulturella resurserna, som Björn Horgby kallar 
dem. 7 Han menar att de kulturella maktresurserna är bundna till det historiska sam
manhanget, och att den strukturella ansatsen riskerar bli alltför statisk. Då det gäller 
dessa kulturella faktorer har alltså Gramscis skrifter haft mycket att erbjuda, bl.a. hans 
insikter om hur mångfasetterad historien är och om de kulturella faktorernas betydelse 
vid historiska förändringar. 

Facklig makt förefaller vara, som Klas Åmark hävdar i Facklig makt och fackligt 
medlemskap, en komplicerad historia. En vanlig uppfattning bland maktforskare är 
alltså att makt är ett relationsbegrepp samt att maktutövning innehåller ett tvångsmo
ment, dvs. att säga att aktör A utövar makt över aktör B är detsamma som att A fått B 
att göra något mot B:s vilja med hjälp av hot. Mot denna uppfattning, som Åmark fin
ner tämligen steril och verklighetsfrämmande, vill han hämta stöd bl. a. från den soci
ologiska forskningen och därifrån föra in begreppet resurser som ett instrument i 
maktanalysen. En aktör som saknar resurser kan inte utöva makt. 8 Vad som är resurser 
i en konkret situation kan inte enbart bestämmas på teoretisk väg. Man måste även un
dersöka vad aktörerna använder som resurser och vilken typ av maktrelationer det är 
fråga om. Då det gäller facklig makt ställer Åmark upp fyra maktrelationer, där den 
tredje relationen är den som är relevant för denna undersökning, nämligen relationer 
inom respektive förbund, t.ex. mellan förbundsledning och avdelningar/medlemmar. 
Vidare menar han att begreppet maktf"örhållande kan betraktas som en sammanfattning 
av maktrelationer och maktresurser.9 Nyckelbegreppet resurs är således ett begrepp 
vars innebörd varierar beroende på vilka förhållanden det är som studeras. I denna 
uppsats görs en distinktion mellan strukturella och kulturella resurser. Här kan Åmarks 
teori räknas, vilket vi tidigare sett, som en form av strukturell maktterori, och det är 

5 Sunesson, S. "Att härska i praktiken - några reflexioner" i Zenit nr.1-1983, s. 42 
6 Gran, T. "Den norska maktutredningen - en kritik" i Zenit nr. 1-1983, s. 30 
7 Horgby, B: "Rädslans regim: Kulturella mekanismers spel i maktrelationer" i Blomberg, E. , 

Horgby, B., Kvarnström, L. Makt och moral. Linköping 1998, s. 93 f 
8 Ålnark, 1989, s. 38 
9 Årnark, K: Facklig makt och fackligt medlemskap Lund 1986, s. 14 
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troligt att Åmark betraktar även kulturen som en struktur. Någon utförlig diskussion 
om detta finner man dock inte i hans arbeten. Till de strukturella resurserna räknas de 
"mätbara" resurserna som t.ex. antalet medlemmar, ekonomin, organisationens upp
byggnad och ledning m.m. Till de kulturella resurserna, som alltså kan ses som en ut
vidgning av Åmarks begrepp, kan man räkna sådant som medlemmarnas identifikation 
med aktören, vi bilden och "kampviljan".10 

Då det strukturella resursbegreppet appliceras på den avdelning som undersökts, 
framgår det snart att socialdemokratins resurser inom avdelningen är avsevärt större än 
kommunisternas. Socialdemokratin har fler medlemmar och sympatisörer än 
SKPNPK, och styrelsen, vars råd och förslag väger mycket tungt på avdelningsmö
tena och som har ett avgörande inflytande över de strukturella resurserna, bestod utan 
undantag av socialdemokrater. Utifrån detta kan man hävda att socialdemokraterna 
hade resurser för att utöva mer makt och mobilisera långt större maktresurser än kom
munisterna. 

De kulturella resurserna framstår som mer intressanta att undersöka om man har 
för avsikt att undersöka varför socialdemokratin har fler sympatisörer och medlemmar 
och hur de lyckas med att upprätthålla denna dominerande, eller härskande, relation. 
Viktiga bidrag till att förklara hur sådana relationer upprätthålls har framlagts av den 
marxistiska filosofen och politikern Antonio Gramsci, där särskilt hans hegemonibe
grepp och betoning på praxis visat sig användbara. Gramscis tolkning av marxismen är 
mycket personlig, med starka inslag av historicism, och han kan sägas vara en av den 
s.k. humanistiska marxismens ledande teoretiker. 

Han avvisade en deterministisk tolkning av den historiska materialismen, det 
"vulgärmarxistiska" sättet att framställa samhälleliga relationer i termer av linjära, 
mekaniska orsakssamband. Mot denna stelbenta determinism ställde han relationer 
som mer fungerade som nätverk av ömsesidiga impulser och kommunicerande kärl. 
Han betonade det subjektiva momentets betydelse, dvs. den kvalitativa överlägsenhe
ten. Det verkliga livet, menade Gramsci, har sina rötter i människornas inre - la vita 
reale nasce da radici interiore. 11 Varje ställningstagande kräver på förhand ett tyst be
slut på det rent privata planet, och Gramscis tänkande kretsar mycket kring detta 
"privata". Han ställer sig frågan hur en opinion bildas och vilken betydelse kulturlivet 
har. En av hans stora insatser är just att ha visat kulturens indirekta politiska betydelse, 
då det bl.a. är genom kulturell hegemoni som de härskande håller sig fast i sadeln. 

Om Marx betonade ekonomins roll, betonade Gramsci kulturens betydelse. Eko
nomin, politiken och kulturen får inte uppfattas som åtskilda sociala regioner, lika lite 
som makten får framställas som något slags ursprungligt ting utanför eller bakom det 
sociala livet och dess strider. 

Gramsci frågade sig varför ett samhälle som präglas av djupa klassklyftor och me
ningsmotsättningar inte tycks nå fram till en punkt där detta samhälle sprängs sönder 
utan tvärtom förefaller relativt stabilt. Gramscis svar blev kort och gott att det är 
omöjligt att styra och hålla samman ett modernt samhälle utan att den dominerande 
klassen samtycker. Ett sådant samtycke är i sin tur inte möjligt att uppnå utan att det 
finns ett reellt innehåll i den gamla tesen att "vi sitter alla i samma båt". Rädsla är inte 
tillräckligt för att få lydiga medborgare. Den är säkert viktig, men viktigare är känslan 

10 Se Horgby, 1998, s.94 
11 Gramsci, A. Brev från fängelset. Ystad 1981 , s. 14 
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av att färdas i denna båt tillsammans en båt som bär, oavsett vad man i övrigt må tycka 
om den. Rädslan måste kombineras med en basal acceptans och en tillit till att man har 
en plats och en framtid i roddarbåsen. Gramsci kallade detta för samtycke. Applicerat 
på den avdelning som är aktuell i föreliggande uppsats, innebär detta inte att medlem
marna behöver stå med flaggor och jubla ute på gatorna över socialdemolcratins domi
nans inom organisationen. Långt därifrån. Men de måste inom sig buga för de osynliga 
regler som lcrävs för att makten ska förbli makt. 

En sådan relation där en starkare aktör styr genom ett uppnått samförstånd eller 
samtycke kan man således beteckna som en hegemonisk relation. I en hegemonisk re
lation måste båda parter ta hänsyn till varandra. Gramsci skriver att den härskande ak
tören i viss mån måste vara beredd till eftergifter gentemot övriga gruppers intressen: 

Hegemonin förutsätter otvivelaktigt att det tas hänsyn till intressen och inrikt
ningar hos andra grupper som är underkastade hegemonin. Den förutsätter alltså en 
viss kompromissvilja, dvs. att den härskande gruppen gör vissa eftergifter för att eko
nomin skall bevaras intakt. Men det står också utom tvivel att sådana eftergifter och 
kompromisser inte får påverka grundläggande faktorer.12 

Då man grundlägger en hegemoni är det alltså viktigt att handla i samarbete med 
andra grupper, och inom vissa gränser kan man vara benägen till eftergifter. Gramsci 
betonar att då det gäller att uppnå och bibehålla en hegemoni, är detta i hög grad en 
fråga om fostran: "Hegemonins förhållanden är med nödvändighet alltid pedagogiska 
förhållanden" .13 Hur pass framgångsrik en sådan fostrande process är beror naturligtvis 
på i vilken utsträckning man når ett samförstånd eller, som Gramsci uttrycker det, "en 
ny vilja". Överfört till förhållandena inom avdelningen, finner man ofta i protokollen 
rapporter om fackliga studiecirklar och kurser i samarbete med SAP, liksom liknande 
kurser som riktas till yngre medlemmar som sker i sam arbete med SSU. Om hegemo
nin önskas upprätthållas är fostran oerhört viktigt, och Gramsci betonar i sina texter 
ofta den sociala prägelns betydelse. I t.ex. uppsatsen "Till sökandet efter en uppfost
ringsprincip" skriver han att 

"Den sociala prägeln åstadkommes av att varje social grupp har sin egen typ av skola, 
som är avsedd att inom dessa skikt göra en bestämd traditionell funktion bestående, vare 
sig denna funktion är ledande eller instrumentell."14 

I en hegemonisk relation ingår någon form av spelregler som inte f'ar överträdas. Men 
om de överträds övergår den hegemoniska relationen i en antagonistisk relation, då 
aktörerna tvingas försvara sin position mot angrepp från den andra parten. Konflikter 
kan uppstå då en part bryter hegemonin i syfte att stärka sin position så att en förhand
ling om innehållet i relationen blir nödvändig. Detta var troligen en av orsakerna till 
metallstrejken 1945. 

Det förefaller som om en hegemonisk relation är enklare att upprätthålla om aktö
rerna har god kännedom om sin motståndare. Relationen blir betydligt mer komplice
rad om kunskapen om "de andra" är begränsad och man inte kan göra sig en klar före
ställning om hur motparten resonerar. Under den period jag undersökt förefaller det 
som om SAP och SKPNPK efter att tidigare under 1900-talet till och från genomgått 

12 Gramsci citerad efter Joll, J : Gramsci . Stockholm 1979, s. 96 
13 Gramsci, a a, 350, citerad efter Joll, 1979, s. 97 
14 Gramsci, A. En kollektiv intellektuell. Uddevalla 1967, s. 184 
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perioder av antagonistiska relationer mer eller mindre inträtt i en tämligen stabil he
gemonisk relation. Intressant är t.ex. att inte den fackliga politiken i sig ifrågasätts av 
kommunisterna i deras skrivelser och på avdelningsmötena, utan att man verkar ha 
accepterat att den sköts av socialdemokraterna. Istället tycks kommunisterna, som 
Korpi menar, anammat Hilding Hagbergs ide om de "vänliga pådrivarna" som inom de 
ramar som gäller fungerar som ett korrektiv för socialdemokratin och en "vikt i den 
radikala vågskålen vid förhandlingarna med kapitalets företrädare". 15 

Att socialdemokratin och kommunisterna på detta sätt slutit någon form av fred 
och inträtt i en hegemonisk relation, där SAP erkänns som den obestridde ledaren för 
svensk arbetarrörelse kritiserades hårt av den nya vänstern som växte fram under slutet 
av 1960-talet. Den nya vänstern ansåg att VPK "urartat" och blivit ett revisionistiskt 
parti. VPK betraktades inte som ett kommunistiskt parti, och flera av dessa nya orfani
sationer ställde sig uppgiften att "återskapa det kommunistiska partiet i Sverige."1 

Situationen komplicerades således av denna nya vänster, som inte godtog den he
gemoniska relationen mellan de etablerade arbetarpartierna. Nyvänstern tog avstånd 
från den "ljumma försiktighet som socialdemokratin alltid stått för" och som kommu
nistpartiet mer och mer accepterat. Man talade om "femlingarna", dvs. det borgerliga 
blocket, som alltså även inkluderade VPK. 17 Intressant är att nyvänstern betraktades 
som ett hot både av SAP och VPK, och att de använde liknande argument. Den fram
ställdes som bl.a. världsfrånvänd. Samtidigt förblev dessa partier inte opåverkade av 
de nya rörelserna, utan de tvingades i någon mening tänja på gränserna beträffande den 
hegemoniska relationen. Inom VPK uppstod t.ex. motsättningar mellan en "radikal" 
fraktion som ville bilda en allians med studenterna och en "traditionalistisk" fraktion 
som menade att "de intellektuella kommer försvåra en arbetarsamverkan".18 SAP och 
VPK tog således intryck av nyvänstern och anpassade sina politiska utspel efter de nya 
relationer som uppstått. Spelregler och relationer är inte oföränderliga, utan ändras 
med tidens gång av delvis okalkylerbara faktorer. Nyvänsterns fortsatta utveckling är 
ett intressant ämne, men ligger utanför ramen för denna uppsats. 

Som framgått kan Gramscis hegemonibegrepp mycket väl tillämpas på denna ut
veckling inom svensk arbetarrörelse. Till detta kan även läggas vissa materiella för
klaringar, som främst Walter Korpi har lyft fram som en av förklaringarna till social
demokratins styrka. 

Ofta har kommunisterna förklarat sin oförmåga att vinna de breda arbetarmassorna 
med partiets förvirrade taktik och inre splittring. Men socialdemokratins styrka inom 
arbetarrörelsen kan inte förklaras i termer av taktiska misstag hos motståndaren eller i 
termer av ideologisk efterblivenhet hos arbetarna. Istället är en av orsakerna till social
demokratins styrka, menar Korpi, att dess politik har kunnat förbättra arbetarklassens 
förhållanden och i arbetarnas ögon framstått som en realistisk väg för fortsatta förbätt
ringar.19 Ett intressant resonemang kring denna "realistiska väg för förbättringar'', som 

15 Korpi, 1980, s. 299 Denna "fred" uteslöt naturligtvis inte hård kritik mot SAP från kommunistiskt 
håll. 

16 Engberg m.fl . Utanfor systemet: Vänstern i Sverige 1968-1978 En antologi. Lund 1978, s. 7 
17 a a, s. 67 
18 a a, s. 31 
19 Korpi, 1980, s. 298 
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väl får sägas vara "folkhemsbygget", har Per Forsman fört i sin bok Det kluvna sam
hället. 

Forsman diskuterar vilka förutsättningar som låg till grund för folkhemsbygget 
och de förändringar som ägde rum under mellankrigstiden. Forsman menar att det var 
under 1930-talet som de stora förändringarna ägde rum då det gällde människornas 
sociala och historiska identitet i Sverige. Det var den tid då svenskarna lämnade det 
gamla och trädde in i det nya samhället. Och det skedde i en egenartad blandning av 
avstamp i det gamla - i fattig Sverige, i landsorts Sverige, i patronernas och patriar
kernas Sverige- och" bekännelse till det nya, rationella Sverige".20 Denna rörelse var 
förvisso en av förutsättningarna för folkhemmet, men en annan viktig sådan var att den 
kulturella moderniseringen drog in inte endast arbetarna utan även borgarna i en 
gemensam, ömsesidigt inf"örlivande rörelse: 

Samma våg som bar arbetarna upp ur den gamla fattigkulturen sköljde bort den 
gamla oskarianska överklassarrogansen ur borgerlighetens anlete. Resultatet blev 
denna märkliga allians mellan hög och låg i samhället kring moderniseringen av livet, 
ekonomins blomstring, arbetet och arbetets frukter.21 

Man skulle kunna säga att det här förelåg en samtidighet och parallellitet i arbetar
nas och borgarnas sociala identitetsprocesser. Resultatet blev folkhemmet, där de båda 
huvudklasserna, för att tala med Marx, subsumerades i det kapitalistiska samhället. Jag 
finner det rimligt, utifrån Forsmans resonemang, att utgå från att en av orsakerna till 
att kommunisterna misslyckades med att vinna de breda arbetarmassoma var just 
denna märkliga process, där arbetarklassen på något sätt kände sig delaktig i 
folkhemsbygget och kunde identifiera sig med hela samhällsutvecklingen. Samtidigt 
byggde folkhernstanken mycket på ett avvisande av klassidentiteter som något 
föråldrat, och detta gällde alla - liksom arbetaren skulle lyfta på kepsen skulle 
borgaren ta av cylinderhatten. Denna samförståndstanke vann fler anhängare bland 
arbetarna än kommunisternas klasskampspolitik. Eftersom det var socialdemokratin 
som förde fram folkhemstanken framstod den följaktligen också som en mer tilltalande 
ideologi än kommunismen. 

Utifrån detta lyckades socialdemokratin etablera en form av vi mentalitet, en ge
menskap som så att säga stod "över" de övriga, partikulära gemenskaperna, ett all
mänintresse som de olika särintressena måste kapitulera inför. Med denna domine
rande, "universella" gemenskap, "samhället'', etablerades ett tänkande som föreföll 
genomsyra såväl hög som låg. "Vi" tycker och tänker och ser ut så här, hos "oss" för
håller det sig på det här viset etc. Detta samhälleliga "vi" tillskrev sig ett självklart för
steg framför varje annat tänkbart "vi'', dvs. någon partikulär gemenskap (som t.ex. 
kommunistiska partiet) eller något särintresse. Detta universella "vi" utgav sig för att 
ha förnuftet på sin sida, och den gemenskap som erbjöds byggde på uteslutningshot. 
Den partikulära gemenskap som angrep folkhemmets värderingar blev således ute
stängd och brännmärkt som "osvensk", "oförnuftig" eller "orealistisk". Kommunismen 
bränn märktes för att besitta samtliga ovannämnda egenskaper. 

Ett talande exempel är ornslagsillustrationen till broschyren De fjärrstyrda från 
1950, författad av chefsredaktören för Norrländska Socialdemokraten, Paul Björk22 I 

20 Forsman, P. Det kluvna samhället. Stockholm 1995, s. 139 f. 
21 aa,s.140 
22 Kristensson, K., Nyström, H., Nyström, Ö. Från mörkret stiga vi mot ljuset Göteborg 1979, s. 404 

16 



bakgrunden syns lökkupoler som symboliserar Moskva. I förgrunden marscherar en 
robot, som skriker ut sina uppdragsgivares paroller ur en megafonliknande "mun". 
Den blixtliknande radiosignal som förbinder roboten med lökkupolerna förstärker in
trycket av en mekanisk hantlangare som lyder minsta vink, och budskapet kan inte 
missförstås: kommunisterna går fientliga makters ärenden och är främmande element i 
det svenska samhället vilka till varje pris måste bekämpas. Framställningen har vissa 
likheter med hur man tidigare i Sverige beskrev jesuiter: samvetslösa och lojala så till 
den milda grad mot sin herre att de upphört att tänka självständigt. 

Som sådana beskrivs de också i Ture Nermans bok Kommunisterna från 1949, ut
given på det socialdemokratiska förlaget Tiden. Kommunisterna har, skriver han nog 
också något av spartan och jesuit, detta ifråga om den kader av hängivna som blir kvar 
efter sållningarna. [ .. . ] Kommunistpartierna utanför Sovjet Unionen är filialer eller 
hjälptrupper [ ... ] 

De kommunistiska partierna utnyttjar i Sovjets intresse alla användbara medel: in
filtration, sam arbete, splittring osv.23 

Under 1960-talet finner man dock att spelreglerna, som tidigare nämnts, förändrats 
något och att de etablerade arbetarpartierna tvingats att anpassa polemiken efter de nya 
förhållanden som uppstått. De nya vänsterrörelserna fördömde Sovjetunionen, vilket 
innebar att det blev poänglöst att framställa dem som Moskvarobotar. Istället beskrev 
man dem gärna som världsfrånvända svärmare. En skickligt upplagd pamflett som 
bygger på detta tema författades av Olof Palme som ett bidrag till den tidigare nämnda 
socialdemokratiska brevkursen från 1969. Vänstern, skriver Palme, erbjuder politiska 
frälsningsläror, som sägs lösa de ekonomiska problemen i samhället utan att medbor
garna själva ska behöva engagera sig eller göra uppoffringar. [ ... ] Den demokratiske 
socialisten avvisar dessa frälsningsläror. De innebär en flykt undan verkligheten - ett 
sätt att dölja problemen - men de ger ingen verklig lösning av dagens och morgonda-

"ft 24 gens uppg1 er. 
Avslutningsvis kan det vara på sin plats att i korthet beröra de "okalkylerbara fak

torer" som kan ha bidragit till att påverka maktrelationerna mellan socialdemokratin 
och vänstern. Hit kan räknas betydelsefulla historiska förändringar, inte minst händel
ser utanför Sverige. 

Att ingående analysera de historiska förändringar som har bidragit till socialdemo
kratins dominerande ställning såväl inom fackföreningsrörelsen som svensk politik i 
största allmänhet ligger utanför ramen för denna uppsats. Emellertid finns ett par hän
delser som kort kan beröras. Hit kan räknas den långa högkonjunkturen under efter
krigstiden, som innebar att företagen tvingades överbjuda varandra för att få arbets
kraft. Följaktligen blev arbetarnas styrkeposition avsevärt förbättrad och de kunde utan 
öppna strider tilltvinga sig bättre villkor. Detta skapade säkerligen problem för kom
munisterna att få gehör för sina ideer, eftersom deras konfrontationspolitik framstod 
som meningslös. 

En betydelsefull roll spelade säkert även händelserna i Tjeckoslovakien 1948, vilka 
bidrog till att opinionen i Sverige vände. Att Tjeckoslovakien blev socialistiskt fram
stod i Västeuropa som det slutliga beviset för kommunismens fientlighet mot demo
kratin, och Praghändelsema bildade upptakten till en furiös antikommunistisk kam-

23 Nerman, T. Kommunisterna. Stockholm 1949, s. 225-231 
24 Ökad jämlikhet Brevkurs från Socialdemokraterna och ABF. Stockholm 1969, s. 10 f 
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panj, även i Sverige. De svenska kommunisterna saknade kraft att motstå attacken, 
eftersom deras framgångar efter kriget hade varit ett resultat av den världspolitiska 
konjunkturen under några korta år då kommunismen förknippades med den antifascis
tiska kampen. Dessutom saknade kommunisterna en stabil förankring bland de breda 
arbetarmassoma, vilket bekräftades bl.a. med nederlaget i metallstrejken 1945. Då den 
utrikespolitiska konjunkturen vände visade det sig att SKP saknade en grund att stå på. 
De svenska kommunisterna stod där med tomma händer, och i början av 1950-talet 
återstod mindre än hälften av alla dem som stött dem endast fyra, fem år tidigare. 25 De 
svenska kommunisternas inflytande påverkades alltså även av politiska konjunkturer, 
inte minst av det Sven Rydenfelt kallade "rysk prestige".26 

Historisk bakgrund 
Den svenska arbetarrörelsen har sedan sin begynnelse kunnat bevara en anmärknings
värd stor enighet. Inte desto mindre har den hela tiden innehållit åtminstone ett frö till 
inre opposition mot den socialdemokratiska ledningen. Under arbetarrörelsens barn
dom, dvs. under den senare hälften av 1800-talet, kom kritiken från höger, från den li
berala falangen inom LO. Vid sekelskiftet var denna riktning i stort sett besegrad, även 
om den åtminstone fram till första världskriget hade ett visst inflytande inom vissa yr
kesförbund, främst bland typograferna. Men under 1900-talet har utmaningen mot den 
socialdemokratiska ledningen främst kommit från grupper till vänster om SAP. 

Den avgörande skiljelinjen drogs med partisplittringen 1917 mellan "reformister" 
och "revolutionärer", riktningar som representeras av socialdemokrater och kommu
nister. Även om kommunisterna senare ofta framställt sig som "vänliga pådrivare" i 
förhållande till socialdemokraterna, har inte desto mindre deras främsta taktiska mål 
varit att bryta socialdemokratins dominans inom arbetarrörelsen. Naturligtvis har det 
som en följd av detta förekommit våldsamma sammandrabbningar mellan de båda 
grupperna i och genom fackf"öreningama. 

Walter Korpi menar att oppositionen varit starkare inom Metall än på de flesta 
andra håll, och en av förklaringarna till detta är att detta förbund organiserat arbetar
klassen i de mest avancerade delarna av industrin.27 En viktig tvistefråga har varit gra
den av centralisering inom fackf"örbunden, där kommunisterna eftersträvat en decent
raliserad beslutsordning, vilket underlättar mobilisering av medlemmarna och även ger 
en möjlighet till att försvaga länkarna mellan fackf"öreningarna och SAP. Den fackliga 
ledningen har varit till övervägande del positiv till centraliseringen, då man menar att 
en centralisering av beslutsfattandet förhindrar någon enskild grupp av medlemmar att 
använda en orättvist stor andel av organisationens gemensamma tillgångar för sina 
egna syften. För att förhindra detta delegeras ansvaret för beslutsfattandet rörande för
bundets tillgångar till förbundsstyrelsen, ett organ som står "ovanför" de olika med
lemsgruppema. Även rätten att fatta beslut om stridsåtgärder och i avtalsfrågor brukar 
läggas hos förbundsstyrelsen. 

Den kommunistiska oppositionen mot socialdemokratin inom Metall har vid olika 
tillfällen försökt skapa en organiserad opposition inom förbundet, men dessa försök 

25 Denna utveckling finns skildrad it.ex. Kristensson, Nyström och Nyström, 1979, s. 390 f. 
26 Se Andersson, S: "Kommunisternas "makt" inom svensk politik och fackföreningsrörelse" i: 

Blomberg, E, Horgby, B., Kvarnström, L. Makt och moral. Linköping 1998, s. 248 f 
27 Korpi, 1980, s. 298 
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har inte varit särskilt framgångsrika. De gånger en stark opposition har uppstått har det 
rört sig om det Korpi kallar en punktopposition, dvs. en specifik fråga där kommunis
terna fått stöd från stora delar av de socialdemokratiska arbetarna. Men stödet har en
dast gällt en enskild punkt, det har inte varit frågan om en grundläggande opposition 
mot den refonnistiska politiken över ett brett fält av frågor.28 Redan här kan väl av
slöjas att någon punktopposition inte har påträffats i källmaterialet. 

Klas Åmark skriver i sin bok Facklig makt och fackligt medlemskap att socialde
mokratin har fört en hård och skoningslös kamp mot kommunismen sedan slutet av 20-
talet: 

Sedan åtminstone 1928 tycks socialdemokratin vara på offensiven mot kommunisterna 
och den lokala makten genom uteslutningar av de förra där de var inflytelserika, och 
genom en centralisering av makten i förbunden med hjälp av LO:s normalstadgar, som 
introducerades i början av 1930-talet.29 

Åmark skriver att denna centralisering var ett av de effektivaste vapnen mot oppositio
nella element: 

Till bilden av ökad enhetlighet hör också socialdemokraternas framgångsrika och 
hårdhänta kamp mot kommunisterna inom fackföreningsrörelsen, sammankopplad 
med centraliseringen av makten i förbunden genom införandet av normalstadgarna. 
Ännu under 1930-talskrisen spelade kommunisterna en central roll i ett flertal förbund 
och i de stora konflikterna. Mot slutet av 1930-talet tycks de helt betydelselösa på för
bundsnivån. Kvar fanns en lokal kommunistisk makt i ett antal avdelningar, men med 
centraliseringen spelade detta en betydligt mindre roll än tidigare i förbundens viktiga 
beslut.30 

Enligt Åmark menar flera forskare att förändringarna på arbetsmarknaden är en del 
av en mer omfattande samhällsförändring där tonvikten ligger på själva maktsystemet. 
Walter Korpi talar t.ex. om en historisk kompromiss mellan socialdemokratin och stor
finansen.31 

Som ett viktigt led i denna utveckling brukar man betrakta Saltsjöbadsavtalet 1938, 
där arbetsmarknadens huvudorganisationer bestämt sig för att avstå från konfliktvap
net och istället lösa konflikterna i förhandlingar. Även inom fackföreningarna kan man 
tala om genomgripande förändringar. Åmark skriver att 

"Inom fackföreningarna stabiliserades och samlades organisationerna under socialde
mokratins fasta ledning. Med detta förenhetligande och den därmed sammanhängande 
maktkoncentrationen till ledningarna på förbundsnivån och till landssekretariatet ökade 
den fackliga rörelsens möjligheter att garantera motparten att avtalen skulle följas, och 
att ingåendet av avtal med fackförbunden inte längre var förknippat med ett starkt hot 
om konflikter vid avtalens förnyande. En viktig orsak till att sådana garantier kunde 
lämnas var det socialdemokratiska regeringsinnehavet, som innebar att vissa principfrå
gor kunde lösas lagstiftningsvägen om avtalsvägen inte stod öppen."32 

28 a a, s. 271 
29 ÅJnark, 1986, s. 138 
30 ÅJnark, 1986, s. 141 
31 a a, s . 148, Korpi, 1980, s. 97 f 
32 a a, s. 149 
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En liknande beskrivning ingår i Kenneth Kvists bok Den krisfria kapitalismen och 
andra myter, där centraliseringen beskrivs som ett viktigt steg för att koncentrera 
makten till ledningen: 

"Fackföreningsrörelsen ökande inflytande medför enligt Metallarbetareförbundet av 
1936 - "ökat ansvar för det helas väl". [ ... ] För att nu möjliggöra detta samhällsansvar 
så var det nödvändigt att olika arbetargrupper hade likartade levnadsbetingelser och att 
LO centralt kunde kontrollera och samordna avtalsrörelsema. Detta krav på ökad makt 
för ledningen - och minskat inflytande på basplanet - kläddes ideologiskt i kravet på 
vad som då kallades "solidarisk lönepolitik".33 

Förhandlingarna i Saltsjöbaden ledde enligt Kvist till det s.k. huvudavtalet mellan LO 
och SAF vilket bl.a. innehöll stadganden om speciella förhandlingsordningar vid 
"samhällsfar liga konflikter", vilka i praktiken försvårar för arbetarna att använda 
strejkvapnet. LO-ekonomen Per Holmberg menar att huvudavtalets träffande mellan 
LO och SAF blev inledningen till en långvarig period av påtaglig arbetsfred. Den blev 
avbruten 1945 av en omfattande metallarbetsstrejk, där orsaken ytterst var en makt
kamp mellan socialdemokrater och kommunister inom fackförbundet.34 Under det 
kalla kriget formulerades den välkända parollen "Gör varje fackforening till ett slagfält 
mot kommunismen" av den nye SAP-ledaren och statsministern Tage Erlander. I in
tervjuboken Kommunister av C. H. Herrnansson berättar Sam Jansson hur det kalla 
kriget påverkade det fackliga arbetet. Jansson hade varit fackklubbsordförande i tre års 
tid på Siewerts, men "när Erlander hade dekreterat att nu skulle varje arbetsplats göras 
till ett slagfält mot kommunisterna, [lyckades] socialdemokraterna mobilisera en 
knapp majoritet".35 Denna kamp för att avlägsna kommunisterna från nyckelposter 
inom förbunden var framgångsrik, och mot slutet av 1950-talet var denna kamp i stort 
sett avslutad. I en kommunistisk facklig kursbok beskrivs situationen under 1960-talet 
på följande sätt: 

"Under 1960-talet hade LO-pamparnas undermineringsarbete av fackföreningsrörelsen 
lett till att så gott som alla möjligheter till facklig kamp upphävts."36 

Det som inträffade under 1960-talet var bland annat att den s.k. storavdelningsrefor
men genomfördes. På tio år slogs 8000 avdelningar samman så att de 1973 uppgick till 
mindre än 2000. Antalet förbund minskade från 44 till 25. Avdelningarna blev nu så 
stora att det blev nödvändigt med representantskap. Detta resulterade i att den fackliga 
verksamhet en alltmer fjärmades från medlemmarna på basplanet. Motsättningen 
mellan ledningarna och medlemmarna briserade i en rad strejker under senare hälften 
av 1960-talet. Lars-Arne Norborg skriver i Sveriges historia under 1800- och 1900-ta
len: 

33 Kvist, K. Den lerisfria kapitalismen och andra myter. Stockholm 1975, s. 105 f. Se även Hutten, G. 
Arbetsrätt och klassherravälde: Kring strejklagarnas historia. Lund 1971, s. 138- 154. 

34 Holmberg, P. Arbete och löner i Sverige. Stockholm 1963, s. 63 
35 Hermansson, C H. Kommunister. Lund 1980, s. 82, vol. 2 Även inom Norrköpingsavdelningen 

avlägsnades kommunisterna från nyckelposterna under 1950- talet enligt arkivarie P-G Karlen på 
Folkrörelsernas arkiv i Norrköping. 

36 Kommunistiska förbundets fackliga studiecirkel Gör facket till en kamporganisation!. Uddevalla 
1972, s. 74. Kommunistiska förbundet var en av nyvänsterrörelserna. Förbundet hade en maoistisk 
inriktning. 
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Under åren 1969- 1970 kom en våg av strejker, av vilka hamnarbetarstrejken i Gö
teborg och strejken i LKAB blev de mest uppmärksammade. Strejkerna var i stor ut
sträckning "vilda'', dvs. de genomfördes regelstridigt under löpande avtalsperiod utan 
sanktion av fackförbundens ledning. De visade på en motsättning mellan ledningarna 
och medlemmarna. 37 

En liknande beskrivning finner man även i ovan nämnda fackliga kursbok: när de 
lagliga möjligheterna till facklig kamp så gott som helt avskaffats började arbetare i 
växande omfattning gå ut i olagliga aktioner.38 Storavdelningsreformen kan betraktas 
som en åtgärd för att minska medlemmarnas inflytande över de lokala förhandlingarna. 
Genom den slogs en mängd mindre och självständiga avdelningar under arbetarnas 
egna direkta ledning samman till storavdelningar där anställda ombudsmän skötte för
handlingarna. På ett sätt avslutade kanske storavdelningsreformen kampen om herra
väldet inom fackföreningarna. Med storavdelningsreformen och ombudsmännens intåg 
i förbunden stabiliserades den socialdemokratiska hegemonin. Den hade då föregåtts 
av decennier av kamp mot decentraliseringen inom förbunden. Den organisatoriska 
splittringen vilken spelade en viktig roll för decentraliseringen av makt inom fackf"c:ire
ningsrörelsen till förbundsnivån och den lokala nivån, blev systematiskt undanröjd 
genom utvecklandet av en mer strömlinjeformad organisationsstruktur. Denna föränd
ring krävde, som Åmark skriver, 

"en beslutsam centralisering av makten inom rörelsen från medlemmar och lokalavdel
ningar till styrelser och centrala ledningar. För den fackliga oppositionen, var den än 
kom ifrån, var priset för förändringarna stort."39 

Utvecklandet av denna organisationsstruktur blev ett instrument för ett fastare social
demokratiskt grepp om fackföreningsrörelsen i dess helhet och om det enskilda för
bundet. Det ta blev ett hårt slag mot kommunisterna, vilket enligt Åmark var en smula 
ironiskt eftersom kommunisterna spelade en väsentlig roll i denna organisatoriska ut
veckling. Kommunisterna insåg tydligen inte att deras fackliga makt byggde på en de
centraliserad maktstruktur och starka motsättningar mellan olika intressegrupper inom 
fackf"c:ireningsrörelsen. 40 

Socialdemokratins dominans inom förbundet under den period jag undersökt är 
uppenbar, och man skulle kunna säga att det är frågan om en komplicerad samman
fogning av ekonomiska, politiska och ideologiska nätverk eller ömsesidiga beroende
och balansförhållanden. Kanske skulle man kunna beskriva detta nätverk som någon 
form av struktur där oppositionella element effektivt utestängs från allt reellt infly
tande. 

De starka banden mellan SAP och LO förnekas inte av socialdemokraterna. Lars 
Ahlvars son och Olle Rask skriver t.ex. i socialdemokraternas och ABF:s brevkurs 
Ökad jämlikhet - för ett rättvisare samhälle från 1969 att det var fackföreningarna som 
bildade det socialdemokratiska partiet och partiet stod i sin tur som en av initiativta
garna när landsorganisationen bildades. Vidare nämner de två författarna även tre vik
tiga punkter beträffande den fackligt politiska uppgiften, där den första lyder: 

37 Norborg, L-A. Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Stockholm 1997, s. 77 
38 Gör facket till en kamporganisation!, 1972, s . 74 
39 Årnark, 1986, s.150 
40 Årnark, 1986,s. 161 
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"Vi har en fackföreningsrörelse som är politiskt förankrad i socialdemokratin. Den har 
aldrig gjort någon hemlighet av detta. Tvärtom har den många gånger direkt använt sig 
av politiska medel för att ge medlemmarna bättre villkor i samhället, när inte förhand
lingsvägen räckt till. Samhörigheten är både historiskt och idemässigt motiverad. Detta 
har tagit sig uttryck i ekonomiskt stöd både centralt och lokalt."41 

De båda författarna skriver även att det dröjde ända in på 1950-talet innan de samord
nade förhandlingarna tog form, och att dessa "nu har utvecklats och blivit något av en 
institution". 42 

Socialdemokratin hamnade emellertid i en problematisk situation under senare 
hälften av 1960-talet. Kring mitten av decenniet stod det klart att samhällsutveck
lingen, som antogs gå mot ökad jämlikhet, istället föreföll bevara ojämlikheten. 1965 
tillsatte regeringen en låginkomstutredning, och bakslaget för SAP i kommunalvalen 
I 966 underströk behovet av en översyn av politiken. Då akademikerna i SACO strej
kade samma år aktualiserades debatten om fördelningen av inkomster och välfärd i 
samhället. Samhällskritiken växte även i samband med en ökad medvetenhet om det 
moderna samhällets baksida - resursslöseri, miljöförstöring och såväl fysiska som 
psykiska hälsorisker. Det intellektuella klimatet i landet förändrades, och författare 
som Jan Myrdal, Sara Lidman och Göran Palm kritiserade i sina böcker det svenska 
samhället och bidrog till att öka medvetenheten om problemen i tredje världen och 
USA:s krig i Vietnam. I detta läge såg sig socialdemokratin tvungen till en politisk 
omorientering, och den nya politiken sammanfattades i slagordet "Ökad jämlikhet !" . 
Detta slagord låg s. a. s "i tiden", och tillsammans med allmänhetens tilltro till social
demokratins förmåga att skydda sysselsättningen i svåra konjunkturnedgångar bidrog 
omorienteringen till en stor valseger 1968. Redan i början av 1970-talet hade dock detta 
förtroende vittrat bort. Den hårda kritiken från nyvänstem, den höga arbetslösheten 
åren 1972- 73 och prisökningarna innebar att det uppstod ett jämviktsläge mellan de 
borgerliga och socialistiska blocken vid tiden för riksdagsvalet 1973. Socialdemokra
terna blev kvar i regeringsställning men sökte kompromisslösningar med de borgerliga 
partierna. 

Socialdemokratiska strategier för maktresursförsvagning 
Här behandlas de åtgärder och metoder som tillämpas av den dominerande aktören, 
d.v.s. socialdemokraterna, i syfte att försvaga motaktören såväl beträffande strukturella 
som kulturella resurser. En av förutsättningarna för att kunna genomrora ekonomiska 
och politiska åtgärder av detta slag är att aktören erhåller legitimitet bland majoriteten 
av de inflytelserika fackliga aktivisterna i nyckelpositioner och vinner dem för sin sak, 
d.v.s. vinner ett avgörande inflytande inom organisationen. Detta har socialdemokratin 
lyckats med. Flera strategier förekommer i källmaterialet. Åtgärderna är samtidigt vik
tiga symboliska handlingar, dvs. de har utöver sitt konkreta syfte även en annan avsikt 
- man markerar inför medlemmarna att motaktören inte hör till "de våra" och inte för
tjänar några sympatier. Åtgärderna är alltså en klar gränsmarkering gentemot "de 
andra" och stärker samtidigt den egna identiteten. 

41 Ökad jämlikhet för ett rättvisare samhälle Brevkurs från Socialdemokraterna och ABF, 1969, s . 59 
42 aa, s. 61 
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Strategierna som framträder i källmaterialet har jag kategoriserat i tre huvudtyper, 
nämligen kulturell resursförsvagning ,ekonomisk resursförsvagning och politisk re
sursförsvagning. 

Kulturell resursförsvagning 
Kulturell resursförsvagning är en effektiv metod för att vinna hegemoni inom organi
sationen. Avgörande är att aktören lyckas med att erhålla legitimitet bland medlem
marna samt att utforma vi bildens identitetsinnehåll. Detta möjliggör för aktören att 
utesluta motaktören från gemenskapen, vars inflytande därmed begränsas. Genom att 
framställa motaktören som ett främmande, infiltrerande element inom avdelningen 
stärks samtidigt "kampviljan" bland medlemmarna, vilken bl.a. innebär att man stärks 
i sin vilja att befästa "sina" värderingar gentemot "de andra". Enligt Korpi var det po
litiska engagemanget omfattande bland de fackliga förtroendevalda inom Metall under 
1960-talet, något som mötte en viss kritik bland metallarbetarna, även de som sympati
serade med socialdemokraterna. Ungefär 40 procent föredrog att klubbordföranden 
inte var politiskt aktiv.43 Den aktör som vinner hegemoni inom avdelningen skapar och 
upprätthåller en vi-bild som förstärker de gemensamma dragen och samtidigt markerar 
sin fientlighet mot "de andra'', d.v.s. kommunisterna. 

I denna mening är medlemmarna själva en högst betydande facklig maktresurs, då 
aktörens förmåga att erhålla legitimitet bland medlemmarna och att utforma identi
tetsinnehållet i form av denna vi-bild med åtskiljande gränsdragning till "de andra" de 
facto utgör en mycket viktig del av aktörens kulturella maktresurser. 

Gramsci skriver i "Den moderna Fursten" (Il moderna Principe) att två punkter är 
avgörande då en aktör skall vinna hegemoni, nämligen dels formandet av en kollektiv 
vilja, vars organisatör aktören är samtidigt som han är dess aktiva och verkande ut
tryck, dels frambringandet av en världsuppfattning och en moralisk ordning som 
tränger djupt ner i massorna och blir ett "sunt förnuft". Endast på detta sätt kan man 
uppnå herravälde och realisera hegemonin. Aktören kan betraktas som en organism, 
den "första cell i vilken är inneslutna de frön till en kollektiv vilja som tenderar att bli 
universella och totala".44 Detta identitetsinnehåll kan inom Metall bestå av en väl för
ankrad arbetarklasskultur som bl.a. tar sig sådana uttryck som att vara med i facket, 
rösta på socialdemokraterna, handla i Konsum och köpa Aftonbladet, dvs. det Korpi 
kallar för rörelsetrohet.45 

Gramsci ansåg att fostran var nödvändig om aktören önskade upprätthålla hege
monin. Den kulturella hegemonin kan betraktas som någon form av värdegemenskap, 
och något liknande tycks Alf Ross betona då han skriver att det måste existera en viss 
bakgrund av kulturell gemenskap som gör ett samförstånd möjligt: 

"Individen måste kunna identifiera sig med grupwen för att uppleva dess beslut som 
bindande och som utslag av hans egen autonomi."4 

Man kan undersöka flera aspekter på fostran och olika kanaler för att förmedla värde
systemet till medlemmarna. En svårighet i sammanhanget är att de kulturella resur-

43 Korpi, 1980, s. 332 
44 Gramsci 1967, s. I 93 f 
45 Se Korpi, I 980, s. 196 f (Om skapandet av "identitetsinnehållet" och gruppidentiteten se kap. 6) 
46 Ross citerad efter Wigforss, E: Frihet och gemenskap. Stockholm 1962, s. 72 
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serna inte är mätbara på samma sätt som de strukturella resurserna. Detta värdesystem 
förmedlas med största sannolikhet i stor utsträckning i arbetslivet ute i den sociala 
miljön på arbetsplatserna, där de fackliga aktivisterna är någon form av förmedlare 
mellan det socialdemokratiska partiet och arbetarna.47 Två typer av skrivelser angå
ende "åsiktsförmedling" finner man i källmaterialet, nämligen kursverksamhet och 
distribution av tryckta medier. Såväl socialdemokraterna som kommunisterna hade 
egna förlag och tidningar. Utgår man enbart från protokollen finner man att den soci
aldemokratiska litteraturen och kursverksamheten varit allenarådande. Skrivelser från 
kommunistiska förlag som hemställer om att avdelningen ska vara behjälplig med 
spridandet av en viss bok eller ett iordningställt bokpaket förekommer inte i källmate
rialet. Inte heller finner man skrivelser angående grundkurser i marxism-leninism. Men 
protokollen säger som sagt ingenting om i vilken utsträckning kommunisterna bedrivit 
någon form av informell politisk aktivism, dvs. försökt intressera sina arbetskamrater 
att ta del av deras politiska material, försökt ta upp politiska frågor till diskussion 
bland arbetskamraterna eller försökt intressera arbetskamraterna att rösta på deras 
parti. Inte heller säger de något om i vilken utsträckning kommunisterna rådfrågades 
av arbetskamraterna i politiska frågor eller i frågor som behandlades t.ex. under val
kampanjer. 

Ett skäl till att det är så svårt att säkert besvara frågan om de bakomliggande orsa
kerna till kommunisternas frånvaro då det gäller kurser och litteratur är att man inte 
finner några skriftliga, formella maktpålagor i protokollen som uttryckligen förbjuder 
sådan verksamhet. Ändå torde den troligaste förklaringen vara att frånvaron av sådana 
skrivelser helt enkelt kan betraktas som ett uttryck för maktlöshet. Gentemot värde
förmedlande kommunistisk verksamhet stod troligen en mäktig förskansning inom 
avdelningen, en "skyddsmur" som effektivt utestängde kommunisterna och hindrade 
dem från att utnyttja institutionens värdeförmedlande kanaler för sina politiska syften. 
Detta är ett subtilt sätt att markera att kommunisterna inte är önskvärda inom organi
sationen, och således kan även detta ses som en form av maktutövning som sker i det 
fördolda. Denna maktutövning skulle kunna betraktas som osynliggörande, utfrysning 
eller en form av mobbning. Sociologen Zygmunt Baurnan menar att skillnaden mellan 
"oss" och "dem" kan formuleras som en skillnad mellan ingrupp och utgrupp. Detta 
par av motsatta attityder är oupplösligt - man kan inte ha någon ingruppskänsla utan 
en utgruppskänsla och vice versa. Det är högst troligt att kommunisterna har identifie
rats av den hegemoniska socialdemokratin som de som är "de andra" inom avdel
ningen. Denna inplanterade bild av "dem" som medlemmarna bär på innebär att deras 
uppfattning av vad som pågår hos "dem" är vag och fragmentarisk, vilket innebär att 
det som "de" gör är oförutsägbart och av samma anledning skrämmande. Baurnan me
nar att en sådan individ utgår från att "de" ogillar honom lika mycket som han ogillar 
"dem": "Jag väntar mig därför att de ska handla mot mina intressen, försöka skada mig 
och bringa mig olycka, fröjda sig åt mitt elände."48 

Då en majoritet av medlemmarna betraktade socialdemokratin som "vi" och 
kommunisterna som "dem", var de naturligtvis positiva till alla åtgärder som vidtogs 
för att hindra vänsteroppositionen från att få fotfäste inom avdelningen. Mot kommu
nisterna stod en mur av medlemmar som betraktade dem som hotfulla, subversiva 

47 Korpi, 1980, s. 338 
48 Bawnan, Z: Att tänka sociologiskt Göteborg 1992, s. 53 
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element inom avdelningen. Socialdemokratin lyckades upphöja sina urskillningskrite
rier till gällande norm, vilket möjliggjorde en sofistikerad och högst effektiv form av 
maktutövning. 

En sådan maktutövning kan ha resulterat i att åtskilliga skrivelser från kommunis
terna överhuvudtaget inte ens formulerades. Säkert hade vänsteroppositionen fått er
fara åtskilliga tidigare nederlag angående sådana skrivelser, vilket kan ha fått till följd 
att de slutade skicka sådana till styrelsen eftersom de inte förväntade sig att de skulle 
behandlas på annat sätt än det vanliga, dvs. att de kom att "läggas utan avseende till 
handlingarna". En förklaring till att det inte förekommer skrivelser om kursverksamhet 
och litteratur m.m. kan alltså ha varit kommunisternas uppgivenhet. Således var de 
tvungna att, då vägen att distribuera sin litteratur via avdelningen var stängd, lita till 
egna krafter och spred troligen sin litteratur direkt på arbetsplatserna via partimed
lemmarna. Man mobiliserade alltså de få resurser man hade, dvs. hängivna och poli
tiskt motiverade medlemmar. 

Sammanfattningsvis kan sägas att den socialdemokratiska hegemonin troligen in
nebar att institutionens värdeförmedlingskanaler hölls stängda för kommunistisk verk
samhet, dvs. deras politiska värderingar hindrades på olika sätt att spridas inom avdel
ningen. Kommunisternas maktlöshet inom institutionen fick dem att mobiliserade de 
resurser de hade, dvs. välorganiserade och politiskt motiverade medlemmar som var 
beredda att lägga ner åtskilliga timmar på politiskt arbete. Kommunisterna fick således 
lita till egna krafter och sprida sin propaganda utan styrelsens och avdelningens hjälp, 
vid "sidan av" institutionens värdeförmedlingssystem. 

De försökte även bryta isoleringen inom avdelningen genom någon form av 
"öppningsstrategi", där de sände en skrivelse till styrelsen för behandling på avdel
ningsmötet. Kommunisterna mobiliserade sedan sina medlemmar på mötet för att 
vinna inflytande bland medlemmarna. Detta blev, som vi sett, föga framgångsrikt -
den socialdemokratiska hegemonin var för stark. 

Ekonomisk resursförsvagning 
Ekonomisk resursförsvagning innebär bl.a. att man genom att inte bevilja ekonomiska 
anslag till motaktören försvårar för denne att bekosta tryckning och spridning av pro
paganda. Denna åtgärd blir i regel mest kännbar för den aktör som är resurssvagast 
medlemsmässigt. Den vanligaste åtgärden i källmaterialet är avslag på hemställan om 
ekonomiska anslag. Ett exempel på ekonomisk resursförsvagning finner man t.ex. i ett 
styrelseprotokoll från mars 1960, där ett valanslag från Östergötlands kommunistiska 
partidistrikt utan avseende lades till handlingarna. Styrelsen beslöt föreslå nästkom
mande avdelningsmöte att utan avseende lägga skrivelsen till handlingarna.49 

Detta avdelningsmöte hölls i april. Styrelsen föreslog avslag på skrivelsen och 
"mötet beslöt enhälligt utan diskussion att avslå framställan. ,,so Två år senare gör 
kommunisterna ett nytt försök. I ett kommunistiskt styrelseprotokoll från den 21 mars 
kan man läsa att distriktet sänt brev angående bidrag till valfonden till de fackfore
ningar där det finns en möjlighet att få sådana bidrag. "Våra medlemmar på respektive 
arbetsplats skall informeras i förväg, så de är beredda när frågan kommer upp".5 1 Den 

49 Styrelseprotokoll 1960-03-31 
50 A vdelningsprotokoll 1960-04-20 
51 S.KP:s styrelseprotokoll !962-03-21 
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5 april 1962 förelåg följaktligen en skrivelse från Östergötlands kommunistiska parti, 
vari man hemställer om ett valanslag. Styrelsen beslöt att underställa skrivelsen avdel
ningens avgörande, och styrelsen beslöt att föreslå avslag på begäran om valanslag. 52 

På avdelningsmötet förklarar styrelserepresentant Axel Carlsson att styrelsen "vid sin 
behandling av frågan beslutat att föreslå mötet att avslå framställningen". Det hela ut
mynnade i att "det blev ingen som helst debatt utan mötet beslöt enhälligt i enlighet 
med styrelsens förslag. "53 

Kommunisterna gör ytterligare ett försök 1966. Den 10 mars förelåg en skrivelse 
från Norrköpings kommunistiska arbetarekommun angående anslag. Styrelsen lade 
skrivelsen utan avseende till handlingarna. 54 Skrivelsen diskuterades tydligen först på 
avdelningsmötet den 13 augusti. Styrelsen föreslog att avdelningen inte skulle ge något 
anslag, och mötet beslutade enligt styrelsens förslag. 55 

Den 21 mars 1968 förelåg en hemställan om valanslag från kommunisterna, som 
efter Sveriges kommunistiska partis 21 :a kongress 1967 i Stockholm bytt namn till 
Vänsterpartiet kommunisterna. Styrelsen beslöt att avslå framställningen.56 

I april 1970 förelåg en skrivelse från Vänsterpartiet kommunisterna angående val
anslag. Styrelsen beslutade att avslå begäran om anslag samt "att skrivelsen skall be
handlas på avdelningsmötet".57 Avdelningsmötet hölls den 24 april, och då styrelsen 
föreslog avslag på framställan, beslutade mötet "efter sluten omröstning att avslå 
VPK:s begäran om anslag"58 

Liksom man inte stöder kommunisterna ekonomiskt, stöder man inte heller organi
sationer som till övervägande del består av kommunister. En av dessa organisationer är 
Spanienfrivilligas Kamratförening. Den 4 maj 1961 förelåg en hemställan från kamrat
föreningen om ett ekonomiskt anslag. Styrelsen beslöt att utan avseende lägga skrivel
sen till handlingarna. 59 

Föreningen gör ett nytt försök i november men styrelsen lägger även denna gång 
skrivelsen utan avseende till handlingarna.60 

Den 27 september 1962 finner man den första skrivelsen från vad som kan kallas 
en föregångare till den nyvänsterrörelse som växte fram senare under 1960-talet: 
KMA-Kampanjen mot atomvapen. Förelöparen till denna organisation var AMSA, 
Aktionsgruppen Mot Svenskt Atomvapen, som bildades redan 1958. Den var dock inte 
lika välorganiserad som KMA. Med brittiska aktioner som förebilder bröt KMA l:a 
majs monopol på demonstrationer, och enligt Sören Wibe samlade man 1000 personer 
i en marsch från Ursvik till Gärdet i en protest mot atombomben 1961.61 Sådana aktio
ner visade vägen hur utomparlamentariska aktiviteter skulle bedrivas, och de blev be-

52 Styrelseprotokoll 1962-04-05 
53 Avdelningsprotokoll 1962-04-12 
54 Styrelseprotokoll 1966-03-1 O 
55 Avdelningsprotokoll 1966-08-13 
56 Styrelseprotokoll 1968-03-21 
57 Styrelseprotokoll 1970-04-01 
58 Avdelningsprotokoll 1970-04-24 En begäran om valanslag från VPK avslogs redan på avdel

ningsmötet den 12 mars samma år. 
59 Styrelseprotokoll 1961-05-04 i C-H Hermanssons verk Kommunister finns flera intervjuer med 

Spanienfrivilliga. Set.ex. första volymens. 355-376 och andra volymen, s. 11- 37. 
60 Styrelseprotokoll 1961-11-02 
61 Se Wibe: "Från pacifism till marxism- leninism'', i Utanfor systemet: Vänstern i Sverige 1968-78 

En antologi, Lund 1978 s.1 3 f 
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tydelsefulla även för den framväxande alternativa kulturen. Skrivelsen gäller en hem
ställan om ett anslag, vilket naturligtvis inte beviljas, utan "styrelsen beslöt att utan 
avseende lägga skrivelsen till handlingarna. "62 

En skrivelse från KMA förelåg även i februari året därpå. Det framgår inte av 
protokollet vad skrivelsen gäller, men troligen är det även denna gång frågan om en 
hemställan om ett ekonomiskt anslag. Skrivelsen lades utan avseende till handling
ama. 63 

Sammanfattningsvis kan sägas att styrelsen kategoriskt lägger kommunistiska 
skrivelser utan avseende till handlingarna, liksom skrivelser från organisationer som 
till övervägande del består av kommunister. Organisationer till vänster om socialde
mokratin kan således inte räkna med att få ekonomiskt stöd från avdelningen. De re
surser kommunisterna kunde mobilisera bestod främst av politiskt medvetna och väl
organiserade medlemmar som bl.a. engagerade sig i insamlingar för att bekosta valar
betet. 64 

Politisk resursförsvagning 
Politisk resursförsvagning är en annan metod som innebär att man genom att avslå po
litiska skrivelser och motioner vilka presenteras av motaktören försvårar för denne att 
få inflytande i avdelningen. Här finner man vissa metoder som praktiseras i källmate
rialet som t.ex. att bagatellisera eller förminska de problem som motståndaren finner 
viktiga. Antingen menar man att dessa frågor är oväsentliga att behandla eller så är det 
onödigt att ta upp dem på mötet, eftersom man redan har påbörjat en utredning. Den 
politiska resursförsvagningen gäller främst avslag på motioner som kommunisterna 
försöker driva igenom och få avdelningen att instämma i, och genom att avslå dessa 
försvagar man vänsteroppositionens inflytande i avdelningen. 

Den 3 mars 1960 finner man den första skrivelsen från kommunisterna angående 
motioner. Det är den kommunistiska riksdagsgruppen som har sänt en skrivelse vari 
man hemställer om att avdelningen "måtte instämma i den motion angående översyn 
av skattepolitiken som väckts av riksdagsgruppen i riksdagen". Styrelsen beslöt att 
utan avseende lägga skrivelsen till handlingama.65 Avdelningsmötet hölls den 20 april, 
och då styrelsen föreslog avdelningen att avslå skrivelsen, beslöt mötet enhälligt utan 
diskussion i enlighet med styrelsens förslag. 66 

Den 5 april 1962 förelåg en skrivelse från kommunistiska riksdagsgruppen med bi
fogade motioner. I skrivelsen hemställer riksdagsgruppen att avdelningen måtte in
stämma i motionerna. Styrelsen beslöt att underställa avdelningen skrivelsen och mo
tionerna och beslöt föreslå avdelningen att avslå något uttalande. 67 A vdelningsmötet 
hölls den 12 april, och styrelseledamoten Axel Carlsson presenterade den kommunis
tiska skrivelsen. Styrelsens förslag ifrågasätts emellertid av kommunisten Karl An
dersson. En längre dialog mellan de två finns nedtecknad i protokollet: 

62 Styrelseprotokoll 1962-09-27 
63 Styrelseprotokoll 1963-02-07 
64 Skrivelser om valfondsinsamlingar finner man t.ex. i SKP:s styrelseprotokoll 1960-02-22 och 

1960-04-23. 
65 Styrelseprotokoll 1960-03-03 
66 Avdelningsprotokoll 1960-04-20 
67 Styrelseprotokoll 1962-04-05 
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Axel Carlsson: Från kommunistiska riksdagsgruppen förelåg en skrivelse med två mo
tioner till riksdagen. Den första gällde dyrortsgrupperingen, den andra behandlar sjuk 
och olycksfallen. I särskild motion har man tagit upp frågan om karensdagarna. Styrel
sen har vid sin behandling inte funnit något skäl varför avdelningen skall instämma i 
motionerna, utan vi föreslår att de utan avseende lägges till handlingarna. 
Karl Andersson: Vad det gäller den första motionen kan jag ej göra något uttalande, 
men vad det gäller den andra så är det nog nödvändigt att hjälpas åt för att driva igenom 
en nödvändig utredning, och jag föreslår att vi ansluter oss till motionerna. Jag tror att 
det är bra att det kommer ut till fackfolk för kännedom och diskussion. 
Axel Carlsson : Jag tror nog att vårt folk läser och följer med vad som händer, och det 
är ju redan utredning på gång i de berörda frågorna.68 

Det förekom ytterligare en del diskussioner vilka inte nedtecknats, men det hela ut
mynnade i att mötet beslöt att "utan avseende lägga skrivelsen till handlingarna".69 

Två månader tidigare hade Andersson en diskussion med Carlsson, dock ej angå
ende valanslag: den 15 februari ventilerades förbundscirkulär m.16 angående insam
lingen "LO-hjälp över gränserna". Även här har dialogen mellan Carlsson och Anders
son nedtecknats: 

Axel Carlsson: Det här cirkuläret har gått ut till klubbarna, och jag hoppas att det blir 
en snar behandling och ett mycket gott resultat. Det är bara två klubbar som redovisat, 
nämligen Projecting och Relä. 
Karl Andersson: Man kan ej nog understryka vikten av en sådan insamling när man vet 
att det skall bildas skolor i sådana länder. Vad är det som säger att man inte skall gå i 
bräschen för en så dan sak? Jag föreslår att vi tillställer regeringen en skrivelse att den 
svenska delegationen i Geneve får ta upp frågan om att sänka rustningskostnaderna med 
10% och att de medlen används till hjälp åt utvecklingsländerna.70 

Anderssons förslag uppskattas tydligen inte, för enligt protokollet avslog mötet detta. 
Anders son reserverade sig mot mötets beslut och lämnade följande reservation skrift
ligt efter mötet: 

"Undertecknad föreslog i samband med insamlingen till uländerna: uppmana regeringen 
att ta initiativ i att sänka rustningarna. De medel som sparas genom nedrustning skall 
användas för kostnadsfri leverans av maskiner och verkstadsutrustning till uländema 
med organisering och förmedling av F.N. Mötet beslöt att avslå. Jag reserverar mig till 
förmån för mitt förslag. 

Karl Andersson"71 

Kommunisternas skrivelser mötte alltså motstånd bland medlemmarna, och försöken 
att driva igenom politiska förslag tycks inte varit särskilt framgångsrika. Intressant är 
t.ex. hur Anderssons inlägg behandlas. Huvudargumentet från Carlssons sida för att 
avslå skrivelsen som förelåg i april var att den ansågs irrelevant och onödig att disku
tera, eftersom "det redan är utredning på gång." Vidare kan naturligtvis Carlsson, då 

68 Avdelningsprotokoll 1962-04-12 Att Karl Andersson var aktiv i det kommunistiska partiet framgår 
bl.a. av kommunisternas styrelseprotokoll, somt. ex styrelseprotokoll 1961-03-21 , då man före
slog Andersson som kandidat till en "metallkurs i höst". 

69 aa . 
70 Avdelningsprotokoll 1962-02-15 
71 a a. 
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han betonade "vårt folk", ha menat hela avdelningen, men det kan även ha varit en "vi
och dom-markering" mot de närvarande kommunisterna. 

Inte heller de nyare vänsterrörelserna hade någon större framgång i detta avseende. 
Under den andra hälften av 1960-talet förelåg flera skrivelser från FNL-rörelsen och 
Vietnamkommitten. I oktober 1968 förelåg en skrivelse från FNL angående Vietnam
veckan i Norrköping. Styrelsen beslöt att inte medverka.72 Vidare finner man en skri
velse från Vietnamveckokommitten i oktober 1972. 73 Styrelsen lade skrivelserna till 
handlingarna. I april 1972 förelåg en skrivelse från de förenade FNL-grupperna angå
ende ett förslag till uttalande. Styrelsen beslutade lägga skrivelsen till handlingarna, 
och på ett avdelningsmöte som hölls tidigare samma månad menade man att det inte 
fanns nåp:a nya frågor att diskutera, det förelåg "endast ett propagandaupprop för Vi
etnam". 7 För att bemöta FNL-rörelsen skapade SAP en egen rörelse, Svenska kom
mitten för Vietnam, där Gunnar Myrdal valdes till ordförande 1968.75 

Sammanfattningsvis kan man säga att kommunisternas skrivelser motarbetades av 
styrelsen och att deras förslag inte fick stöd bland medlemmarna på avdelningsmötena. 
Man avfärdade deras inlägg som oväsentliga eller onödiga. 

Socialdemokratiska strategier för maktresursförstärkning 
En av förutsättningarna för att kunna bedriva maktresursförsvagande verksamhet är att 
aktören vinner en majoritet av de inflytelserika fackliga aktivister, funktionärer och 
styrelseledamöter med nyckelfunktioner i systemet för sin sak. Detta är naturligtvis 
samtidigt en maktresursförstärkande verksamhet, eftersom man stärker sin egen posi
tion på den andres bekostnad. Korpi skriver att SAP och LO från första början har hål
lit ihop. Det historiska och nära samarbetet mellan fackföreningarna och det socialde
mokratiska partiet har varit viktigt för partiets framgångar då det gäller att vinna he
gemoni bland arbetarna. Innan det statliga partistödet kom till fick partiet sina vikti
gaste ekonomiska bidrag från LO och dess fackförbund. Kollektivanslutningarna re
sulterade i att LO-medlemmarna utgjorde mer än två tredjedelar av partiets medlems
kår. Korpi skriver att "det nära samarbetet mellan partiet och fackföreningarna [f°ar] ett 
starkt stöd bland de fackligt aktiva socialdemokratema".76 

I hans undersökning framgår det bl.a. att den viktigaste faktorn bland metallarbe
tama för det fackliga arbetet är politiskt intresse. 77 Arbetsplatsen får en politisk bety
delse genom att den kan ses som ett prisma, som bryter de motstridiga ideologierna i 
samhället, dvs. den kan betraktas som ett fält där arbetarrörelsens maktresurser skapas 
och upprätthålls. För socialdemokratin har det begreppsmässiga initiativet varit bety
delsefullt, dvs. att ha ett avgörande inflytandet på begreppsbildningen för att nå det 
grundläggande syftet, nämligen att vinna hegemoni inom fackföreningsrörelsen. SAP:s 
värderingar och synsätt genomsyrar en förkrossande majoritet av medlemmarnas tän
kande, vilket kan betraktas som ett mått på hur framgångsrik denna "fostringsprocess" 

72 Styrelseprotokoll 1968-10-24 I FNL- rörelsen {DFFG) samlades nyvänstern, främst maoistema i 
KFML. Enligt Augustsson och Hansen var maoistemas inflytande i fackliga organisationer högst 
begränsat Se Augustsson, L-Å, Hansen, S. Maoisterna. Stockholm 1997, s. 202 f. 

73 Styrelseprotokoll 1972-10-05 
74 Styrelseprotokoll 1972-04-28 och avdelningsprotokoll 1972-04-06 
75 Denna rörelse behandlas i 5.2. 
76 Korpi, 1980, s. 338 
77 a a, s. 300 
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har varit. Den "totala hegemonin" kan sägas vara uppnådd då den hegemoniska makt 
som dominerar de dominerade människornas tänkande dominerar så totalt att de som 
omfattar detta tänkande är fullständigt oförmögna att tänka annorlunda. I Korpis un
dersökning finns en intervju med en man som uppgav att han var övertygad socialde
mokrat och kommenterade sitt svar så här: 

"Enligt min åsikt har en arbetare inget val. Det finns bara ett parti för honom: socialde
mokraterna. Där är jag hopplöst ensidig."78 

Då det gäller strategier för maktresursförstärkning kan man tala om kulturell, ekono
misk och politisk resursförstärkning. Den förstnämnda torde vara den avgörande, ef
tersom den rör hegemonin vilken möjliggör de senare åtgärderna. Genom att vinna 
styrelsen, nyckelfunktionärerna och en majoritet av medlemmarna får aktören ett av
görande inflytande över såväl avdelningens ekonomi som dess politiska inriktning. 

Kulturell resursförstärkning 
Vi har tidigare sett att de kulturella resurserna främst rör aktörens förmåga att erhålla 
legitimitet bland medlemmarna samt att utforma identitetsinnehållet i form av en vi
bild. Denna värdegemenskap, där en förkrossande majoritet av medlemmarna har an
slutit sig till aktörens världsåskådning och där motaktören mer eller mindre tvingas 
samtycka till att aktören är den obestridde ledaren inom organisationen kallades, som 
vi tidigare sett, en hegemonisk relation. 

I detta fall förstärks relationen ytterligare genom att de flesta medlemmarna kol
lektivanslutits till det socialdemokratiska partiet. 

Relationen upprätthålls genom en värdeförmedlingsprocess där någon form av 
fostran är av stor betydelse. Enligt Gramsci var det, som vi tidigare sett, avgörande att 
frambringa en ny, kollektiv vilja vilken bl.a. uppnås genom att den dominerande grup
pen har institutioner avsedda för "social prägling". Den yttersta garantin för hegemo
nins fortbestånd är naturligtvis att ungdomarna fostras in i denna kollektiva vilja och 
gör aktörens världsuppfattning till sin egen. 

Värdeförmedlande verksamhet i källmaterialet kan man främst kalla kursverksam
het där det är högst troligt att ideologisk prägling förekommer, som t.ex. fackliga kur
ser i samarbete med politiska organisationer som SAP och SSU. Skrivelser angående 
sådan verksamhet finner man ofta i protokollen, och det framgår tydligt att denna 
verksamhet uppskattas och uppmuntras av styrelsen. Till denna form av resursför
stärkning kan även räknas spridande av politisklitteratur till medlemmarna. 

I mars 1960 meddelade SSU och FCO att en facklig ungdomskurs anordnades på 
Kvarns herrgård. Styrelsen beslöt att beakta de ansökningar som eventuellt inkom samt 
att stå för kostnaden.79 Skrivelser från SSU förekommer tämligen ofta i källmaterialet. 
1962 förelåg en skrivelse med "bifogat program för kontakter med den fackliga ung
domen". Skrivelsen lades med godkännande till handlingarna.80 Året därpå finner man 
en skrivelse från ABF, FCO och SSU angående en ungdomsträff. Styrelsen lade skri-

78 a a, s. 332 f 
79 Styrelseprotokoll 1960-03-31 
80 Styrelseprotokoll 1962-09-27 
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velsen med godkännande till handlingarna. Skrivelser från SSU kan gälla t.ex. kurs
program eller olika former av kampanjer. 

1967 förelåg två skrivelser angående facklig kursverksamhet och information om 
förbundet.81 1972 förelåg skrivelser angående kurser och informationsmaterial från 
SSU. Skrivelserna gällde bl.a. kampanjen "Ungdom i fokus" från LO-SSU.82 Ung
domsföreningen förefaller vara en viktig organisation för förmedling av den socialde
mokratiska ideologin. En annan organisation som är intressant i detta sammanhang är 
den fackliga centralorganisationen, FCO, som utpekades av de nya vänsterrörelserna 
som den stora boven då det gällde förmedling av det socialdemokratiska värdesyste
met till medlemmarna. 83 

Parallellt med Landsorganisationen, som var huvudorganisationen för de olika 
facklorbunden, fanns även FCO-organisationen. FCO var direkt underställd LO:s sty
relse, landssekretariatet, där den ingick i sekretariatets informationsavdelning. Lands
sekretariatet hade s.k. vetorätt om ett förbund beslutade om strejk. Det innebar att 
landssekretariatet kunde vägra förbundet ekonomiskt understöd och t.o.m. utesluta 
förbundet om det gick emot landssekretariatets beslut. Landssekretariatets rätt att 
vägra tillstånd brukar benämnas den dubbla veto rätten. 84 Enligt Kommunistiska för
bundet var FCO:s huvudsakliga uppgift att bedriva "facklig agitations-, informations
och bildningsverksamhet". FCO var enligt förbundet intimt sammankopplad med SAP, 
något man understök med citat från FCO-utredningen från 1965: 

"Samarbetet mellan FCO och de lokala SAP-organisationerna rar inte begränsas till att 
omfatta endast 1 :a maj firandet och gemensamma arrangemang under valåren. Ett ex
empel på en verksamhet av gemensamt intresse är en lokalt uppbyggd organisation med 
arbetsplatsombud. I många fall sker nu samarbete på det lokala planet genom särskilda 
kontakt och samarbetskommitteer, något som utredningen anser vara en lämplig 
form."ss 

Man finner skrivelser från FCO i källmaterialet spridda tämligen jämnt från 1960 fram 
t.o.m. 1971. Från Östergötlands FCO-distrikt och Östergötlands SSU-distrikt förelåg i 
december 1966 en skrivelse angående en kurs i idehistoria.86 1971 förelåg en skrivelse 
från FCO angående 50-årsjubileum. Styrelsen beslöt att anslå 250 kronor. Vidare hem
ställer Östergötlands FCO-distrikt om ett anslag till en studieresa, och styrelsen beslöt 
anslå 500 kronor. 87 

81 Styrelseprotokoll 1967-10-02 Se även t.ex. 1966-05-04, 1969-02-27, 1968-09-19 och 1968-10-24 
82 Styrelseprotokoll 1972-12-01 
83 Set.ex. Kommunistiska förbundets fackliga kursbok Gör facket till en kamporganisation!, 1972, 

s. 90 f. FCO-distrikten förvandlades till LO-distrikt från och med 1977. 
84 Korpi, 1980, s. 332 f. Se även Kupferberg, F: "Byggnadsstrejken 1933-34" i Apitszsch, H. Kupfer

berg, F. Olofsson, L. Byggnadsarbetarstrejken 1933- 34. Lund 1977, s. 31 Kupferberg talar här 
om "Landssekretariatets ideologiska bindning " till SAP. 

85 Gör facket till en kamporganisation !, 1972, s. 90 f 
86 Styrelseprotokoll 1966-12-01. 
87 Styrelseprotokoll 1971-06-27 Skrivelser från FCO finner man även t.ex. i styrelseprotokoll 1962-

08-27 och 1964-03-24 
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Till socialdemokratisk verksamhet som i någon mening är värdeförmedlande eller 
"identitetsstärkande" kan räknas olika typer av informationsmöten, konferenser och 
trivselträffar. 88 

1961 förelåg en skrivelse från Arbetarekommunen vari man rekommenderar att or
ganisationerna deltar i framför allt studiecirkeln "Känn din kommun". Skrivelsen re
mitterades till av delningens studieledare. 89 Från Östergötlands socialdemokratiska 
kvinnodistrikt förelåg en skrivelse vari man meddelade att distriktet anordnade en 
länskonferens i Linköping. Styrelsen beslöt att ge stipendium utgörande resan och 
deltagaravgiften. 90 Även den eller de som bevistade den kurs som anordnades av Ar
betarekommunen på Söderköpings brunn 1963 erhöll ett stipendium.91 I augusti 1967 
förelåg en skrivelse från Östergötlands Socialdemokratiska partidistrikt angående sam
arbetskonferens mellan LO och TCO. Det förelåg även en inbjudan från Partidistriktet 
att delta i en facklig konferens i Åtvidaberg. Styrelsen beslöt att från avdelningen 
skulle ombudsman Henry Eriksson delta. Avdelningen skulle svara för kostnaden. Vi
dare förelåg en skrivelse från Arbetarekommunen angående höstens verksamheter. 92 

Våren 1967 förelåg flera skrivelser från Arbetarekommunen: dels en inbjudan till 
debattforum och dels en inbjudan till partiets länskonferens i Linköping. Styrelsen be
slutade att avdelningen skulle svara för resekostnaden för de medlemmar som deltog. 
Slutligen förelåg även en inbjudan till en tidningskonferens och ett bifogat mötespro
gram ''När tryggheten står på spel".93 Från Östergötlands Socialdemokratiska Partidi
strikt förelåg 1971 en skrivelse angående en inbjudan till en kurs i arbetsplatsorganisa
tion.94 Vidare finner man en skrivelse från SAP-distriktet angående inventering av ar
betsplatsombud, och följande år anordnade Arbetarekommunen kurser för arbetsplats
ombud.95 

Spridandet av politisk litteratur och tidningar kan räknas som en typisk värdeför
medlande verksamhet. 1960 förelåg en skrivelse från det socialdemokratiska bokförla
get Tiden med bifogat ~rospekt över förlagets böcker. Skrivelsen lades med godkän
nande till handlingarna. 6 

Från samma bokförlag förelåg en skrivelse följande år vari man hemställde till av
delningarna att inköpa ett antal av boken om Tage Erlander, som kunde "användas vid 
speciella tillfällen". 

Styrelsen beslöt att behandla inköpsfrågan vid varje särskilt fall, men i övrigt lades 
skrivelsen med godkärmande till handlingarna.97 1972 förelåg en skrivelse från Öster
götlands Socialdemokratiska partidistrikt angående boken En bok samtal med Olof 
Palme.98 

88 Om informations- och trivselträffar se t.ex. styrelseprotokoll 1960-08-16, 1968-05-14 och 1970-03-
19 

89 Styrelseprotokoll 1961-08-31 
90 Styrelseprotokoll 1962-08-08 
91 Styrelseprotokoll 1963-09-26 
92 Styrelseprotokoll 1967-08-31 Eriksson blev socialdemokratiskt kommunalråd under 1970-talet 
93 Styrelseprotokoll 1967-02-02 
94 Styrelseprotokoll 1971-09-02 
95 Styrelseprotokoll 1971-09-02 och 1972-12-01 
96 Styrelseprotokoll 1960-09-26 
97 Styrelseprotokoll 1961-11-02 (1972-09-05 köpte st)Telsen in 14 st. exemplar av Tage Erlanders 

memoarer till styrelse och revisorer.) 
98 Styrelseprotokoll 1972-12-01 
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Arbetarekommunen hemställde 1962 till avdelningarna att vara behjälpliga med att 
samla in prenwnerationer på Östergötlands Folkblad "avseende billighetsprenumera
tioner", och 1966 förelåg en skrivelse från Östergötlands Socialdemokratiska partidi
strikt och Östergötlands FCO-distrikt angående prenumerationskampanj för Folkbla
det-Östgöten.99 En prenumerationskampanj 1971 på Folkbladet-Östgöten gav 110 nya 
prenumeranter. 100 

Man finner även skrivelser från Arbetarekommunen angående prenumerationer på 
tidskrifterna Tiden och Aktuellt. Vanligen beslutade styrelsen att prenumerera på 1 ex 
av tidskrifterna eller beslutade att "prenumeration skulle ske för uppbördsmän". 101 

Sammanfattningsvis kan konstateras att värdesystemsöverförande verksamhet eller 
någon form av "fostran" förekommer i källmaterialet. Kursverksamhet, informations
träffar och trivselträffar vilka anordnades i samarbete med SAP och SSU hade troligen 
en identitetsstärkande effekt, dvs. de stärkte samhörigheten och värdegemenskapen 
mellan socialdemokratin och avdelningen. Även politisk litteratur och socialdemokra
tisk press påverkade säkert medlemmarnas medvetenhet. Sådana trycksaker spreds 
med styrelsens godkännande. Dessa tidningar bidrog till att medlemmarna identifie
rade sig med sin grupp och det socialdemokratiska partiet. Kursverksamhet, litteratur, 
press, vanor, rutiner och annan verksamhet bekräftade dagligen samhörigheten mellan 
partiet och medlemmarna och stärkte "vi" -bilden där samhörigheten med socialdemo
kratin och gränsmarkeringen mot "de andra" bidrog till att skapa en stark gruppgemen
skap, en "rörelsetrohet". 

Ekonomisk resurs.förstärkning 
Det nära sambandet mellan LO och SAP visar sig enligt Korpi på den organisatoriska 
nivån bl.a. i "att en betydande minoritet av fackföreningarna (avdelningarna) kollektivt 
anslutit sina medlemmar till den socialdemokratiska arbetarekommunen på orten" 
samt att LO och förbunden lämnar stora ekonomiska bidrag till det socialdemokratiska 
partiet. 102 

Det ekonomiska stödet till SAP framträder tydligt i källmaterialet. Den vanligaste 
formen av stöd är det ekonomiska anslaget. De största bidragen ges under valrörel
serna. I mars 1960 förelåg en skrivelse från Norrköpings Arbetarekommun, vari man 
hemställer om "att avdelningarna måtte bidraga med ett anslag för bestridande av 
kostnaderna för årets valrörelse". 103 Styrelsen beslöt förorda nästkommande avdel
ningsmötet att anslå ett belopp på 2000 kronor. 

Avdelningsmötet hölls i april och styrelseledamot Axel Carlsson redogjorde för 
avdelningens ekonomi samt styrelsens behandling av skrivelsen. Efter att ha förklarat 
för mötet att styrelsen efter sin behandling beslutat föreslå ett anslag på 2000 kronor, 
beslöt mötet godkänna styrelsens förslag. 104 

99 Styrelseprotokoll 1962-08-30 och 1966-12-01 
100 Styrelseprotokoll 1971-05-06 
101 Styrelseprotokoll 1962-05-08 Se även styrelseprotokoll 1962-04-05, 1964-11-24, 1966-01-27 och 

1971-02-04 
102 Korpi, 1980, s. 330 f 
103 Styrelseprotokoll 1960-03-31 
104 Avdelningsprotokoll 1960-04-20 
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Under den period som undersökts har SAP, då de hemställer om ett anslag, utan 
undantag beviljats detta. Diskussioner mellan ledamöterna kan dock tydligen uppstå 
beträffande hur stort belopp som ska beviljas. I april 1962 förelåg en skrivelse från Ar
betarekommunen vari det hemställdes om ett valanslag. Styrelsen beslöt att bevilja ett 
anslag av 1000 kronor. Men "till detta styrelsens beslut reserverade sig Uno Andersson 
och föreslog ett anslag av 500 kronor". 105 Troligen protesterade Andersson även på 
avdelningsmötet då frågan togs upp. På mötet föreslog nämligen styrelseledamot Al
kebäck det dubbla beloppet, 2000 kronor, och "det blev en mycket livlig debatt där 
många talare var i elden innan fråpn till slut avgjordes." 

Alkebäcks förslag godtogs. 10 Emellertid beslöt styrelsen att ytterligare öka detta 
anslag i slutet av augusti. Anslaget höjdes till 2300 kronor. 107 Protokollet förtäljer inte 
vad Andersson ansåg om detta. 

De belopp som anslås varierar - 1964 får partiet ett valanslag på endast 1000 kro
nor, medan det beviljas ett anslag på hela 6000 kronor 1968.108 1970 diskuterade styrel
sen valanslag till partiet, och enades om att föreslå årsmötet om ett anslag på 6000 kro
nor. På avdelningsmötet presenterade styrelsen sitt förslag, vilket godkändes av mö
tet. 109 

Andra sätt att stödja partiet kan t.ex. vara försäljning av lotter och märken. I de
cember 1960 förelåg en skrivelse från Arbetarekommunen angående försäljning av 
"Julfacklan'', och med anledning av skrivelsen beslöt styrelsen att inköpa 110 st 
"Julfacklor", som "dels skulle ges som julklapp åt våra gamla medlemmar, och dels 1 
ex till avdelningsstyrelsen och revisorerna samt de anställda på expeditionen".110 

I september 1961 hemställde Arbetarekommunen till avdelningarna att vara be
hjälpliga med lottf"årsäljning. 111 Hjälp med lottförsäljning förekommer i källmaterialet 
vid ett flertal tillfällen. 12 I april 1961 hemställer Arbetarekommunen till avdelningen 
att vara behjälplig med försäljning av 1 :a majmärken. Styrelsen beslöt rekvirera 300 
märken. Vidare förelåg en hemställan från partiet om ett anslag till Erlanderinsam
lingen. Styrelsen beslöt anslå 500 kronor. 113 

Avdelningen beviljar även anslag för "bestridande av extra kostnader" i samband 
med 1 :a majdemonstrationerna, vilka avdelningen deltar i.114 

Man kan även stödja partiet genom att inköpa gåvobevis. Sådana inköptes t.ex. 
1965: 10 st. "Gåvobevis för aktion 68" för 10 kronor styck. 115 

Norrköpings Arbetarekommun firade 70-årsjubileum 1969, vilket fick styrelsen 
dels att anslå 300 kronor i gåva, dels införa en hyllningsannons i Östgöten-Folkbladet 
till en kostnad av 290 kronor. 116 

I 05 Styrelseprotokoll 1962-04-05 
106 Avdelningsprotokoll 1962-04-12 
107 Styrelseprotokoll 1962-08-30 
108 Styrelseprotokoll 1964-03-01och1968-03-21 
109 Styrelseprotokoll 1970-02-26 och avdelningsprotokoll 1970-03-12 
110 Styrelseprotokoll 1960-12-01 
111 Styrelseprotokoll 1961-09-28 
112 Set.ex. Styrelseprotokoll 1963-11-07 och 1964-04-29 
113 Styrelseprotokoll 1961-04-06 
114 Se t.ex. Styrelseprotokoll 1963-03-07 
115 Styrelseprotokoll 1965-12-02 
116 Styrelseprotokoll 1969-02-27 
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Samma år förelåg en skrivelse från Arbetarekommunen angående hjälp med för
säljning av "Röda rosen''. Styrelsen beslöt att köpa "Röda rosen" för 300 kronor. 117 De 
organisationer som står socialdemokraterna nära erhåller även de ekonomiskt stöd. 
Ungdomsorganisationen Unga Örnar beviljades t.ex. ett anslag på 400 kronor 1964 och 
ett på 200 kronor 1966.118 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU, erhåller naturligtvis stöd, 
dock främst genom stödprenumerationer på deras tidning Frihet. 1961 hemställde t.ex. 
SSU till avdelningarna att prenwnerera på Frihet till styrelserna och revisorerna, och 
styrelsen beslöt att verkställa prenumeration på tidningen till samtliga styrelseledamö
ter och revisorer. 119 

Sammanfattningsvis kan väl konstateras att det ekonomiska stödet till SAP och 
dess organisationer är tämligen omfattande och utgör otvivelaktigt en ekonomisk re
sursförstärkning. 

Troligen användes en inte obetydlig del av organisationens tillgångar till att eko
nomiskt stödja det socialdemokratiska partiet liksom de organisationer som var an
slutna till SAP. 

Politisk resursforstärkning 
Den politiska resursförstärkningen består bl. a. i att motioner och skrivelser erhåller 
styrelseledamöternas och medlemmarnas stöd. Hit kan även räknas politiskt stöd i 
form av valarbete, liksom arbete med kampanjer och informationsträffar. Sådan hjälp 
erhöll partiet t. ex. i mars 1960, då Arbetarekommunen hemställde om avdelningens 
medverkan i höstens stundande valrörelse samt att medverka till att arbetsplatserna 
utsåg arbetsplatsombud. Skrivelsen lades med godkännande till handlingarna. 120 

A vdelningamas insatser i valrörelsen blev uppskattade - i november förelåg en 
skrivelse där Arbetarekommunen tackar avdelningarna "för de goda insatser som 
gjorts till höstens riksdagsmannaval". Dessutom påmindes avdelningen om kommun
mötet, och man avslutar framställningen med att hemställa till avdelningarna "att in
komma med förslag till kandidater till kommunala uppdrag snarast möjligt". Skrivel
sen lades med godkännande till handlingama. 121 

I april 1962 hemställer Arbetarkommunen om att erhålla ett adressregister på ar
betsplatsombud inför valet. 122 Senare hemställer Arbetarekommunen och FCO om att 
avdelningarna sluter upp med sina fanor på finalmötet, vilket följs av att Arbetare
kommunen tackar avdelningarna för gott valarbete. 123 Slutligen uppmanar Arbetare
kommunen organisationerna att inkomma med förslag till kandidater till kommunala 
uppdrag. Skrivelsen lades med godkännande till handlingarna. 124 Enligt Korpi hade 19 
procent av metallarbetama med fackliga förtroendeuppdrag också kommunalpolitiska 
uppdrag. 125 

117 Styrelseprotokoll 1969-08-21 
118 Styrelseprotokoll 1964-02- 06 och 1966-10-06 
119 Styrelseprotokoll 1961-02-09 
120 Styrelseprotokoll 1960-03-31 
121 Styrelseprotokoll 1960-11-03 
122 Styrelseprotokoll 1962-04-05 
123 Styrelseprotokoll 1962-08-30 och 1962-09-27 
124 Styrelseprotokoll 1962-11-08 
125 Korpi, 1980, s. 332 
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Det är främst i valrörelserna som en intim samverkan mellan avdelningarna och 
Arbetarekommunen framträder tydligt. De år som är valår hemställer Arbetarekom
munen vanligtvis till organisationerna att anordna informationsmöten inför valen. Så
dana skrivelser lägger styrelsen "med godkännande till handlingarna".126 Våren 1966 
startade en valfondsinsamling, och en lunchträff med representanter för Arbetarekom
munen för att diskutera höstens valarbete diskuterades i slutet av juni. 127 

Även politiskt samarbete mellan valåren förekommer naturligtvis, och under val
rörelserna gäller inte samtliga skrivelser själva valarbetet. I maj 1968 förelåg förutom 
en skrivelse angående organisationernas aktiviteter under valrörelsen även en skrivelse 
från SAP och Arbetarekommunen angående SAP-distriktets årskongress i Linkö
ping.128 Ungefär en månad senare inbjuder Östergötlands Socialdemokratiska Partidi
strikt avdelningen till en lunchträff med Tage Erlander, och samtidigt förelår: en skri
velse från Arbetarekommunen angående ett sammanträde med valkommitten. 29 

Skrivelser från Arbetarekommunen kan även gälla "facklig - politiska överlägg
ningar", informationsmöten om stadsbud geten eller storrådslag. 130 

Från Östergötlands Socialdemokratiska partidistrikt förelåg i december 1971 en 
skrivelse angående "ansvarig för kontakten mellan partiorganisationen och före
ningen" samt angående "inbrytningsförsök i fackföreningarna". 131 1972 diskuterade 
styrelsen valarbete, och man beslutade att begära av Arbetarekommunen att undersöka 
möjligheterna till ett gemensamt valmöte för flera avdelningar. 132 

För att bemöta FNL-rörelsen startade SAP en egen Vietnarnkommitte: Svenska 
kommitten för Vietnam. Detta var alltså socialdemokraternas egen rörelse för att be
möta FNL-rörelsen och nyvänstern, och vänsteroppositionen var naturligtvis kritiska 
mot denna rörelse. Enligt Jan Myrdal var rörelsens syfte att hindra den svenska reger
ingen från "ett verkligt avståndstagande från Förenta Staternas imperialism". 133 Hans 
far, Gunnar Myrdal, valdes som tidigare nämnts till rörelsens ordförande. Jan Myrdal 
skriver i en artikel att Gunnar använt kommitten för egna politiska utspel, vilket han 
fördömer mycket hårt. "Gunnar Myrdals utveckling är tragisk". 134 Det är bl.a. Gunnars 
sätt att beskriva FNL-aktivisterna som Jan fördömer: 

Redan Gunnar Myrdals språkbruk är avslöjande: " ... förvirrade hjärnor ... de ele
ment som söker dramatisera sin protest. .. ungdomens benägenhet för extrema protes
ter". Det är ett språk som vanligtvis hör hemma i SvD, Barometern och UNT. Det för
enar det osakliga med det smädande. Som beskrivning av den aktiva vietnamopinionen 
är det missvisande. 135 

126 Set.ex. Styrelseprotokoll 1964-04-03 och 1968-05-14 
127 Styrelseprotokoll 1966-03- 10 och 1966-06-30 (Lunchträffi samma ärende även t.ex. 1970-02-26) 
128 Styrelseprotokoll 1968-05-14 
129 Styrelseprotokoll 1968-06-25 
130 Set.ex. styrelseprotokoll 1969-10-06, 1969-12-04, 1971-02-04 och 1971-08-05 
131 Styrelseprotokoll 1971-12-08 
132 Styrelseprotokoll 1972-12-01 
133 Myrdal, J: Skriftställning 2 Stockholm 1969, s. 24 
134 aa,s.24 
135 aa, s. 22 
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Det förekommer några skrivelser i källmaterialet från kommitten, men styrelsen 
förefaller ointresserad av hela Vietnamfrågan och behandlar inte kommittens skrivel
ser med någon större entusiasm: de läggs utan kommentarer till handlingarna. 136 

Sammanfattningsvis kan sägas, att ovanstående exempel, vilka endast är ett ax
plock ur källmaterialet, visar tydligt att en intim samverkan förekom mellan socialde
mokratin och avdelningen. Denna maktpotential, bestående bl. a. i förmågan att kunna 
mobilisera ett stort antal medlemmar vid behov, var onekligen en avsevärd maktresurs. 

Hegemoni och gruppidentiteter: en sammanfattande diskussion 
Även om det inte är lätt att få en exakt bild av hur maktrelationerna mellan de båda 
grupperna var beskaffade utifrån källmaterialet, framgår det likväl tydligt då man un
dersöker protokollen att styrelsen och majoriteten av medlemmarna mer eller mindre 
stod på samma ideologiska bas som socialdemokratin. Detta förklarar den oförsonliga 
attityd som man märker i protokollen då kommunistiska skrivelser behandlas. Även 
om relationen kan betecknas som en hegemonisk relation, där kommunisterna tvinga
des acceptera socialdemokratin som den ledande gruppen inom avdelningen, betrak
tade troligen socialdemokraterna kommunisterna som ett ständigt latent hot. Kommu
nisterna ifrågasatte den socialdemokratiska politiken över huvud taget och utmanade 
den socialdemokratiska fackföreningslinjen. Även om kommunisternas inflytande 
inom fackföreningsrörelsen kraftigt begränsades efter maktcentraliseringen till för
bundsnivå och LO:s ledning, betraktades de säkerligen inte som ofarliga. Enligt Korpi 
var ju deras främsta taktiska mål att bryta socialdemokratins dominerande ställning 
inom arbetarrörelsen. 137 

Motsättningarna mellan kommunisterna och socialdemokraterna inom förbunden 
har tidigare under 1900-talet varit av högst antagonistisk natur. Den ständigt återkom
mande anklagelsen mot kommunisterna från socialdemokratiskt håll har varit att de 
inte sätter den allmänna välfärden högre än en enstaka arbetarim1pps intressen, om 
dessa senare skulle råka kollidera med intressen av större vidd. 38 Grundtemat inne
håller nyckeltermer som gruppegoism - arbetarsolidaritet och enskilda intressen -
samhällsintressen. Kommunisterna å andra sidan betraktade socialdemokraterna som 
arbetarförrädare: reforrnistledamas politik betraktades som ett systematiskt svek mot 
arbetarklassen. Socialdemokraterna anklagades för att bedriva klassamarbete och att 
avväpna arbetarklassen såväl organisatoriskt som ideologiskt, vilket endast bevarade 
och stärkte kapitalismen. För socialdemokratin blev vänsteroppositionen ett problem 
eftersom man eftersträvade att bli en bred folkrörelse, ett massparti med förmåga att 
mobilisera maktresurser baserade på numerär. 

Söker man förklaringar till socialdemokraternas dominans inom förbunden finns 
flera samverkande faktorer att uppmärksamma. Ett flertal har lyfts fram i de föregå
ende kapitlen. Trots Korpis betoning på andra faktorer än splittring är nog ändå en 
viktig orsak till socialdemokratins styrka att den lyckats undvika stora och förödande 
partisprängningar, vilket ju kommunisterna drabbats av. Den mest förödande parti
sprängningen för kommunisterna inträffade i oktober 1929, då partiledaren Karl Kil-

136 Styrelseprotokoll 1971-09-02 och 1971 -10-04 
137 Korpi, 1980, s.268 
138 Apitzsch, H: "Socialdemokrater och kommunister i byggnadsstrejken", s. 26 i Byggnadsarbetar

strejken 193 -34. 1977 (1973) 
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bom bröt med Komintern. Vid denna tidpunkt hade redan SKP försvagats av två tidi
gare partisprängningar, men denna tredje splittring blev katastrofal: av de 17300 med
lemmarna som partiet bestod av innan sprängningen gick 7600 till "kilbornarna" och 
4000 till de Kom.interntrogna "sillenarna" (namnet efter ledaren Hugo Sillen). 6200 
medlemmar "försvann", dvs. de organiserade sig inte i någon fraktion. Förvirringen 
ökade då båda fraktionerna kallade sig SKP och gjorde anspråk på att vara en sektion 
av Komintern. Kilbomama gav dock upp detta anspråk, och snart började de båda 
grupperna att bekämpa varandra. Snart ändrade "kilbomarna" partinamnet till Socia
listiska partiet, som även det snart sf:littrades. Majoriteten av medlemmarna, inklusive 
Kilbom, gick över till SAP 1936-37. 39 

Att det gick vilt till vid denna partisprängning intygar veteranen Ragna Rogeby i 
detta kapitel, som upplevde det som kilbomstidningen Folkets Dagblad kallade 
"fascistkupp mot partiet": sillenarna hade intagit partilokalerna och väntade på kilbo
marnas stormning. "Så småningom kom kilbomarna med en stormtrupp och skulle 
försöka ta tillbaka partilokalerna. Slagsmål uppstod och en tullare tog med sin tjänste
pistol och ett skott brann av så det blev ett hål i taket." (s. 95 f) 

Partisplittringar skadar ett parti på många sätt, inte endast medlemsmässigt utan 
även förtroendemässigt. Om socialdemokratin drabbats av liknande händelser som 
beskrivits ovan, är det tveksamt om de kunnat vinna de breda arbetarmassornas förtro
ende i samma utsträckning som de faktiskt gjort. 

Socialdemokratins dominans inom fackföreningsrörelsen kan även förklaras histo
riskt, då det historiska och nära samarbetet mellan SAP och LO har varit viktigt för 
partiets hegemoni inom förbunden. Politiska konjunkturer, där framförallt kommunis
ternas framgångar och bakslag hängt ihop med hur opinionen uppfattat Sovjetunionen 
och dess politiska agerande, är en annan viktig förklaring till hur maktrelationerna sett 
ut. Efter händelserna i Tjeckoslovakien 1948 halverades medlemsantalet inom SKP, 
och partiet har sedan dess varit en marginell företeelse i svensk politik. Ett talande ex
empel på hur inflytandet har minskat finner man i kommunisternas verksamhetsberät
telser, ett för 1947 och ett för 1974/ 1975. I verksamhetsberättelsen från 1947 kan man 
läsa att inom den fackliga rörelsen i Norrköping är kommunen talrikt representerad 
genom att medlemmarna innehar styrelseposter, ombud till FCO, ABF, Folkets Hus, 
Tryckeriföreningen m.m. inom respektive fackorganisationer. 8 medlemmar är leda
möter av stadsfullmäktige och vidare innehar partikamrater ett 20-tal andra kommu
nala uppdrag bl. a. som nämndemän, ledamöter av drätselkammaren, beredningsut
skottet, fattigvårdsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen, folkskolestyrelsen m. fl. 140 

Detta kan jämföras med VPK:s verksamhetsberättelse för perioden oktober 1974 
t.o.m. november 1975: 

Vår strävan har varit att bilda ett par arbetsplatsgrupper i Norrköping. Målet har 
inte ännu kunnat realiseras. En starkt bidragande orsak har varit att vi är för få med
lemmar. 141 

De intima banden mellan SAP och LO visar sig i protokollen främst däri att styrel
seledamöterna på alla sätt stödjer socialdemokraterna ekonomiskt, politiskt och kultu-

139 Se "De döda skeppens ö", s. 92- 113 i: Bramsjö, H., Florin, M. Ögonblicksteatern: Blå blu
sen/Arbetarteater på 30-talet. Lund 1978 

140 SKP:s verksamhetsberättelse för perioden 1947-01-01 t.o.m. 1947-12-31 
141 VPK:s verksamhetsberättelse för perioden 1974-10-31 t.o.m. 1975-11-19 
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rellt samt motarbetar kommunisterna. Styrelsens förslag accepteras på avdelningsmö
tena, medan de förslag som kommunisterna lägger fram förkastas. På detta sätt begrän
sades det kommunistiska inflytandet inom avdelningen. Medan SAP beviljades valan
slag, avslog man då SKPNPK gjorde en hemställan om ett anslag. De fick istället be
kosta sin verksamhet på egen hand, främst genom insamlingar. 142 

Styrelsen försvagar även kommunisterna genom att avslå motioner och skrivelser 
från SKPNPK. Som vi sett kan man t.ex. avfärda dem som onödiga eller lägga dem 
utan avseende till handlingarna, och således stoppas kommunistiska "inbrytningsför
sök". 

Banden till SAP stärktes genom kursverksamhet och spridande av litteratur, soci
aldemokratisk press samt förbundens egna tidningar. Massmedierna är, som Korpi 
skriver, en viktig maktresurs. 143 Den socialdemokratiska pressen, med en konsekvent 
partipolitisk ståndpunkt på ledarsidorna, bidrog till att påverka medlemmarnas med
vetenhet och stärka dem i deras politiska övertygelse. Som framgått av undersök
ningen uppmuntrar styrelsen medlemmarna att delta i kursverksamhet genom att er
bjuda stipendier och genom att stå för resekostna<l~rna. Man kan säga att denna ut
veckling, dvs. socialdemokraternas hegemoni och kommunisternas svaghet, kan för
klaras med flera samverkande historiska, politiska och strukturella faktorer. Social
demokraternas makt och inflytande inom fackföreningsrörelsen ligger på flera olika 
plan, inte minst partiets förmåga att skapa de institutionella ramarna och själva 
"spelplanen" inom organisationen. Partiets förmåga att vinna inflytande inom organi
sationen och att få sin uppfattning av vad som är gemensamt för partiet och organisa
tionen accepterad av majoriteten av medlemmarna har resulterat i en intim samverkan 
mellan SAP och LO. Detta har bl.a. inneburit att "spelplanen" inom förbunden och 
avdelningarna och de institutionella ramar som utgör förutsättningarna för att överhu
vudtaget agera har satts av socialdemokraterna. SAP sätter s.a.s. dagordningen inom 
avdelningen, har tolkningsföreträde och definierar handlingsalternativen. Detta be
gränsar från första stund kommunisternas agerande, eftersom den aktör som vill ut
mana socialdemokraterna inom avdelningen måste inträda på spelplanen och därmed 
godta de ramar som satts upp. Inom förbunden och avdelningarna har SAP haft resur
ser att skapa någon form av "metamakt" som aktören tvingas godta för att överhuvud
taget kunna verka inom organisationen, vilket kan hänga samman med att SAP och LO 
vuxit fram samtidigt; SAP hade s.a.s. sina rötter inom organisationen på ett annat, mer 
djupgående sätt än vad kommunisterna hade, vilket varit till socialdemokratins fördel. 
Här är en av förklaringarna till socialdemokratins styrka det föregående historiska ske
det, där SAP och LO nästan vuxit samman till en organisk enhet. 

Det socialdemokratiska dominerande värdesystemet understöds, som framgått av 
undersökningen, av flera former av maktresurser. Resurserna möjliggjorde påverkan 
av medlemmarnas uppfattning om sina egna intressen och deras uppfattning om de 
båda partiernas förda politik. SAP:s överlägsna resurser möjliggjorde för partiet att 
tillskriva kommunisterna en specifik identitet, som naturligtvis inte var i analogi med 
kommunisternas "subjektiva" identitet, alltså hur de själva uppfattade sig och hur de 
önskade att omvärlden skulle uppfatta dem. 

142 Set.ex. S.KP:s styrelseprotokoll 1960-02-22, 1960-04-23, 1960-05-18 och 1960-08-18 
143 Korpi, 1980, s. 347 
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Detta är ett exempel på maktutövning, då även kampen om vilka man är och vad 
identiteten innebär ytterst handlar om maktresurser. Socialdemokratin hade resurser att 
tilldela kommunisterna en identitet, att driva igenom sin definition av begreppet 
"kommunist" inom avdelningen. Den hegemoniska makten är nämligen även makten 
över normer och de intellektuella verktyg som begagnas i beskrivandet av verklighe
ten, och detta påverkar tänkandet hos de som inträder på "spelplanen": den institutio
nella makten har skapat de regler som gäller för hur maktkamp skall föras inom avdel
ningen. För att sammanfatta det föregående: socialdemokrater och kommunister be
kämpar varandra inom avdelningen, men socialdemokratin, i egenskap av den starkare, 
hegemoniska aktören, är ytterst den som har övertaget eftersom den besitter maktresur
ser att forma aktörernas identiteter. Denna institutionella makt har möjlighet att sortera 
medlemmarna i olika kategorier och att dra skarpa gränser mellan dem, att definiera 
vad de är. Alltså behöver inte den socialdemokratiska definitionen av begreppet 
"kommunist" nödvändigtvis sammanfalla med kommunisternas subjektiva identitet. 
Eftersom kommunisterna saknar resurser att genomdriva sin definition av begreppet 
blir socialdemokraternas version "sunt förnuft", och denna makt är mycket mer bety
delsefull och starkare än vad man kan tro. 

Detta fick säkert Norrköpingskommunisterna i Metall erfara då de försökte över
tyga sina arbetskamrater om att socialdemokraternas politik var ett klassförräderi. 
Grarnsci skriver att då "den enkla människan", mannen "av folket" väl har tagit till sig 
en uppsättning normer, åsikter, övertygelser och urskillningskriterier är han näst intill 
omöjlig att påverka i annan riktning. I uppsatsen "Förhållandet mellan vetenskap -
religion - sunt förnuft " ställer Gramsci frågan om "mannen av folket" kommer att 
ändra sin övertygelse endast därför att han möter en intellektuellt överlägsen person 
som kan lägga fram motargument och göra honom svarslös med sin logik. Gramsci 
menar att han inte kommer att ändra sig bara därför att han möter en överlägsen ideo
logisk motståndare som han inte kan bemöta i den direkta diskussionen, eftersom det 
han grundar sin övertygelse på inte främst är av rationell karaktär utan av troskaraktär. 
Och vem och vad är det han tror på? Ja, det är främst den sociala grupp han tillhör, så 
till vida som den allmänt tänker som han: 

Mannen av folket menar att när man är så många kan man inte ha fel, så där i 
klump, så där som hans vedersakare skulle vilja få honom att tro; han är själv visserli
gen inte i stånd att hävda och utveckla sina skäl så som motståndaren kan det, men att 
det i hans grupp finns någon som skulle kunna göra det, säkert till och med bättre än 
motståndaren ifråga. Och han kommer faktiskt ihåg att han hört skälen till hans tro 
läggas fram utförligt och sammanhängande, så att han blivit övertygad därav. Han 
kommer inte ihåg skälen i detalj och skulle inte kunna upprepa dem. Men han vet att 
de finns, eftersom han hört dem framläggas och blivit övertygad. Det faktum att han en 
gång på ett bländande sätt blivit övertygad är det bestående skälet till att hans överty
gelse består, även om han inte längre kan bevisa dess riktighet. 144 

Denna gemenskap med gruppen var en form av samhörighet mellan SAP och 
medlemmarna som byggde bl.a. på en legitimitet och ett erkännande av att partiet och 
avdelningen hade gemensamma intressen i kampen mot såväl motståndarna till höger 
som de till vänster om SAP. Denna hegemoni upprätthålls bl.a. genom det som 
Grarnsci kallade fostran, dvs. dels en "inlärning" av vad som ska betraktas som 

144 Gramsci, 1967, s. 43 
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gemensamt, dels olika vanor, rutiner och institutioner vilka dagligen bekräftar gång på 
gång att partiet och medlemmarna är ett. Då medlemmen identifierar sig med gruppen 
och partiet upplever medlemmen partiets värderingar som sina egna och som ett utslag 
av sin egen autonomi. Partiets fiender blir även medlemmens fiender. 

Detta var troligen en av anledningarna till att Karl Anderssons arbetskamrater för
kastade det förslag han förde fram på avdelningsmötet våren 1962, och det var säkert 
även anledningen till att de skrivelser som kommunistpartiet presenterade möttes av ett 
så kompakt motstånd från såväl styrelseledamöterna som medlemmarna. Zygmunt 
Bauman har på ett utmärkt sätt beskrivit hur en sådan individ kan uppleva denna "vi
känsla": 

"Vi" står för den grupp som jag tillhör. Det som händer i denna grupp är något 
som jag mycket väl förstår, och eftersom jag förstår det och vet hur jag ska bära mig åt 
känner jag mig trygg och hemma. Gruppen är så att säga min naturliga hemvist, den 
plats där jag tycker om att vara och ditjag återvänder med lättnad. 145 

Denna gränsmarkering mot "de andra" är viktig för gruppidentiteten. Baurnan me
nar att den är så viktig, att om det inte existerar några "andra" måste de skapas. Fient
ligheten mot "de andra" innebär bl.a. att man lyfter fram deras "annorlundahet". Troli
gen framställdes kommunisterna som subversiva element inom avdelningen. Styrelsen 
hindrade dem förmodligen från att sprida värdeförmedlande litteratur eller informera 
om kursverksamhet, vilket inte kunde tillåtas inom avdelningen. Som vi sett tidigare 
förekommer inga skrivelser angående kommunistisk litteratur. Den kommunistiska 
ideologin kunde inte assimileras, vilket innebar att det var nödvändigt att skjuta ut den 
i marginalen. Man kanske kan tala om ett finmaskigt nät för att upprätthålla ordningen, 
och i denna mening kan institutionen betraktas, som Foucault uttryckte det, som ett 
upprättat "maskineri avsett att utesluta''. 146 Foucault talar om en viktig utestängnings
princip, en uppdelning och ett förkastande - motsättningen mellan förnuft och van
sinne. Nu vore det naturligtvis en grov överdrift att påstå att medlemmarna associerade 
kommunism med vansinne. Men majoriteten av medlemmarna godkänner styrelsens 
förslag att förkasta kommunisternas skrivelser. Man betraktar deras politik som ett 
oförnuftigt alternativ. Troligen betraktades de som "orealistiska", världsfrånvända 
dagdrömmare och svärmare. Deras argument var inget att lyssna till. Som Foucault 
uttryckte det, uppfattades den oförnuftiges, "dårens tal" som obefintligt, utan vare sig 
sanning eller betydelse, utan beviskraft, utan makt att legalisera en handling eller ett 
kontrakt ... "147 

För att sammanfatta det ovanstående, kan man säga att man i källmaterialet finner 
en hegemonisk relation, där socialdemokraterna i egenskap av härskande aktör lyckats 
med att inplantera en vi-bild där samhörigheten med socialdemokratin och gränsmar
keringen gentemot och avståndstagandet från kommunismen är viktiga inslag. Social
demokratin har haft resurser att formulera vad det innebär att tillhöra den fackliga ge
menskapen, och dit hör naturligtvis att anamma de socialdemokratiska värderingarna. 
Den "totala hegemonin" torde vara då begreppet "förbundsmedlem" per definition in
volverar begreppet "socialdemokrat", dvs. att vara medlem i facket är detsamma som 
att vara socialdemokrat. Då det gäller de avdelningar som praktiserade kollektivan-

145 Bauman, 1992, s. 53 
146 Eribon, D. Michel Foucault. Kungshult 1991 , s. 420 
147 Foucault, M: Diskursens ordning. Stehag 1993, s. 8 
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slutning var också så gott som alla medlemmar socialdemokrater. Nu fanns det emel
lertid medlemmar som ingick i en annan gemenskap som stod i konflikt med social
demokratin, dvs. kommunisterna. Här finner man två aktörer som bekämpade var
andra, och socialdemokratin, den dominerande, hegemoniska aktören, hade maktresur
ser till att undertrycka och tillbakavisa kommunisternas gruppidentitet som falsk och 
som ett hot mot enigheten inom avdelningen. 

De inom avdelningen som närmast kan betraktas som det socialdemokratiska vär
desystemets företrädare och förmedlare torde vara styrelsens ledamöter. De framhåller 
avdelningens gemensamma egenskaper och stärker enigheten bland medlemmarna. 
Som framgått av undersökningen finner man hur de markerar gränserna bl. a. genom 
sin oförsonliga hållning mot "de andra'', mot kommunisterna. Styrelsen kan i detta 
sammanhang troligen ha en liknande funktion som Zygmunt Baumans identitetsska
pande "kår", som konstruerar någon form av vi-bild vilken förstärker de gemensamma 
dragen. 148 Men styrelsen eftersträvar naturligtvis inte endast att upprätthålla hegemo
nin, utan önskar även stärka den. Detta kan ske genom att ytterligare befästa de social
demokratiska värderingarna, att stärka det kollektiva tankemönstret och att utveckla 
den identitetsskapande verksamheten så att varje medlem fullt ut accepterar det social
demokratiska tolkningsmönstret. Vad som eftersträvas är att medlemmarna betraktar 
och tolkar omvärlden genom ett "ideologiskt filter", ett socialdemokratiskt "raster". 

Uppgiften för de värdeförmedlande funktionärerna inom organisationen är att 
bland medlemmarna inplantera intellektuella instrument för verklighetstolkning som är 
identiska med de som funktionärerna själva begagnar. Följaktligen kommer medlem
marnas tankemönster och föreställningsvärld att överensstämma med funktionärernas 
sätt att betrakta omvärlden. Detta kan vara en förklaring till att avdelningsmedlem
marna undantagslöst beslutar i enlighet med styrelsens förslag då det gäller kommu
nistiska förslag och skrivelser. 

Man kan naturligtvis, som socialdemokratins motståndare ibland gör, utifrån detta 
hävda att socialdemokraterna utnyttjat "arbetarnas ideologiska efterblivenhet". Korpi 
hävdade, som vi tidigare sett, att ett sådant påstående är ohållbart. Istället har social
demokratins förmåga att kunna förbättra arbetarklassens förhållanden inneburit att för
bundsmedlemmarna givit partiet rätten att kontrollera de kollektiva resurserna. Åmark 
skriver att det blir ensidigt att hålla fast vid tvångsmomentet i maktutövningen. "Det är 
rimligt att hävda att människor organiserar sig för att samordna sina maktresurser i 
relation till en motpart, och att de inom den egna organisationen är fullt beredda att 
överlåta rätten att utnyttja resurserna till vissa personer."149 Ur denna aspekt kan ut
trycket att någon har makt också få betyda att denne har rätt att utnyttja och kontrollera 
kollektiva resurser, åtminstone i strävandet att nå vissa överenskomna mål. 

Det förefaller som om man, vilket Björn Horgby menar, kan tänka sig att det finns 
flera konkurrerande "kårer" inom en och samma organisation som kämpar om att 
vinna medlemmarna för sin sak, att de kämpar om rätten att få utnyttja de kollektiva 
resurserna. I föreliggande fall kan man betrakta socialdemokratiska funktionärer och 
kommunister som två "kårer" inom avdelningen, och det är uppenbart att den som er
höll denna rätt inom avdelningen var den socialdemokratiska "kåren". Socialdemokra
tin är den äldre och dominerande av de två; den har sina rötter inom organisationen, 

148 Se Bauman, 1992, s. 53 f 
149Åinark,1989, s. 38 
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som utgör "spelplanen" för maktkampen, medan kommunisterna använder organisa
tionen som en "arena" där de agerar. Det förefaller således som om de båda grupperna 
har olika syn på fackf"oreningarna, vilket kanske kan förklaras med de ideologier som 
ligger bakom. 

Marx och Engels hade principiellt en positiv syn på fackf"oreningarnas agerande. 
De fackliga organisationerna kunde visserligen inte ändra de ekonomiska lagarna, men 
de förhindrade en alltför kraftig utsugning av arbetarna. Den kritik som Marx och 
Engels senare kom att rikta mot den brittiska fackföreningsrörelsen innebar inte att de 
förkastade den fackliga kampen som sådan snarare betraktades det brittiska exemplet 
som ett undantag som kunde förklaras utifrån Englands monopolställning inom världs
ekonomin. Denna positiva syn hade även den svenska socialdemokratin, och Hjalmar 
Branting skriver således i efterordet till Kommunistiska manifestet att "medan Marx 
och Engels 1848 blott kunde konstatera ett proletariat nedtryckt till det yttersta, utan 
rätt, utan familj, utan fädernesland, har nu ett halvt sekels klasskamp ryckt upp arbe
tarklassen till en makt icke utanför, utan inom de demokratiska samhällena." Fackfö
reningarna " höja lönerna och förbättra arbetsvillkoren" och arbetes makt har nu "nått 
fram till att inom vissa områden hålla kapitalets motsatta makt så tämligen i jäm
vikt".150 

Lenin reviderade denna positiva syn på det fackliga agerandet, då han gjorde en 
distinktion mellan ett fackligt (tradeunionistiskt) och ett politiskt (socialistiskt) med
vetande hos arbetarklassen. Den fackliga kampen är ofarlig för den kapitalistiska he
gemonin och kommer oundvikligen successivt integreras i systemet. De brister som 
Marx och Engels såg hos de brittiska fackföreningarna menade Lenin gällde generellt 
för hela den fackliga rörelsen. Huvudpoängen i Lenins resonemang är att arbetarklas
sen utifrån måste tillföras en revolutionär ideologi, som gör arbetarna medvetna om att 
striden skall föras mot hela det ekonomiska, sociala och politiska systemet. Kommu
nisterna accepterade Lenins syn på fackf"oreningama, och socialdemokraternas och 
kommunisternas olika syn på fackföreningarna leder naturligtvis till olika värderingar 
av den fackliga mobiliseringens betydelse i ett större klasskampsperspektiv. 151 

Båda "kårerna" arbetar för att stärka sitt inflytande och vinna hegemoni inom or
ganisationen och därmed få kontroll över tillräckligt stora maktresurser för att kunna 
styra organisationens verksamhet i en viss politisk riktning.152 Men då de inte är jämli
kar blir följaktligen inte heller deras strategier identiska. Som Åmark skriver anpassas 
den fackliga politiken " till de maktresurser aktörer har tillgängliga och till maktför
hållanden i allmänhet."153 

Avslutningsvis kan man således säga, att socialdemokratin är den hegemoniska 
aktören, som via nyckelfunktionärerna och styrelsen kontrollerar de maktresurser som 
finns tillgängliga inom avdelningen. För socialdemokraterna gäller alltså primärt att 
begränsa kommunisternas inflytande inom avdelningen och framför allt hindra dem 
från att komma i besittning av nyckelposter inom institutionen. En "mur" har byggts 

150 Branting, H. "Efterskrift" i Marx, K- Engels, F: Kommunistiska manifestet. Stockholm 1933, s. 61 
(Brantings text skriven år 1903) 

151 Om Marx, Engels och Lenins syn på fackforeningama, se: Johansson, I: Strejken som vapen: 
Fackforeningar och strejker i Norrköping 1870- 1910. Stockholm 1982, s. 13 f 

152 Horgby, "Rädslans regim: Kulturella mekanismers spel i maktrelationer", s. 90 f i Makt och mo
ral, 1998 

153 Åmarlc, 1989, s. 37 
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upp för att utestänga dem från allt inflytande. Kommunisterna, å andra sidan, saknar 
resurser för att på allvar utmana socialdemokraterna om själva ledningen av avdel
ningen. Istället accepterar de spelreglerna och försöker med olika "öppningsstrategier" 
skapa en spricka och "få in en fot" i denna mur genom att försöka vinna medlemmarna 
för sin sak. Detta har i källmaterialet främst visat sig genom att de har sänt motioner 
och förslag till styrelsen, avsedda att ventileras på avdelningsmötena. Kommunisterna 
mobiliserade sedan sina medlemmar för att driva igenom sina skrivelser på dessa mö
ten genom att argumentera för sin sak. Dessa försök blev emellertid, som vi har sett, 
föga framgångsrika - den socialdemokratiska hegemonin var för stark. 

Avslutning 
Det är dags att sammanfatta vad som framkommit av undersökningen. Relationen 
mellan socialdemokrater och kommunister förefaller vara av hegemonisk art, dvs. so
cialdemokratin, i egenskap av den starkare aktören, styr inom avdelningen genom ett 
uppnått sam!örstånd eller samtycke. Hegemonin innebär bl.a. att partiet genom nyckel
funktionärer och styrelsen kontrollerar de maktresurser som finns tillgängliga inom 
avdelningen. Socialdemokratin har vunnit hegemoni bl.a. därför att partiet har sina 
rötter i organisationen. Detta är en förklaring till den intima samverkan som uppstått 
mellan SAP och LO. Det föregående historiska skedet har inneburit att partiet s.a.s. har 
skapat de institutionella ramarna, själva ma.ktkampsarenan, och i någon mening kan 
man tala om en sammansmältning mellan parti och institution. Detta bestämmer hand
lingsalternativen och vilka regler som gäller för hur maktkamp ska föras inom avdel
ningen. Partiets inflytande innebär bl.a. att dess uppfattning av vad som är gemensamt 
för partiet och organisationen är den dominerande uppfattningen, den som accepteras 
av det stora flertalet medlemmar. Kommunisterna tvingas, om de har för avsikt att ut
mana socialdemokratin, att inträda på "arenan" och således acceptera de spelregler 
som gäller. Följaktligen skickar de skrivelser till styrelsen. Skrivelserna ventileras se
dan på avdelningsmötena, där kommunisterna argumenterar för sin sak och försöker få 
medlemmarnas stöd. Det är främst vid dessa tillfällen som meningsutbyte ägt rum 
mellan kommunister och socialdemokrater. Kommunisternas förslag avvisas, då majo
riteten av medlemmarna står på samma ideologiska bas som den socialdemokratiska 
styrelsen. Även andra skrivelser från kommunisterna avvisas. 

I uppsatsen har strategierna kategoriserats i tre huvudtyper - kulturell, ekonomisk 
och politisk resursförsvagning - och förstärkning. 

Beträffande resursförsvagningsåtgärder, har det framgått att kommunisterna för
svagas kulturellt genom att organisationens värdeförmedlingskanaler är stängda för 
kommunistisk verksamhet. Det förekommer inga skrivelser i källmaterialet angående 
kommunistisk kursverksamhet eller kommunistisk litteratur. Kommunisterna försva
gas ekonomiskt genom att deras skrivelser angående ekonomiska anslag får avslag. De 
försvagas politiskt genom att deras motioner och politiska förslag avvisas av styrelsen 
och blir nedröstade på avdelningsmötena. Kommunisternas motdrag består i att mobi
lisera sina medlemmar på avdelningsmötena för att driva igenom sina förslag. Dessa 
motdrag blev föga framgångsrika. 

Beträffande resursförstärkande åtgärder, har det framgått att socialdemokraterna 
stärks kulturellt, då värdeförmedlande verksamhet förs ut till medlemmarna med sty
relsens godkännande. Styrelsen uppmuntrade medlemmarna att delta i socialdemokra-
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tisk kursverksamhet och informerade medlemmarna om bokpaket och politisk littera
tur från socialdemokratiska bokförlag. Socialdemokraterna stärks ekonomiskt, då skri
velser angående ekonomiska anslag beviljas. De stärks politiskt då skrivelser och för
slag godkänts av styrelsen och erhåller stöd från en majoritet av medlemmarna. Det 
socialdemokratiska partiets skrivelser behandlades således på ett helt annat sätt än de 
kommunistiska skrivelserna. 

Den socialdemokratiska hegemonin är uppenbarligen stark inom avdelningen, och 
kommunisterna utgör inget allvarligt hot mot den. Hegemonin innebär att socialdemo
kratin har format medlemmarnas värderingssystem och sätt att tänka, dvs. medlemmar
nas tankemönster och föreställningsvärld överensstämmer med den socialdemokratiska 
synen på omvärlden. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att det finns flera samverkande faktorer som bidra
git till att socialdemokratin lyckats vinna hegemoni. En historisk förklaring är att SAP 
och LO vuxit fram samtidigt vilket skapat starka band mellan dem. Här har det upp
stått en kamptradition, vilket har möjliggjort för socialdemokratin att utforma en vi
bild bland medlemmarna som lyfter fram samhörigheten mellan SAP och LO. En ma
teriell förklaring är socialdemokratins förmåga att kunna förbättra arbetarklassens för
hållanden, och i anslutning till detta bör nämnas efterkrigstidens högkonjunktur och 
folkhemsbygget. Även politiska konjunkturer har varit betydelsefulla, där sympatierna 
för kommunismen kraftigt minskade efter 1948. 

Beträffande upprätthållandet av hegemonin kan man främst lyfta fram socialde
mokratins förmåga att konsolidera denna inplanterade vi-bild bland medlemmarna, där 
samhörigheten med socialdemokratin och dess värderingar förstärks och bekräftas på 
olika sätt. Partiets uppfattning av vad som är gemensamt för partiet och organisationen 
accepteras av det stora flertalet medlemmar. De värdeförmedlande funktionärerna kan 
sägas ha eftersträvat att utveckla den identitetsskapande verksamheten så att det soci
aldemokratiska tankemönstret accepteras av en överväldigande majoritet av medlem
marna, dvs. att de förses med intellektuella instrument för verklighetstolkning som 
överensstämmer med de som funktionärerna själva begagnar. Medlemmarna kommer 
sålunda att tolka omvärlden genom ett socialdemokratiskt "raster". Hegemonin innebär 
då bl.a. att medlemmarna accepterar de socialdemokratiska värderingarna, vilket ger 
socialdemokratin maktresurser att undertrycka och tillbakavisa kommunisternas 
gruppidentitet som falsk och som ett hot mot enigheten inom avdelningen. Kommu
nisterna, å andra sidan, försöker stärka sitt inflytande och vinna hegemoni inom orga
nisationen för att därmed få kontroll över maktresurserna. Dessa försök misslyckades, 
eftersom den socialdemokratiska hegemonin var alltför stark. 

Vi har således sett att de strukturella resurserna var ojämnt fördelade. Socialdemo
kratin kontrollerade betydligt större maktresurser än kommunisterna. Socialdemokra
terna var även starkare på det kulturella, subjektiva planet - det ideologiska inflytandet 
var omfattande och förstärktes genom agitation, k:ursverksamhet och ( socialdemokra
tisk ) arbetarpress. Tillsammans upprätthöll detta en ideologisk kollektiv attityd. Soci
aldemokratin eftersträvade enighet, och eftersom inre oenighet hade en negativ inver
kan på arbetarkollektivets styrka gällde det att eliminera allt som kunde ge upphov till 
inre konflikter. 

Avgörande för om någon konflikt ska uppstå är vilka maktresurser parterna har till 
sitt för fogande, och för att en konflikt ska bryta ut måste dessa resurser mobiliseras. 
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Men sannolikheten för konflikt är liten om skillnaden i maktresurser är stor, eftersom 
den starkare parten använder sina resurser för att undertrycka den svagare parten som 
saknar möjlighet att försvara sig. Att kommunisterna i källmaterialet är den svagare 
parten framgår tämligen tydligt, liksom att de saknar resurser att använda sanktioner 
mot socialdemokraterna. 
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"Fördomar, vidskepelse och enfald." 

En undersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och spädbarnsvår
dens inverkan på denna i delar av Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt och 
Tjusts provinsialläkardistrikt under åren 1860-1880. 

Av Astrid Laurin 

Inledning 

Mot den okunnighet och tanklöshet som oftast är orsak till det onaturliga sätt på hvilket barnet 
såväl hos den fattige som den rike skötes under den spädaste perioden af sitt lif, har jag alltid 
med alfvar kämpat och tror mig äfven någon gång lyckats att få föräldrar att inse nyttan av mina 
föreskrifter, men mycket återstår ännu ty fördomar, vidskepelse och enfald äro ej så lätta att be-

1 segra. 

Så skrev provinsialläkaren J. F. T. Hacksell i 1870 års ämbetsberättelse till Sundhets
kollegiet angående vården och dödligheten hos spädbarn, vilket avsåg barn under ett 
års ålder. 2 

Samhällets folkhälsa hänger nära samman med spädbamsdödligheten eftersom be
folkningens levnadsvillkor påverkar spädbarnens näringssituation, hygieniska förhål
landen och bostadssituation. Under 1800-talet reducerades spädbarnsdödligheten vilket 
var den största enskilda anledningen till mortalitetsnedgången i Sverige. Mortalitets
nedgången tillsammans med den höga fertiliteten påverkade befolkningstillväxten po
sitivt. 1869 publicerade läkaren och statistikern Fredrik Theodor Berg artikeln "Om 
dödligheten i första lefnadsåret" i Statistisk tidskrift där han visade på stora regionala 
variationer i spädbamsdödlighet och uppmanade samhället att ta sig an denna 
"oordning". Sundhetskollegium reagerade på denna artikel och provinsialläkarna fick i 
uppdrag att kartlägga spädbamsvården och även amningsförhållandena. Undersök
ningen genomfördes i alla provinsialläkardistrikt i Sverige för att få en detaljerad bild 
av vilka omständigheter som inverkade på spädbamsdödligheten i distrikten och av 
hur spädbamsvården såg ut. 

Historikern Anders Brändström konstaterade i sin avhandling De kärlekslösa möd
rarna. Spädbarnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till Ne
dertorneå att mortalitetsnedgången för spädbarn i Nedertorneå kunde förklaras med en 
övergång från konstgjord uppfödning till amning. Han byggde sin undersökning bl.a. 
på provinsialläkarrapporterna för ovannämnda distrikt av vilka framgick att både pro
vinsialläkare och barnmorskor försökte övertyga mödrarna om amningens betydelse. 
Vidare kom Brändström fram till att mödrarna i Norra Tjusts provinsialläkardistrikt 
nästan inte alls ammade sina barn, medan amningen i distrikten väst och nordväst om 
Norra Tjusts provinsialläkardistrikt var utbredd.3 Således var amningen även utbredd i 

Riksarkivet (RA): Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1870, no 178 
2 Begreppen spädbarn och spädbarnsdödlighet avser under hela undersökningen barn under ett års 

ålder. 
3 Brändström använder i sin avhandling benämningen Norra Tjusts Provinsialläkardistrikt. I 

Kungl. Bref den 2 februari 1842 reglerades dock enbart om bildandet av Tjusts provinsialläkardi-
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Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt. Frågan uppenbarar sig om spädbamsdödlig
heten var högre i Tjusts provinsialläkardistrikt än i Distriktsläkarens i Åtvidabergs 
distrikt och om skillnaden i så fall kan bero på amningens utbredning och spädbams
vården i allmänhet. 

Valet av en järntörelse med Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt ter sig även 
intressant ur synvinkeln att det i flera undersökningar konstaterats att bruksförsam
lingar visar en lägre spädbamsdödlighet än den genomsnittliga. Vidare har flera fors
kare kommit fram till att spädbarnsdödligheten var allra störst vid kusten för att sedan 
avta ju längre inåt landet man kommer, varför det verkar intressant att järntöra späd
bamsdödlighetens storlek för de olika församlingar som har valts ut i denna under
sökning. 

Bakgrund 

Spädbarnsdödlighet, spädbarnsvård och amning under 1700- och 1800-talen 
Under merkantilismen ansågs befolkningen vara ett lands styrka och rikedom och det 
var därför viktigt att stimulera befolkningstillväxten. Då den svenska centralmakten 
inte tyckte att befolkningen ökade i den takt man önskade, kanske till och med mins
kade, grundades Tabellverket 1749 för att utreda förhållandena. Uppgifter om förhål
landena fick Tabellverket från prästernas kyrkobokföring med hjälp av förtryckta for
mulär.4 

Sverige omvandlades under 1700- och 1800-talet från "ett fattigt jordbrukarsam
hälle till ett rikt industrialiserat välfärdssamhälle".5 Denna utveckling som pågick från 
1740 till 1930 benämns ofta den demografiska transitionen eller den demografiska 
övergången och består av fyra faser. 6 Under den första fasen från 1740 till slutet av 
1700-talet dominerade en hög mortalitet som berodde på låg levnadsstandard samt 
höga födelsesiffror. Runt 1800 började dödligheten sjunka långsamt. Denna minskning 
förklaras ofta genom framsteg inom industri och jordbruk som gjorde att levnads
förhållandena kunde förbättras. Födelsesiffrorna var fortfarande höga fram till senare 
delen av 1800-talet då de långsamt började avta vilket inledde den tredje fasen. Under 
1930-talet började den fjärde fasen i och med att födelsetalen stabiliserades på en nivå 
strax över dödstalen. 7 

strikt. Se även avsnittet om Socknarnas geografiska och administrativa bakgrund. När jag re
dogör för Brändströms resultat kommer jag att hänvisa till Norra Tjusts provinsialläkardistrikt 
medan jag annars kommer att använda mig av beteckningen Tjusts provinsialläkardistrikt. 

4 Anders Brändström, De kärlekslösa mödrarna. Spädbamsdödligheten i Sverige under 1800-talet 
med särskild hänsyn till Nedertorneå, Umeå 1984, s 9 

5 Tommy Bengtsson och Rolf Ohlsson, "Sveriges befolkning - myter och verklighet" i Birgitta 
Furuhagen (red), Å·ventyret Sverige. En ekonomisk och social historia, Stockholm 1993, s 117 

6 Bengtsson & Ohlsson, s 118- 119 
7 Under senare år har teorin om den demografiska transitionen ifrågasatts. Jag kommer dock inte att 

föra någon närmare diskussion om detta här. 
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Figur 1: Spädbarnsdödligheten per tusen levande födda (i %0) i Sverige 
1811-1950. Hela riket, städer respektive landsbygd. 
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Källa: Historisk statistik för Sverige, I, Befollming 1720-1950, Stockholm 1955, 
tab. B 14, s. 60 

Studier har visat att grunden till att mortaliteten sjönk i Sverige nästan enbart be
rodde på en minskning av spädbarnsdödligheten som låg på en nivå av drygt 200%0 
under 1700-talet och sjönk till ca. 85%0 vid slutet av 1800-talet vilket visas i figur 1. 8 

Redan 1752 fick Collegium Medicum9 i uppdrag att aktivt verka för att upplysa 
folket och förbättra barnavården. Tabellkommissionen skrev 1761 bl.a. att den all
männa spädbarnsvården och felaktig uppfödning av spädbarnen ansågs ligga bakom 
den dåliga befolkningstillväxten.1°Fyra olika sätt tillgreps för att sprida kunskap om 
spädbamsvården: Man lät författa och sprida litteratur om barnavård, provinsialläkar
väsendet skulle byggas ut med fler distrikt, barnmorskeväsendet skulle förbättras och 
kontrolleras, samt en satsning på att förbättra prästmedicinen. 

I Sverige utgavs 1755 den första egentliga boken om spädbamsvård av Collegium 
Medicum. Den omfattade tjugo sidor och hade titeln Späda Barns Nödiga Ans och 
Skötsel. Alla Christeliga föräldrar åliggande. Boken lade också grunden till en rad 
andra böcker som behandlade barnavård och användes bl.a. av läkaren Nils Rosen von 
Rosenstein. Modems kärlek till barnet och barnets betydelse för att trygga modems 
och kommande generationers ålderdom stod i centrum. Nils Rosen von Rosensteins 
bok Underrättelser om Barn-Sjukdomar och Deras Botemedel kom första gången ut 
1764. Även han satte modem i centrum. 11 

1869 genomförde Sundhetskollegium en undersökning i alla Sveriges provinsiallä
kar- och stadsläkardistrikt där man undersökte förhållandena rörande amning och 
spädbamsvård. Jag återkommer till denna undersökning ett flertal gånger längre fram. 
Som ett resultat av denna undersökning fick medicinalrådet Hilarion Wistrand 1871 
uppdraget att författa en Helsovårdslära med särskild hänsyn till nyfödda och späda 
barn. Tre år senare, 1874, utkom Hjalmar Abelin med Om vården af barn under de 
första lefnadsåren. Han framhäver bl.a. att amningen stegrar och förädlar moderskär-

8 Brändström, s 4 
9 Collegium Medicum ombildades 1813 till Sundhetskollegium och utgjorde den högsta styrelsen 

över allt som rörde det civila och militära hälsotillståndet, läkarna och sjukvården. 1878 ombilda
des Sundhetskollegiet till Medicinalstyrelsen. 

I 0 Brändström s 39-42 
11 Martin Jägervall, Nils Rosen von Rosenstein och hans lärobok i pediatrik, Lund 1990, s 31 
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leken. 12 Enligt Brändström har även i andra länder påpekats betydelsen av mo
derskärleken, moderns ansvar och amningen av barnen.13 

Provinsialläkarväsendet började byggas upp 1688 och dess främsta syfte var att 
allmänheten skulle få tillgång till läkarvård samt att provinsialläkarna skulle lämna 
rapporter till Collegium Medicum och dess efterföljare Sundhetskollegium och Medi
cinalstyrelsen om hälsotillståndet i olika delar av landet. 14 Från början krävdes en 
särskild examination för provinsialläkama. Förutom läkarvård skulle provinsialläkaren 
även utöva hälsovårdande verksamhet genom att rapportera om allt som kunde 
påverka invånarnas hälsa samt bekämpa epidemiska sjukdomar. 15 

Provinsialläkarna skickade varje år in en ämbetsberättelse till Collegium Medicum 
och dess efterföljare Sundhetskollegium respektive Medicinalstyrelsen där verksam
heten för det gångna året beskrevs. Förutom noteringar om sjukdomar innehöll berät
telserna även uppgifter om väder, topografi, skördeutfall, levnadsförhållanden m.m. 16 I 
mitten av 1800-talet fick berättelserna en mer enhetlig struktur där flera fasta ämnen 
skulle avhandlas.17 Provinsialläkarväsendet kompletterades genom Kungl. Brev den 17 
oktober 1840 med distriktsläkare där läkare som var anställda för sjukvården hos 
"menigheter" samt vid "bruk och inrättningar på landet" erbjöds samma möjligheter 
till befordringsrätt i statens tjänst mot att de utförde en provinsialläkares arbetsupp
gifter .18 

Även barnmorskeväsendet var av betydelse för en minskning av mortaliteten i 
Sverige eftersom barnmorskan var den som fick den första kontakten med modem och 
var den person som den nyblivna modern frågade om råd. I mitten av 1800-talet 
fastställdes även i barnmorskornas reglemente att dessa inte bara hade skyldigheten att 
förlösa barn, utan även att övervaka, ge råd och anvisningar om barnavård efter det att 
barnet fötts. 19 Barnmorskan examinerades efter en ettårig utbildning vid Barn
bördshuset i Stockholm och var därför väl underrättad om de senaste rönen inom 
spädbarnsvård och bl.a. om bröstmjölkens fördelar och nackdelarna med konstgjord 
uppfödning. 20 

Då det inte fanns så många läkare i Sverige under 1700-talet medan präster fanns i 
varje socken kom befolkningen ofta till prästen för att fråga honom om medicinsk 
hjälp. En viktig punkt i Tabellverkets formulär som prästerna skulle fylla i var dödsor
saken och för detta krävdes det att prästen skulle ha kunskap om olika sjukdomar. I 
prästutbildningen ingick därfor även föreläsningar om medicin för teologistuderande.2 1 

12 Hjalmar Abelin, Om vården afbam under de första lefnadsåren, Stockholm 1878, s 14 
13 Brändström, s 52 
14 Hilding Bergstrand, "Läkarekåren och provinsialläkareväsendet" i Wolfram Kock (red), Medici

nalväsendet i Sverige 1813- 1962, Stockholm 1963, s 120-121 
15 Bergstrand, s 121-122 
16 Sten Landahl, "Provinsialläkamas årsberättelser i medicinalstyrelsens arkiv. Några anteckningar 

om det äldre beståndet", i Archivistica et Mediaevistica. Ernesto Nygren oblata, Stockholm 1956, 
s 244 

17 Brändström, s 55-56 
18 Bergstrand, s 127 
19 Birger Lundquist, Svenska Barnmorskor, Hälsingborg 1940, T 118, samt Brändström, s 57 
20 Lundquist, T 122 
21 Magdalena Bengtsson, Det hotade barnet. Tre generationers spädbarns- och barnadödlighet i 

1800-talets Linköping, Linköping 1996, s 72 
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Eftersom man insåg att många liv kunde räddas genom enkla botemedel och huskurer, 
bara människorna visste om dem, försökte man ge prästerna en lämplig utbildning. 
1830 insåg man att den medicinska utbildningen och prästutbildningen inte kunde kla
ras av en och samma person och prästerna befriades från kravet att föra statistik över 
dödsorsaker med undantag för farsoter. Samtidigt ökades också antalet provinsiallä
kare. 22 

För dagens människa ter det sig nästan självklart att spädbarn ammas och det är 
nog också den övervägande tron hos stora delar av samhället att spädbarn ammades 
även på 1800-talet. Enligt Brändström har Carl-Herman Tillhagen gett en sådan bild i 
sin bok Barnet i folktron. 23 Det har också varit känt i alla tider att bröstmjölk är den 
bästa näringen som ett spädbarn kan få.24 Skiljde sig då kvinnorna i Nedertorneå, som 
Brändström skriver om i sin avhandling, från kvinnorna som levde i andra delar av 
Sverige? 

Fr Th Berg antydde i sin undersökning "Om dödligheten i första lefnadsåret" att de 
regionala variationerna i spädbamsdödlighet kunde bero på kulturella skillnader i 
barnavärd och framför allt amning och efterfrågade en ändring av "denna oordning" .25 

Som en följd av Bergs artikel beslöt Sundhetskollegium den 2 december 1869, att 
genomf"Ora en undersökning i landets alla provinsialläkardistrikt med syftet att kart
lägga spädbamsvården. 26 Provinsialläkarna skulle lägga upp sina rapporter på ungefär 
samma sätt som Berg hade gjort och fördela dödligheten vecka för vecka och månad 
för månad. Uppgifterna skulle föras in under en ny rubrik, 7.0. 

Informationen som provinsialläkarna samlade in sammanställdes aldrig vilket kan 
bero på att myndigheterna inte längre upplevde mortaliteten som ett lika stort problem 
som tidigare. Samtliga av 1870 års berättelser cirkulerade dock bland Sundhetskollegi
ums ledamöter för att dessa skulle kunna bilda sig en uppfattning om spädbamsvården 
i landet. Den 20 november 1871 beslöts som följd därav att ge Medicinalrådet Hilarion 
Wistrand uppdraget att författa en kortfattad Helsovårdslära med särskild hänsyn till 
nyfodda och späda barn. 27 

Socknarnas geografiska och administrativa bakgrund 
Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt med station i Åtvidaberg omfattade enligt 
Kungl. Brev den 22 februari 1841 följande församlingar: Grebo, Värna, Björsäter, Åt
vid, Oppeby, Kättilstad, Tjärstad, Vårdnäs, samt den östgötska delen av Dalhem. 
Folkmängden för hela distriktet per den 31 december 1880 var 16.238 människor. Upp
gift om antal praktiserande läkare saknades.28 

22 Brändström, s 65-66 
23 Brändström, s 172 
24 Ulf Högberg, Svagårens barn. Ur folkhälsans historia, Stockholm 1983, s 115 
25 Fr Th Berg, "Om dödligheten i första lefnadsåret ", Statistisk Tidskrift, Il!, Stockholm 1869, s 487 
26 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Sundhets-Collegii Protokoll den 12 december 1869, § 6 
27 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Sundhets-Collegii Protokoll den 20 november 1871, §14 samt 

Brändström, s 175 
28 Underdånigt betänkande afgifvet den 5 april 1887 af den af Kongl. Maj:t den 6 november 1885 

tillsatta komite för granskning af uppgjordt förslag till instruktion för provinsialläkare med flere 
läkare äfvensom för utredande af åtskilliga andra i samband dermed stående frågor, Stockholm 
1887, s 35 i tabellbilagorna 
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Det första tecknet på förekomst av en bruksläkare i Åtvids socken har påträffats 
redan 1782, då en bruksläkare omnämns i husförhörslängden.29 Genom ovannämnda 
Kungl. Brevet från den 22 februari 1841 fick bruksläkaren i Åtvid samma ställning som 
en provinsialläkare, i egenskap av en så kallad distriktsläkare. Distriktsläkaren anställ
des och avlönades av fideikommisset men erhöll samma befordrings- och pensionsrätt 
som tillkom provinsialläkarna.30 

Tjusts provinsialläkardistrikt reglerades i Kungl. Brev den 2 februari 1842. Enligt 
Kungl. Brev den 23 oktober 1863 omfattade distriktet Gärdserum, Ukna, Ed, Eds ka
pell, Hannäs, Lofta, Loftahammar, Hallingeberg, Odensvi, Gladhammar, Västrum, 
Törnsfall, Gamleby med Gamleby köping, länsdel av Dalhem och Yxnerum, samt en 
del av Tryserum som annars tillhör Valdemarsviks provinsialläkardistrikt. Folkmäng
den per den 31 december 1880 uppgick till 36.811 invånare och antalet praktiserande 
läkare var tre stycken. Provinsialläkaren var stationerad i Gamleby.3 1 Västervik räk
nades ej till detta distrikt. 

Som jag nämnt tidigare hänvisar Brändström i sin avhandling De kärlekslösa möd
rarna till resultat från Norra Tjusts Provinsialläkardistrikt. I de årsberättelser som jag 
haft tillgång till benämns emellertid distriktet enbart Tjusts provinsialläkardistrikt och 
omfattar församlingar i både Norra och Södra Tjusts härader. 

Åtvid, Grebo och Värna socknar är samtliga belägna i Bankekinds, Hanekinds och 
Kinda härader i Östergötlands län sydöst om Linköping. Församlingarna dominerades 
av jordbruket.32 Två tredjedelar av Åtvids socken utgjordes av godset och fideikom
misset33 Adelsnäs med Åtvidabergs betydande koppargruvor och - verk. 34 Även i Värna 
församling förekom gruvverksamhet vid Bersbo gruva, medan Grebo var en jord
bruksförsarnling. 

Gärdserum tillhörde Norra Tjusts härad och ligger i Kalmar läns nordligaste del, 
medan Gamleby och Gladhammar ligger i Södra Tjusts härad, västerut från Västervik. 
Folkökningen i häradet var kraftig fram till 1880 och hängde ihop med järnindustrins 
expansion. 35 Gärdserum angränsar till Åtvids socken och förutom jordbruk och skogs
bruk förekommer även betydlig industri i anslutning till godset Adelsnäs.36 Gladham
mar ligger närmast sydväst om Västervik och domineras av lantbruk och skogsbruk. 
Även enstaka bruksrörelser, somt.ex. Gunnebo, förekommer.37 

29 Anita Andersson, Se människan i hennes miljö. En studie av hälso- och sjukvårdens framväxt och 
organisation i Åtvids brukssocken under 1800-talet, samt en studie av sjukdomsbilden i Åtvids 
brukssocken åren 1858- 1860, opublicerad B-uppsats i historia, Universitetet i Linköping, vt 1996, 
s9 

30 K. Bref den 22 februari 1841 i Författningar angående Medicinalväsendet i Sverige, samlade och 
utgifne av Dr A. Hilarion Wistrand, Stockholm 1860, s 347 

31 Underdånigt betänkande afgifvet den 5 april 1887, s 56 i tabellbilagorna 
32 Gustav Sundbärg, Emigrationsutredningen Bilaga V, Bygdestatistik, Ekonomisk-statistisk besk

rifning öfver Sveriges olika landsdelar, Stockholm 1910, s 52- 53 
33 Ett fideikommiss stannar genom ett förordnande, fideikommissbrev eller testamente alltid i en 

viss släkt för att en jordegendom kan gå i arv oförminskad eller för att säkra familjens ekono
miska och sociala ställning. 

34 C.M. Rosenberg, Geografiskt-statistikt handlexikon öfver Sverige, Fjärde bandet, Göteborg 1982, 
s 1143- 1444 

35 Sundbärg, Ernigrationsutredningen Bilaga V, s 75- 76 
36 C.M. Rosenberg, Geografiskt-statistikt handlexikon öfver Sverige, Första bandet, s 604 
37 C.M. Rosenberg, Geografiskt-statistikt handlexikan öfver Sverige, Första bandet, s 518- 519 
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Figur 2: Folkmängd inom Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, 
Gamleby och Gladhammar för åren 1850-1890 
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Källa: Bidrag till Sveriges Officiella Statistik. A. Befolkningsstatistik. 1856-1890 

Då siffror för befolkningsmängden för församlingarna inom mitt undersöknings
område inte fanns tillgänglig för alla år, kan endast en något ofullständig kurva för 
befolkningsutvecklingen återges. I stort sett bör denna dock skildra den generella 
utvecklingen. 

Folkmängden i Åtvid uppgick 1850 till 3.936 invånare. Bara tio år senare, 1860, 
hade befolkningen ökat med drygt 1.000 personer (4.985 invånare) för att hålla sig på 
denna nivå de följande tio åren. Under 1870-talet minskade befolkningsantalet stadigt, 
vilket sammanföll med nedläggningen av gruvverksambeten och låg på 3. 720 personer 
1880. Under nästa tioårsperiod sjönk befolkningsantalet ytterligare med 527 personer. 
Enligt provinsialläkarens årsberättelse för 1874 uppgår folkmängden inom fideikom
misset till mellan fem och sex tusen personer med fri läkarvård och medicin.38 

I församlingarna Grebo och Värna skedde en långsam befolkningsökning fram till 
1870-talet för att sedan minska igen. I Värna församling, som dominerades av koppar
bruket liksom Åtvidaberg, ökade antal invånare med drygt 400 personer mellan 1850 
och 1870 för att sedan sjunka igen med samma siffra fram till 1890. 

Bland de resterande tre församlingarna stod Gladhammar för en kraftig befolk
ningsökning med drygt 750 personer under perioden 1850 till 1870. Här fortsatte be
folkningen att växa även under nästa tioårsperiod och minskade först efter 1880 igen. 
Även i Gamleby och Gärdserum noterades, liksom i Gladhammar, en ökning av be
folkningsmängden fram till 1880. Efter 1880 sjönk även där befolkningssiffrorna igen. 

38 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1874, no 53 Åtvidaberg 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka spädbarnsdödlighetens utveckling i församling
arna Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhammar under perioden 
1860-1880. Jag vill även undersöka om det finns ett samband mellan spädbamsdödlig
heten och om mödrarna ammade sina barn respektive hur spädbarn vårdades i all
mänhet. 

Enligt den tidigare, i inledningen, nämnda avhandlingen av Anders Brändström 
kan följande påståenden/hypoteser ställas upp: 

A. Spädbarnsdödligheten borde vara högre i Gärdserum, Gladhammar och Gam
leby församlingar än i Åtvid, Grebo och Värna.39 

B . Provinsialläkarnas årsberättelser borde visa en mera positiv bild av spädbarns
vården och amningen för Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt än för Tjusts 
provinsialläkardistrikt. 

C. För att kunna fastställa hypotesernas hållbarhet kommer följande frågeställ
ningar att behandlas i undersökningen: 

1. Hur hög var spädbarnsdödligheten i de olika församlingarna under perioden 
1860-1880? 

2. Hur skildrades spädbarnsvården och amningsförhållandena av Distriktsläkaren 
i Åtvidaberg och Provinsialläkaren i Tjust under perioden 1860-1880? 

3. Hur fördelade sig spädbarnsdödligheten under levnadsåret samt vilka sjukdo
mar registrerades som orsaker till dödsfall bland spädbarn under perioden 
1860-1880? 

Fråga 3 är framför allt inriktad på att undersöka om det finns ett samband mellan 
amning och dödsorsak respektive i vilken åldersgrupp spädbarnsdödligheten var högst. 

Bakom hypoteserna och frågeställningarna kan även en koppling mellan bruks
samhällets sociala struktur och en lägre spädbarnsdödlighet skönjas. Möjligheten att 
kunna visa på ett samband mellan en låg spädbarnsdödlighet och tillgång till fri läkar
vård, bättre möjligheter att informera om amning och spädbamsvård och social trygg
het är dock i det närmaste obefintlig. 

Avgränsning av ämnet 
Valet av mitt undersökningsområde grundar sig, som tidigare nämnt, på Anders 
Brändströms avhandling De kärlekslösa mödrarna där han nämner att amning var obe
fintlig i bl.a. Norra Tjusts provinsialläkardistrikt. I distrikten väst och nordväst om 
Norra Tjusts provinsialläkardistrikt däremot var amningen utbredd.40 Tre församlingar 
i Tjusts provinsialläkardistrikt har valts ut i denna undersökning, nämligen Gärdserum, 
Gamleby och Gladhammar som täcker provinsialläkardistriktet i en linje från nordväst 
till sydöst. 

Historikern och statistikem Johan Hellstenius, som var verksam under 1800-talet, 
kunde i undersökningen "Barnadödligheten i Vestemorrlands och Jemtlands län" visa 

39 Brändströms resultat redovisas under avsnittet Spädbarnsdödlighetens regionala variationer. 
40 Brändström, s 179- 180 
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att spädbarnsdödligheten var allra störst vid kusten samt att den var låg i bruksför
samlingar. 41 Även andra forskare har, inspirerade av Berg och Hellstenius, undersökt 
spädbarnsdödligheten inom bruksförsamlingar. En av dem var läkaren Emil Nilsson 
som jag återkommer till senare. Av denna anledning valde jag Åtvids socken som bil
dade medelpunkten i brukssamhället samt de angränsande församlingarna Grebo och 
Värna för att jäm!öra spädbamsdödligheten. Alla de tre församlingarna ingick i Di
striktsläkarens i Åtvidabergs distrikt. Värna församling präglades av gruvverksamhet 
såsom Åtvid medan Grebo kan karakteriseras som en agrar socken. 

Uppsatsen kommer att behandla tiden mellan 1860 och 1880, vilket lämpar sig av 
två anledningar. För det första lät Sundhetskollegium genomföra en undersökning om 
spädbamsdödligheten i alla landets provinsialläkardistrikt till följd av Fr Th Bergs 
artikel "Om dödligheten i första lefnadsåret" som publicerades 1869. På det sättet 
hoppas jag att kunna se om en förändring av spädbarnsdödligheten till följd av provin
sialläkamas mer ingående observationer angående spädbamsvård och amning skedde 
jämfört med tiden före 1869. Jag hoppas även kunna se vilka åtgärder som vidtagits för 
att upplysa befolkningen om spädbarnsvårdens och amningens betydelse. För det 
andra hade kopparhanteringen vid bruket i Åtvid nått sin höjdpunkt under 1860-talet 
för att sedan drabbas av en lågkonjunktur under 1870-talet, vilket säkerligen påverkade 
levnadsförhållandena i samhället. 

Källor 
I min undersökning har jag huvudsakligen använt mig av död- och begravningsböck
erna för församlingarna Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhammar 
för tiden 1860 till 1880. Ur dessa böcker har jag excerperat följande uppgifter rörande 
döda spädbarn: namn, ålder vid dödsfallet i månader, dagar och timmar, dödsorsak, 
namn och faderns resp. moderns yrke, hemvist, samt annan relevant information, t.ex. 
om barnet var fött utom äktenskapet eller om det fanns en tvilling. För Grebo, Värna 
och Gladhammar församling har jag kompletterat ovannämnda uppgifter med åldern 
vid dödsfallet från de så kallade SCB-utdragen för åren 1860 och 1861. Uppgift om 
dödsorsaker saknades i en del död- och begravningsböcker och vid en jäm!örelse med 
de utdrag som prästerna skickade in till Statistiska Centralbyrån upptäckte jag att 
dödsorsak där hade angivits i enstaka fall. Då SCB-utdragen dock enbart utgör en se
kundär källa har jag inte ansett dessa uppgifter som tillförlitliga och inte tagit med dem 
i undersökningen. 

Summa födda har jag räknat ut vid genomgång av födelse- och dopböckema för 
församlingarna och siffrorna avser hela tiden antalet levande födda. Barn som har 
registrerats som dödfödda har ej tagits med i min undersökning då dessa inte kan an
vändas som mått på uppväxtvillkor och levnadsstandard.42 Uppgifter om antalet le
vande födda ansåg Berg inte alltid vara tillförlitliga då det är osäkert när prästen ansåg 
ett barn som dödfött.43 Jag har enbart räknat med de personer som var skrivna i re
spektive församling vid tidpunkten för dödsfallet respektive födelsen. 

41 Hellstenius, "Barnadödligheten i Vestemorrlands och Jemtlands län", i Statistisk Tidskrift, Stock
holm 1884, s 161- 162 

42 Bengtsson, Det hotade barnet, s. 83 
43 Berg, s 485 
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Vidare har jag gått igenom provinsialläkarnas årsberättelser för Distriktsläkarens i 
Åtvidabergs distrikt samt för Tjusts provinsialläkardistrikt för åren 1860 till 1880. 
Årsberättelserna ingavs till Sundhetskollegium fram till 1877 och sedan till Medicinal
styrelsen. I rapporterna har jag speciellt letat efter det som provinsialläkarna noterade 
angående spädbarnsvård och amning. Av särskilt intresse var rapporterna efter 1869 
med bakgrund av Sundhetskollegiets krav om beskrivning av detta. Men även uppgif
ter angående barnmorskeväsendet har använts i undersökningen. Enligt Brändström 
lämnade vissa provinsialläkare redan uppgifter i 1869 års ämbetsberättelse medan de 
flesta inkom med uppgifter 1870. Brändström har funnit att inforrnationsmängden har 
varit störst för åren 1869-1873.44 

Av ovannämnda ämbetsberättelser har åren 1861 och 1873 för Åtvidabergs distrikt 
ej påträffats. Berättelserna för åren 1860-1869 har enbart varit tillgänglig på mikrofi
che och inte i original och 1864 års berättelse för Åtvidabergs distrikt är i stort sett 
oläslig. Vidare hade jag ingen möjlighet att undersöka årsberättelserna för åren 1871-
1872, 1875 och 1877 för Åtvidabergs distrikt och Tjusts provinsialläkardistrikt som 
ingår i Sundhetskollegiets arkiv då handlingarna är i så stort konserveringsbehov att de 
inte lånas ut för närvarande. För Tjusts provinsialläkardistrikt däremot finns en 
konceptbok bevarad på Landsarkivet i Vadstena som innehöll just dessa år och som 
jag kunde använda mig av. 

Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt arkiv finns mig veterligt inte bevarat. En 
genomgång av Baroniet Adelswärds arkiv efter bruksläkarens handlingar, och då 
framför allt koncept till ovannämnda årsberättelser, gav tyvärr inget resultat. 

Metod- och problemdiskussion 
Undersökningen rörande spädbamsdödlighetens omfattning i de olika församlingarna, 
fördelningen i olika åldersgrupper samt vilka dödsorsaker som dominerar kommer att 
grunda sig på kvantitativa analyser av materialet. Frågeställningarna som däremot rör 
skildringen av spädbarnsvården och amningsförhållandena i distrikten kommer att 
besvaras genom att jämföra uppgifter i provinsialläkamas årsberättelser. 

Enligt Brändström kan spädbarnsdödligheten i Sverige undersökas utifrån flera 
olika utgångspunkter. För det första kan den betraktas i ett socialt perspektiv, dvs. att 
man kopplar dödligheten till olika samhällsgrupper med skilda levnadsnivåer. Sedan 
kan man kontrastera olika regioner och t.ex. titta på kust-inlandsperspektivet som bl.a. 
Hellstenius gjorde. Man kan även undersöka spädbarnsdödligheten genom att titta på 
förändringar i fertiliteten eller se dem i samband med samhällets förändringar och dess 
utveckling. 45 

I enlighet med den metod som Berg använde sig av i "Om dödligheten i första lef
nadsåret" kommer jag att jämföra i vilket förhållande spädbarnsdödligheten befinner 
sig till antalet levande födda. På detta sätt skall jag kunna få fram hur många barn av 
de levande födda som fortfarande lever vid första levnadsårets slut. Jämförelse av an
talet döda spädbarn i förhållande till antalet levande födda har även använts av Mag
dalena Bengtsson i Det hotade barnet. Tre generationers spädbarns- och barnadöd
lighet i 1800-talets Linköping och i Hans Nilssons avhandling Mot bättre hälsa. Död-

44 Brändström, s 172-173 
45 Brändström, s 4-5 
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lighet och hälsoarbete i Linköping 1860- 1894.46 Som Berg kommer jag även att un
dersöka spädbamsdödligheten under särskilda delar av levnadsåret.47 

Jag har i undersökningen avstått från att dra jämförelser med de siffror som bl.a. 
Berg har räknat fram för de olika länen, då jag anser att församlingarna ligger så pass 
nära varandra geografiskt sett att det inte är av betydelse. 

Det är viktigt att man är medveten om att slumpvariationer kan uppkomma och 
störa bilden när man undersöker spädbarnsdödligheten under ett år. Även Berg påpe
kade att tillfälliga förhållanden lätt kan påverka statistiken. 48 

Eftersom fluktuationerna angående förhållandet döda spädbarn till summa födda 
under tidsperioden kan vara rätt stora har jag valt att även visa en slags trend med hjälp 
av flytande femårsmedeltal, vilket innebär att jag har räknat fram successiva värden 
för fem års observationer. Nackdelen med modellen är att två observationer går förlo
rade i början av femårsmedeltalsserien och två i slutet.49 Det är alltså inte möjligt att 
med siffrorna som finns i bifogade tabeller att beräkna femårsmedeltal för åren 1860-
1861 samt 1879- 1880. 

Då jag har haft tillgång till originalböckerna för församlingarnas kyrkoarkiv kunde 
otydligheter vid läsning, framför allt gällande åldern vid dödsfallet samt dödsorsaken, 
minimeras. 

Sverige bestod 1870 av mellan 270 till 300 provinsialläkar- och stadsläkardistrikt 
som skilde sig väldigt mycket i storlek, yta och antal församlingar. Det måste ha varit 
svårt för läkarna att överblicka hälsoläget i sitt distrikt och Brändström ifrågasätter om 
de över huvudtaget hade en möjlighet att ge en rättvis bild av spädbamsvården i sitt 
distrikt. Risken för generaliseringar är påfallande när provinsialläkarna skulle beskriva 
spädbarnsvården och uppfödningsmetoder i några få meningar. Även om läkaren skrev 
att amning var vanlig i hans distrikt är det möjligt att det också fanns socknar där detta 
inte var fallet. Uttalanden om att en del barn ammas eller att vissa befolkningsgrupper 
använde sig av artificiell uppfödning är svåra att tolka. När uppgifter lämnats om att 
barn fick artificiell föda mycket tidigt kan det inte uteslutas att amning förekom alls. 
Vidare är det osäkert om läkarna lämnade uppgifter om enbart de spädbarn som avled, 
eller de som hade behandlats, eller om det gällde alla barn i distriktet. so 

Vid undersökningen av provinsialläkarnas årsberättelser är det viktigt att ta hänsyn 
till vilket ändamål dessa hade. Provinsial- och distriktsläkarna skulle lämna uppgifter 
om sin verksamhet till Sundhetskollegiet och senare Medicinalstyrelsen. Eftersom de 
på något sätt var tvungna att motivera sin verksamhet användes kanske ibland för 
starka ord. Ordvalet kan ha varit väldigt mycket styrt av den information som provin
sialläkarna fick från sin överordnade myndighet. Även Brändström antyder i slutet av 
sin avhandling att tolkningarna av detta material måste göras med försiktighet.51 Yt-

46 Även förhållandet mellan antalet döda spädbarn och summan av samtliga avlidna i församlingen 
har undersökts men kommer inte att redovisas i detta sammanhang. En sådan jämförelse kan en
ligt Berg också lätt påverkas av farsoter varför jämförelsen av antalet döda spädbarn med antalet 
levande födda ger en säkrare måttstock. 

47 Berg. s 451 
48 Berg. s 436-437 
49 Johan Söderberg och Eva Eggeby, Kvantitativa metoder for ekonomisk och social historia, 

Stockholm 1997, s 107- 109 
50 Brändström, s 176-177 
SI Brändström, s 239 
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terligare metodproblem som har kommit upp vid sammanställning av källmaterialet 
kommer att belysas i analysdelen. 

Forskningsläge 
Även om spädbamsdödlighetens historiska utveckling inte har behandlats särskilt 
mycket har dess betydelse i samband med mortalitetsnedgången poängterats åtskilliga 
gånger och man har kommit fram till att såväl geografiska samt sociala orsaker har 
bidragit till skillnaderna.52 

Enbart forskningsläget i Sverige och till viss del i Finland kommer att behandlas i 
detta avsnitt. En redogörelse av det internationella forskningsläget presenteras av 
Anders Brändström i sin avhandling De kärlekslösa mödrarna. Spädbarnsdödligheten 
i Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå och av Magdalena 
Bengtsson i avhandlingen Det hotade barnet. Tre generationers spädbarns- och bar
nadödlighet i 1800-talets Linköping. 

Avsnittet om forsknings läget kommer att delas in i tre avsnitt varav det första be
handlar de undersökningar och medicinska verk som har publicerats under 1700- och 
1800-talet. I det andra avsnittet kommer jag att redogöra för de resultat som Anders 
Brändström kom fram till i sin avhandling De kärlekslösa mödrarna medan jag i det 
tredje avsnittet kortfattat kommer att redogöra för Jan Sundins och Lars-Göran Tedeb
rands undersökning av bl.a. spädbamsdödligheten i artikeln "Dödlighet och sjuklighet 
i svenskjärnbruksrniljö 1750-1875". 

Forskning angående spädbarnsdödlighet på 1700- och 1800-talen 
De flesta av de nedan uppförda arbetena har även Brändström och Sundin!fedebrand 
hänvisat till i sina arbeten. Men jag har ändå valt att presentera dem i ett särskilt av
snitt även om det kommer att finnas hänvisningar till deras verk. 

Den statistiska vetenskapen ägnade stort intresse åt mortalitets- och tillväxtpro
blem under 1700- och 1800-talen. Bakgrunden till detta intresse var att 1700-talets 
merkantilistiska politik förespråkade en stark befolkningstillväxt eftersom denna skulle 
bidra till att öka landets rikedomar. I och med att Tabellverket grundades 1749 fick 
svenska myndigheter ett instrument för att undersöka befolkningsförhållandena i ri
ket. 53 

Mortaliteten och spädbamsdödlighetens problematik behandlades flera gånger i 
Statistisk Tidskrift efter dess tillkomst 1869 varav Fr Th Bergs artikel "Om dödlighe
ten i första lefnadsåret" som publicerades 1869 kan anses som ett av de viktigaste 
bidragen i detta ämne. Då det tidigare visat sig att dödligheten bland barn sjunker 
starkt ju äldre barnet blir, ansåg Berg det intressant att undersöka om det förhöll sig 
likartat under barnets första levnadsår. Undersökningen möjliggjordes genom att för
samlingarna från och med 1860 lämnade utdrag ur död- och begravningsböckerna där 
åldern vid tiden för döden inte bara specificerades i år utan även i månader och da
gar. 54 

52 Brändström, s 8 
53 Brandström, s 9 
54 Berg, s 435-436 
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Berg undersökte spädbarnsdödligheten i Sveriges län och städer för åren 1860 till 
1866 fördelad på ålder och fann att mortaliteten var allra störst under den första lev
nadsmånaden efter födelsen för att sedan gradvis avta. Den naturliga orsaken till detta 
förhållande ansåg Berg vara den ökade motståndskraft som barnet fick med tiden. 55 

Vidare verkade farsoter först vara av betydelse för barn under andra hälften av det för
sta levnadsåret. 56 Han upptäckte även stora regionala variationer, bl.a. en betydande 
skillnad mellan de angränsande länen Västernorrland och Jämtland.57 I slutet av sin 
undersökning skrev Berg så här: 

Den starka dödligheten i första lefnadsåret uppfattas ej sällan som en "naturens oordning'', hvil
ket med andra ord skulle betyda en oundviklig nödvändighet. Men tvifvelsutan förtjenar den i 
vida högre grad att betraktas och behandlas såsom en "samhällets oordning". Om så är förhål
landet, så är det en pligt af samhället mot sij sjelft att uppbjuda alla bemödanden mot denna 
oordning, detta kräftsår för samhällskroppen.5 

Berg konstaterade även att barnet skulle "uppfattas och behandlas såsom en Guds väl
sign.else for bdde familjen och samhället". 59 Orsakerna till spädbarnsdödligheten såg 
Berg bl.a. i bostadsförhållandena, otillräcklig och osnygg klädsel, men framför allt 
avsaknaden av naturlig föda, där mödrar som kan amma sina barn, föredrog 
"förskämda och rent skadliga ämnen ". Han förebrådde föräldrarna och samhället 
"okunnighet, tanklöshet och fordomar". 60 Ytterligare resultat av Bergs undersökning 
kommer jag att hänvisa till i undersökningsdelen. 

Myndigheterna reagerade på Bergs artikel bl.a. genom att Sundhetskollegium lät 
genomföra en specialundersökning om hur spädbarnen vårdades i varje provinsiallä
kardistrikt. Även en särskild hälsovårdslära för skötsel av spädbarn författades. Bergs 
artikel inspirerade andra statistiker till att studera framför allt olikheterna mellan de 
ovannämnda länen. 1879 publicerade Berg en artikel om "Årstidernas inflytelse på 
dödligheten'', där han undersökte fördelningen av dödsfall över årets månader för varje 
län och för Stockholms stad.61 

1871 presenterade Johan Hellstenius en undersökning av "Dödligheten inom första 
lefnadsåret, i Stockholm och Göteborg"62 och 1884 följde studien "Barnadödligheten i 
Vestemorrlands och Jemtlands län"63 som behandlar åren 1860-1882. I denna studie 
undersökte Hellstenius den redan av Berg konstaterade markanta skillnaden av späd
barnsdödligheten i Västernorrlands och Jämtlands län och kunde bl.a. visa att späd
barnsdödligheten i Västernorrlands län uppgick till 17, 79% medan spädbamsdödlig
heten i Jämtlands län enbart mättes till 9,66%.64 Vidare var den allra störst vid kusten 

55 Berg. s 457 
56 Berg, s 466 
57 Berg. s 486 
58 Berg. s 487 
59 Berg. s 488 
60 Berg, s 48H90 
61 Fr Th Berg, "Om årstidernas inflytelse på dödligheten", Statistisk Tidskrift, Stockholm 1879 
62 Johan Hellstenius, "Dödligheten inom första lefnadsåret, i Stockholm och Göteborg", Statistisk 
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63 Johan Hellstenius, "Barnadödligheten i Vesternorrlands och Jemtlands län", Statistisk Tidskrift, 
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64 Hellstenius, "Barnadödligheten i Vesternorrlands och Jemtlands län", s 155 
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för att sedan avta ju längre inåt landet man kom.65 Men Hellstenius upptäckte även en 
rad avvikelser från detta nämligen att alla bruksförsamlingar visade en betydligt lägre 
spädbarnsdödlighet än de omkringliggande församlingarna. Han kunde även konsta
tera att sameförsamlingar visade en bild som var av omvänd karaktär, nämligen att 
spädbarnsdödligheten var högre där än i församlingar runtom. 66 Hellstenius konstate
rade att två ofta anförda orsaker till en hög spädbarnsdödlighet kunde uteslutas för 
Västernorrlands och Jämtlands läns fall, nämligen inflytandet av stadsbefolkningen 
samt att en stor andel utomäktenskapliga barn bidrog till högre mortalitetssiffror.67 

Orsaken till skillnaderna i spädbarnsdödligheten ansåg Hellstenius vara av kulturell 
art, nämligen rörande barnavård och amningsvanor.68 Hellstenius skriver även att han 
har hittat uppgifter i provinsialläkarnas rapporter att många "bönder oftast är ifrigare 
att hemta veterinär till sin sjuka ko eller häst, än att skaffa lämplig läkarevård åt sitt 
sjuka barn ".69 

Läkaren Emil Nilsson inspirerades av Bergs och Hellstenius artiklar och publice
rade 1889 Om orsakerna till och botemedlen mot den stora barnadödligheten i Sverige 
i allmänhet och särskildt i Vesternorrlands län. Han beskriver barnadödligheten som 
"ett slags spegelbild af befolkningens ståndpunkt och ett uttryck för dess allmänna och 
enskilda hygieniska förhållanden."70 Han gjorde en noggrann undersökning av bruks
församlingarnas gynnsammare spädbarnsdödlighet i förhållande till dess omgivning. 

Nilsson framhöll framför allt barnens uppfödning som förklaring till varför späd
barnsdödligheten var hög i de områden och socialgrupper där barnen fick artificiell 
föda medan den var lägre där amningen var allmän.71 Nilsson påpekade också att en 
överdödlighet i matsmältningssjukdomar kunde orsakas av artificiell uppfödning.72 

Detta skulle också förklara varför sommaren skördar de flesta dödsoffren i åldersklas
sen noll till ett år när temperaturen överskrider den vanliga medelvärmen. Nilsson ob
serverade i fråga om järnbruken i Västernorrland att arbetarstammen var stabil och det 
fanns en "viss allvarlig religiös stämning".73 Det fanns tillgång på god mjölk och 
mödrarna hade inga tillfällen att arbeta utanför hemmet, vilket annars kunde leda till 
att de svek modersplikterna. 74 Dessutom nämner han också den kontroll som bruksfol
ket utsattes för, både av varandra men även av bruksledningen. Fri läkarvård, för
skotterade läkemedel och sjukhjälpsfonder bidrog också till att hålla spädbarnsdödlig
heten nere. Nilsson avslutade sin studie med att anbefalla en kampanj för amning.75 

Statistikern Gustav Sundbärg publicerade från och med 1875 befolkningsstatistiska 
tabeller och undersökningar där även spädbarnsdödligheten behandlas. En undersök
ning som jag använt mig av har titeln "Dödligheten månads- och årstidsvis i Sverige 

65 Hellstenius, "Barnadödligheten i Vesternorrlands och J emtlands län", s 167 
66 Hellstenius, "Barnadödligheten i Vesternorrlands och Jemtlands län",s 161-162 
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1861- 1880", där han i motsats till Berg även jäm!år dödligheten med folkmängden. 76 

Brändström nämner vidare en rad andra arbeten som författades utanför Tabellverkets 
ramar. Carl von Hartman undersökte i början av 1840-talet amningsvanor och späd
barnsdödlighet i församlingar i norra Finland och Sverige, medan andra forskare som 
Elias Heyman, Klas Lindroth och Carl Lindman koncentrerade sig på att undersöka 
betydelsen av trångboddhet, dåliga bostäder, sanitära förhållanden och förhållanden i 
arbetarkvarter i allmänhet. 77 

Spädbarnsdödlighetens regionala variationer 
Anders Brändström konstaterade i sin avhandling De kärlekslösa mödrarna. Späd
barnsdödligheten i Sverige under 1800-talet med särskild hänsyn till Nedertorneå att 
spädbarnsdödligheten i Sverige inte kunde ses som en trög, nästan orörlig faktor, utan 
varje enskild människa kunde styra och påverka den, naturligtvis inom begränsade 
ramar, beroende på ekonomiska, sociala och kulturella förutsättningar.78 Brändström 
beskrev spädbamsdödligheten som en påverkbar process. 79 Avhandlingens viktigaste 
syfte var därför att visa hur de olika sociala, geografiska och kulturella förutsättning
arna verkade och hur de påverkade föräldrarnas vardag, livet och döden. 80 

Brändström valde i sin undersökning ut fyra församlingar som registrerats av De
mografiska Databasen i Umeå, nämligen Fleninge, Trosa, Svinnegarn och Nedertor
neå, och studerade där spädbamsdödligheten över tid, socialt och fördelat över barnens 
första levnadsår. Församlingarna låg i regioner med olika nivåer av spädbarns
dödlighet.81 Han undersökte även de sociala skillnader som kunde ligga bakom späd
barnsdödligheten och delade därför in befolkningen i olika sociala grupper men kunde 
inte finna ett samband mellan spädbamsdödlighet och den ekonomiska standarden. 82 

Slutligen behandlade Brändström även dödlighetens fördelning över det första lev
nadsåret. 83 

Avhandlingen byggde till stora delar på den undersökning som Sundhetskollegium 
genomförde i Sveriges provinsialläkardistrikt i början av 1870-talet för att få en de
taljerad bild av spädbarnsvården i riket. 84 Brändström använde sig vidare av en under
sökning som har genomförts vid Demografiska Databasen i limeå. Där hade man 
kartlagt spädbamsdödlighetens geografiska variationer i Sverige åren 1806 och 1855 
och konstaterat en hög spädbarnsdödlighet i Västernorrland, Mälarområdet, Torneå 
prosteri, söder om Vänern, sydöst om Vättern, och i delar av Skåne och Blekinge för år 
1806. 1855 existerade fortfarande samma förhållanden och regionala variationer men 
på en lägre nivå. 85 

76 Gustav Sundbärg, "Dödligheten månads- och årstidsvis i Sverige 1861- 1880'', Statistisk Tidskrift, 
Stockholm 1883 
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Med stöd av nationella och internationella studier som genomförts med hänsyn till 
spädbarnsdödligheten visade Brändström att man måste studera spädbarnsdödligheten 
som ett påverkbart socialt förlopp som är knutet till den lokala miljön och att späd
barnsdödligheten inte skulle betraktas som en mekanisk process utanför människornas 
kontroll. Spädbarnsdödlighetens nivå styrdes i hög grad av amning, spädbarnsvård, 
hygien men även föräldrarnas öppenhet och attityd gentemot läkare och barn
morskor. 86 Men Brändström konstaterade också att amningen t.ex. kunde visa sig vara 
den viktigaste förklaringsgrunden i en församling medan hygien och bostadsförhål
landen kunde spela en betydelsefull roll i nästa församling. 87 

Spädbarnsdödligheten i olika miljöer 
Jan Sundin och Lars-Göran Tedebrand utgick i sin undersökning "Dödlighet och sjuk
lighet i svensk järnbruksmiljö 1750-1875" från en särkskild produktionsmiljö, närmare 
bestämt järnbruken i Uppland och Medelpad/Ångermanland.88 Enligt Sundin!rede
brand intog bruken en betydelsefull roll i den svenska moderniseringsprocessen i vil
ken mortalitetsnedgången utgjorde ett av de viktigaste inslagen. Författarna kunde visa 
en speciellt låg dödlighet för barn i åldern 0-4 år. Dödlighetsminskningen hade vidare 
börjat mycket tidigare där än i andra delar av det industriella Europa. Den relativt låga 
allmänna dödlighetsnivån vid upplandsbruken grundade sig på en låg späd
barnsdödlighet och en ganska gynnsam vuxenmortalitet. 89 

Spädbarnsdödligheten reducerades enligt Sundin!Tedebrand tidigt i bruksmiljön.90 

De positiva levnadsförhållandena som brukssamhällets omgivning förde med sig samt 
informationsspridningens betydelse för bekämpandet av den höga spädbarnsdödlig
heten var uppenbar. Det är dock svårt att mäta omgivningens inverkan på spädbarns
dödligheten. 91 

Hellstenius hade redan 1884 visat att spädbamsdödligheten i Västernorrlands och 
Jämtlands läns bruksförsamlingar var lägre än i omgivande jordbruksförsamlingar.92 

Sundin/Tedebrand visade i sin studie att spädbarnsdödligheten har varit högre i de 
agrara yrkesgrupperna som förekom i bruksmiljön än bland de bruksanställda.93 I 
tidigare undersökningar avseende städernas förhållanden konstaterades också ett sam
band mellan kvinnoarbete och spädbarnsdödlighet94 Det var också ett faktum att 
bruksarbetarhustrur delvis arbetade utanför hemmet som t.ex. mjölkerskor. Sun
din/Tedebrand ansåg att kvinnoarbete inte kan förklara skillnaderna i spädbarnsdöd
ligheten mellan agrarmiljö och bruksmiljö.95 
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Informationsaspektens betydelse har också behandlats av andra forskare, bl.a. 
nämndes Sigismund Peller av Sundin!Tedebrand. Han kom fram till att en reducering 
av spädbarnsdödligheten inte enbart grundar sig på allmänna socio-ekonomiska och 
kulturella faktorer och påpekade att föräldrarnas förmåga att förhindra magsjukdomar 
hos barnen på sommaren samt infektioner på vintern har varit av betydelse. Dessutom 
ökades med tiden beredskapen inför och möjligheten att erhålla medicinsk hjälp.96 

Amningens betydelse var ytterligare en aspekt som Jan Sundin och Lars-Göran Tedeb
rand anförde som förklaring för den lokalt och regionalt skiftande spädbarnsdödlighe
ten.97 

Undersökning av spädbarnsdödligheten samt amningens och 
spädbarnsvårdens inverkan på denna 
Brändström undersökte provinsialläkamas uppfattning om amningens utbredning i 
Sverige 1869-1874 och delade in distrikten i tre typer: distrikt där barnen uteslutande 
fick modersmjölk, distrikt där artificiell uppfödning dominerade samt en mellangrupp 
där bara vissa befolkningskategorier ammade sina barn eller där bröstuppfödningen 
avbröts tidigt. Distrikt där artificiell uppfödning dominerade kallade Brändström för 
"svarta distrikt".98 

Vid sin sammanställning upptäckte Brändström att distrikt med liknande am
ningsmönster ofta hänger ihop och bildar större områden vilket han ansåg höjer käll
värdet av läkarnas observationer. Det kunde även finnas skillnader mellan grannför
samlingar eller till och med mellan gårdar inom samma församling. Samtidigt kunde 
också skarpa gränser iakttas mellan angränsande distrikt, som t.ex. den förut omtalade 
kontrasten mellan Västernorrlands och Jämtlands län.99 

Brändström upptäckte i sin undersökning sju "svarta" distrikt där amningen nästan 
var obefintlig: Nederkalix, Umeå, Nordmaling, Tierp, Västland, Hofors och slutligen 
Norra Tjusts provinsialläkardistrikt som ju är föremål för denna undersökning. Alla 
dessa distrikt låg antingen nära eller direkt vid kusten.100 

Hur hög var spädbarnsdödligheten i de olika forsamlingarna under perioden 1860-
1880? 
För varje församling kommer att ges en beskrivning av utvecklingen för antalet döda 
spädbarn samt antalet födda under tiden 1860 till 1880. Beroende på delvis stora för
ändringar i de olika grupperna och församlingarna kommer dessa beskrivningar vara 
mer eller mindre detaljerade. Diagram och siffror för respektive församling återfinns i 
bilaga 1. Figurerna i detta avsnitt kommer att visa förhållandet döda spädbarn till 
summa födda i %0, dvs. per tusen levande födda i flytande femårsmedeltal i avsikt att 
åskådliggöra trendutvecklingen, medan jag i texten anger det exakta förhållandet för 
året om inget annat anges. 
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Spädbarnsdödligheten i Ätvid, Grebo och Värna 

Figur 3 : Spädbarnsdödlighet per 1000 levande födda för Åtvid , Grebo 
och Värna församl ingar 1860-1880. Flytande 5-årsmedeltal. 
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Källa: Död- och begravningsböcker samt födelse- och dopböcker för 
Åtvid, Grebo och Värna för åren 1860-1880 (VALA) 

Antalet döda spädbarn i förhållande till summa födda hade tre toppar i Åtvid, 
1863, i slutet av 1860-talet och vid mitten av 1870-talet, men som figur 3 visar fanns det 
ändå en lätt sjunkande tendens. I flytande femårsmedeltal uttryckt håller sig späd
bamsdödligheten nästan hela tiden under I 00%0 och ligger därmed klart under riksge
nomsnittet för landsbygden, som sjönk från 139%0 till 130%0 under undersökningsperi
oden. Även i Grebo församling kunde några toppar konstateras som närapå samman
faller med dem i Åtvid. Spädbamsdödligheten var något högre i Grebo. I början av 
1870-talet steg den till över l 00%0 men minskade igen mot slutet av undersökningspe
rioden. I Värna församling var spädbamsdödligheten högst jämfört med Åtvid och 
Grebo med runt 130 till 140%0 åren 1874 till 1876 och låg därmed något över riksge
nornsnittet för landsbygden dessa år. Även i Värna ökade spädbamsdödligheten fram 
till mitten av 1870-talet för att sedan sjunka. Den kraftiga befolkningsökningen som 
skedde i Åtvid under 1850-talet verkar inte ha påverkat spädbamsdödligheten. 
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Spädbarnsdödligheten i Gärdserum, Gamleby och Gladhammar 
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Figur 4: Spädbarnsdödllghet per 1000 levande födda för 
Gärdserum, Gamleby och Gladhammar församlingar 1860-

1880. Flytande 5-årsmedeltal. 
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Källa: Död- och begravningsböcker samt födelse- och dopböcker för 
Gärdserurn, Gamleby och Gladharnmar för åren 1860--1880 (VaLA) 

Som figur 4 visar låg spädbarnsdödligheten i Gärdserums församling i början av 
undersökningsperioden under riksgenomsnittet som låg på 139%0 1861-1870. Sedan 
ökade spädbarnsdödligheten mot slutet av 1860-talet och låg i flytande femårsmedeltal 
uttryckt runt 130 %0. Under 1870-talet sjönk andelen igen för att sluta på omkring 100 
%0. Siffrorna för Gladhammar pendlade mellan 100 och 130%0 under hela 1860-talet 
om man betraktar medeltalen men ökade sedan mot slutet av 1870-talet för att hamna 
något över riksgenomsnittet. För Gamlebys del konstaterades en spädbamsdödlighet 
på runt 130%0 i början av 1860-talet för att sedan sjunka. Nästan hela 1870-talet ligger 
spädbarnsdödligheten dock på omkring 150%0 och därmed över riksgenomsnittet. 

Sammanfattning av späd barnsdödlighetens utveckling for samtliga socknar 
Vid en jäm!orelse mellan de tre församlingar som ingår i Distriktsläkarens i Åtvida
bergs distrikt samt Tjusts provinsialläkardistrikt framkom att spädbamsdödligheten var 
lägst i Åtvids församling och nästan hela tiden låg under 100 %0. Grebo församling 
följer samma utveckling under 1860-talet med en spädbarnsdödlighet under 100%0 men 
ökade sedan under mitten av 1870-talet till omkring 120 %0. Värna noterade den högsta 
spädbamsdödligheten av de tre församlingar som har undersökts i Distriktsläkarens i 
Åtvidabergs distrikt, men låg trots allt under 1860-talet under riksgenomsnittet. 

Av församlingarna som har undersökts inom Tjusts provinsialläkardistrikt visade 
Gärdserums församling i början av undersökningsperioden den högsta spädbarnsdöd
ligheten med runt 130%0 men sjönk sedan under 80 %0, vilket innebar den lägsta späd
bamsdödligheten i slutet av 1870-talet. I Gamleby noterades den högsta spädbarns
dödligheten för samtliga församlingar med mellan 140 och 160 %0. Gladhammar följde 
riksgenomsnittet både i början och i slutet av den undersökta tiden men låg under 
100%0 runt 1870. 
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Hur skildrades spädbarnsvården och amningsforhållandena av Distriktsläkaren i Åt
vidaberg och Provinsialläkaren i Tjust? 
Under denna frågeställning kommer jag att redogöra för de resultat som framkommit 
genom analys av provinsialläkarnas årsberättelser. Tyngdpunkten kommer att ligga på 
att skildra spädbarnsvården och amningsförhållanden som frågeställningen visar, men 
jag kommer även beröra den information som har framkommit angående barnmorske
väsendet. 

Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt 
För 1860 rapporterade distriktsläkare R. Fornmark att endast en examinerad barn
morska fanns inom distriktet. Hon hette Charlotta Schelin och avlönades av Åtvids 
församling. Under en del av året var Fornmark frånvarande och distriktsläkartjänsten 
uppehölls då en tid av Provinsialläkaren i Tjusts distrikt Dr. Hacksell samt t.f. di
striktsläkare Dr. Aug. Dandanelle. 101 

1862 hade Dr. Aug. Th. Dandanelle tillträtt tjänsten som distriktsläkare och han 
rapporterade att det nu fanns barnmorskor i Åtvid och Tjärstad, samt att Grebo och 
Värna församling hade fått en gemensam barnmorska under året vid namn Bernhar
dina Molander (senare gift Petersson). Församlingarna var dock i allmänhet obenägna 
att antaga barnmorskor. 102 Om obenägenheten att anställa barnmorskor rapporterade 
Dandanelle även i 1863 års berättelse. Han berättade att han skickat skrivelser till de 
församlingar som ännu inte hade barnmorskor för att "verka, hvar inom sin forsam
ling, for den goda saken ". 103 1865 anställdes på Friherre Adelswärds bekostnad en 
examinerad barnmorska vid namn Anna Sofia Jacobsson (senare gift Rydberg) för 
Bersbo gruvor i Värna församling. I övrigt var ovannämnda barnmorskor fortfarande i 
tjänst i Åtvid, Grebo och Värna församling.104 Åren 1867 till 1869 var Björsäter, Kättil
stad och Vårdnäs fortfarande utan barnmorska. 105 1870 namnges Clara Gustafva 
Wennström som barnmorska för Åtvids församling. 106 

I årsberättelsen för 1870 meddelade Dandanelle enligt Sundhetskollegiets cirkulär 
av den 2 december 1869 angående de förhållanden som kan anses inverka på dödlig
heten bland barn inom första levnadsåret att dödligheten bland barn inom första lev
nadsåret ej var hög inom Åtvidabergs distrikt. Han tillskrev detta "lyckliga" förhål
lande de "temligen goda lefnadsvillkor " som folket i denna trakt lever under. Dess
utom ansåg han att fattigvården var välordnad, även om de i bättre lottade hem födda 
enligt honom alltid kommer få bättre omvårdnad. Han nämnde en "öm och noggrann 
omvårdnad, en sund och ändamålsenligt foda, renlighet och frisk luft samt behörig 
värme" som ytterst viktiga betinganden för det späda barnets hälsa. Brist på någon av 
dessa faktorer ansåg han vara bidragande orsaker till den ringa dödligheten av späda 
barn som ändå förekom i distriktet. I de fattigas familjer överlämnades skötseln av det 
späda barnet till någon annan hemmavarande om modern måste lämna hemmet för att 

101 RA: Sundhetskollegiurns arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1860, no 131 
102 RA: Sundhetskollegiurns arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1862, no 130 
103 RA: Sundhetskollegiurns arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1863, no 141 
104 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1865, no 150 
105 RA: Sundhetskollegiurns arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1867, no 148, 1868, no 165, 

1869, no 169 
106 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1870, no 164 
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kunna bidra till familjens underhåll. Dandanelle avslutade denna punkt i årsberättelsen 
med följande: 

Under hela den tid jag varit läkare härstädes, har jag alltid sökt att meddela hvarje mor upplys
ning, om bästa sättet att sköta späda barn, och jag har äfven haft glädjen att se, hur mången tagit 
mitt råd i akt. Mycket återstår dock att göra, och skall jag fortfarande egna synnerlig uppmärk
samhet åt denna sak för att möjligen kunna fä bort alla de förhållanden, som kunna inverka på 
dödlighet bland späda barn.107 

I 1876 års rapport skrev Carl And. Friman följande: 

I allmänhet begår modren det felet att ej låta sitt späda barn lefva af endast di, eller i brist därpå 
af komjölk, utan blir itrudgadt derjemte allehanda andra födoämnen och i vanliga fall blir det till 
att börja med sjukt mafe- och tarmkatarrh. Detta fel begärs oupphörligen trots alla läkarens 
förbud och varningar.10 

Åren 1878 till 1880 hade distriktsläkaren inget nytt att anmärka angående fördomar och 
fel vid späda barns uppfödande och vård. 

Tjusts provinsialläkardistrikt 
Enligt 1860 års ämbetsberättelse fanns i Tjusts provinsialläkardistrikt elva examinerade 
barnmorskor och, förutom provinsialläkaren Joh. Fredr. Th. Hacksell, ytterligare två 
läkare i Västervik. 109 I 1861 års berättelse skrev han dock att barnmorskeväsendet var i 
ganska dåligt skick då endast fyra av distriktets 15 socknar hade en bammorska.110 

1862 rapporterades sex examinerade barnmorskor i distriktet samt två i Västervik. 11 1 

Prästerskapet uppmanades flera gånger av provinsialläkaren att anta ytterligare barn
morskor. 1863 fanns fem barnmorskor i distriktets 15 socknar samt fem i Västerviks 
stad. 112 1864 ökade antalet barnmorskor till åtta i distriktet. 113 1866, antalet barn
morskor uppgick till sju stycken, rapporterade Hacksell att två kvinnor hade dött "i 
följd av barnsbörd" och en av missfall i Gladhammar socken där barnmorska sakna
des. Med anledning därav hade han gjort ytterligare en framställan hos prästerskapet 
om barnmorskans fördelar. Samma år skrev han att barnmorskan i Ukna församling 
hade inkommit med ett klagomål att folket i socknen ofta anlitade oexaminerade 
barnmorskor, varpå provinsialläkare Hacksell lät prästerskapet kungöra om det vite 
som anstår om oexarninerad barnmorska anlitas, förutom i nödfall. 114 

1867 var barnmorskeväsendet enligt Hacksell "numera i temligen godt skick sedan 
barnmorskor blifvit antagna i ytterligare 2 ne af distriktets socknar. " Barnmorska i 
Gärdserum var Carolina Moberg och i Gamleby Augusta Svensson. 115 1868 antogs 

107 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1870, no 164 
108 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1876, no 41 
109 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1860, no 132 
110 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1861 , no 133 
111 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1862, no 145 
112 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1863, no 145 
113 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1864, no 170 
114 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1866, no 176 
115 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1867, no 162 
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Mathilda Stiehl som barnmorska i Gladhammar. 116 1869 antecknades Sofia Fält som 
barnmorska i Gärdserum.117 

I 1870 års berättelse skrev provinsialläkare Hacksell följande angående spädbams
vården: 

Orsaken till späda barns död anser jag i främsta rummet vara det onaturliga sätt på hvilket de 
uppfödas. Icke blott den högre samhällsklassens qvinnor utan äfven qvinnan af folket vilja 
gema undandraga sig besväret att amma sina barn, derför ser man äfven i bond- och torpare
stugoma det späda barnet ligga i sin vagga med "nappflaskan" i mun, och gör man sig under
rättad om förhållandet, skall man i de flesta fall finna, att ej oförmåga hos modem, utan fruktan 
för det besvär och den uppoffrinfi digifvningen åstadkommer, är grunden till att qvinnan för
summar denna sin heligaste pligt. 18 

Bättre lottade kvinnor ammade enligt Hacksell sällan sina barn utan anlitade en amma. 
Läkarens varningar tillbakavisades med svar som "att en av fruns bekanta uppfodt sina 
barn så och att det gått forträffiigt. " 

Hacksell yttrade sig kritiskt mot att en del barnmorskor, framför allt äldre, givit 
friska barnaföderskor rådet att inte själva amma för att skona sin "svaga kropp". Han 
hade dock inget svar på varför barnmorskorna gav detta råd, men konstaterade att följ
den blev tätare barnsängar. Ytterligare kritik yttrade han mot att många barnmorskor 
inte la det nyfödda barnet till modems bröst förrän andra eller tredje dagen efter för
lossningen för att avhålla barnet från att få i sig den "skadliga" råmjölken.119 

I 1873 års berättelse skrev Hacksell följande: 

Ännu en gång vill jag påpeka den onaturliga plägseden, som är så allmän bland allmogen, att 
ofta dagen efter barnets födelse framföra det till kyrkan för att döpas. Ingen årstid och ingen vä
derlek utgör något hinder för verkställandet af detta bruk, som ganska ofta har barnets för tidiga 
död till följd. 
Det som isynnerhet synes inverka på den stora dödligheten bland barn inom första lefnadsåret är 
utom tvivfel den dåliga och otillräckliga föda de erhålla; ty modren undandrager sig att gifva sitt 
barn di och uppföder det med välling eller skummjölk m.m. och följden blir att det förr eller se
nare dukar under. 
Det är i sanning för menniskovännen en sorglig betraktelse, då man tänker på att om en qvinna 
genast vid barnets födelse dödar detsamma, får hon straff derför, men om hon genom svält och 
vanskötsel långsamt pinar det till döds går hon strafflös. 

120 

Även i 1877 års ämbetsberättelse yttrade sig Hacksell kritiskt mot barnmorskorna: 

De s. k. diflaskoma begagnas allmänt och snart kommer det att höra till sällsyntheten att en mor 
gifver sitt barn di. Till detta bedröfliga oskick bidraga i icke ringa grad barnmorskorna; ty dessa 
förklara att qvinnan är för "svag" att sjelf amma sitt barn och på denna auktoritet tillgripes di
flaskan. 

116 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1868, no 181 
117 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1869, no 186 
118 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1870, no 178 
119 RA: Sundhetskollegiums arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1870, no 178 
120 VaLA: Provinsialläkarens i Tjusts distrikts arkiv, volym l , s. 552 och RA: Sundhetskollegiums 

arkiv, Årsberättelser från provinsialläkaren 1873, no 70 
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Af köpmännen här i Gamleby har jag gjort mig underrättad att under 1877 försåldes öfver 400 
slangar till diflaskor, hvilket torde bevisa huru allmänt de äro i bruk.121 

Seden att föra det nyfödda barnet till dopet även i sträng kyla och utsätta barnet för 
trängseln i kyrkan hade Hacksell redan påtalat i 1870 års berättelse. 

I ämbetsberättelserna för 1871-1872, 1874-1876 samt 1878- 1880 hade Hacksell 
inget nytt att tillägga. 

Sammanfattning 
Distriktsläkaren i Åtvidaberg meddelade 1870 att spädbamsdödligheten i Åtvidabergs 
distrikt var låg och förklarade detta faktum med de goda levnadsvillkoren som härs
kade inom distriktet. Den dödlighet bland barn under ett års ålder som ändå fanns 
kunde enligt honom minskas genom att ge barn omvårdnad och ändamålsenlig föda 
samt även renlighet, frisk luft och värme. Distriktsläkare Dandanelle påpekade 1870 
även att han försöker upplysa modem om hur hon skall sköta sitt barn. 

Av årsberättelsen för 1870 framgick även att kvinnorna inom Distriktsläkaren i 
Åtvidabergs distrikt delvis arbetade och därför inte kunde amma sina barn. Det tyder 
på att artificiell uppfödning förekom vid sidan om amningen. Sex år senare påtalades 
av Dandanelles efterträdare Friman att mödrarna fortfarande gav sina barn di vilket 
visade att det även under andra hälften av 1870-talet förekom artificiell uppfödning 
inom distriktet. En intressant synpunkt som kom fram i årsberättelserna var att am
ningen tydligen ansågs som besvärlig, både av fattiga och mer välbärgade mödrar. 

Av betydelse för den låga spädbamsdödligheten var möjligtvis också att det fanns 
en barnmorska i Åtvid under hela perioden samt i Grebo och Värna sedan 1862. Från 
och med 1865 fanns även en barnmorska vid Bersbo gruvor i Värna som avlönades av 
fideikommisset. För Gärdserums och Gamlebys del däremot dröjde det till 1867. I 
Gladhammar anställdes en barnmorska 1868. 

Barnmorskornas betydelse påtalades ett flertal gånger av Provinsialläkaren i Tjusts 
distrikt. Här yttrade sig provinsialläkaren även kritiskt mot de råd som barnmorskorna 
gav mödrarna angående amning. Som vi har sett i provinsialläkarrapporten för 1866 
fanns det tydligen en del oexaminerade barnmorskor. Vilken roll dessa har spelat i 
detta sammanhang kan inte undersökas då det inte finns något källmaterial om detta, 
men det framgick att varken läkare eller barnmorskor ansåg att dessa var kvalificerade. 

Vidare påtalades seden att utsätta det nyfödda barnet för hårt väder och vistelse 
bland mycket folk som en orsak som kunde bidra till spädbarnsdödligheten, vilket 
även Hellstenius hade konstaterat i sin undersökning. 122 

Hur fördelade sig spädbarnsdödligheten under levnadsåret samt vilka 
sjukdomar registrerades som orsaker till dödsfall bland spädbarn? 
Ovanstående frågeställning har undersökts i två steg. Först undersökte jag de dödsor
saker som angavs till dödsfallen och sedan gick jag närmare in på en del dödsorsaker 
och fördelningen av just de dödsorsakerna på tre åldersgrupper. 

121 VaLA: Provinsialläkarens i Tjusts distrikts arkiv, volym 1, s 718-719 
122 Hellstenius, s 166 
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Vilka dödsorsaker registrerades i de olika församlingarna som orsak till spädbarns
dödligheten? 
I flera undersökningar har sambandet mellan spädbarnsdödlighetens variationer under 
säsongen såsom under levnadsåret satts i samband med dödsorsakerna. Brändström 
t.ex. har konstaterat en betydande ökning av spädbarnsdödligheten under sommarmå
naderna då barn som inte ammades fick äta sur komjölk som medförde magsjukdomar 
som ofta ledde till döden. Undersökningarna har även visat att det ofta förekommer en 
topp även under vintern, nämligen under månaderna november till januari. 123 Läkaren 
Ulf Högberg sätter i Svagårens barn. Ur folkhälsans historia en hög spädbarnsdödlig
het i slutet av sommaren i samband med att kvinnorna var tvungna att hjälpa till med 
skördearbetet och sålunda var tvungna att avvänja sina barn. 124 En närmare granskning 
av de olika dödsorsakernas frekvens fördelad på året kommer inte att behandlas i 
denna uppsats av två anledningar. Den första är tidsbrist och den andra är att antalet 
döda spädbarn i vissa församlingar är så låg att den knappast rättfärdigar slutsatser. 
Men ändå anser jag att det är viktigt att ha de ovannämnda resultaten i åtanke vid en 
undersökning av de olika dödsorsakernas frekvens framför allt med tanke på samband 
mellan artificiell uppfödning och magåkommor. 

Under 1700-talet och första delen av 1800-talet var prästerna tvungna att fylla i en 
förtryckt dödsorsaksstatistik med fördelning på olika åldersgrupper. Redovisning av 
dödsorsakerna styrdes genom den nomenklaturen och betraktas av forskare i efterhand 
ofta som osammanhängande och inte genomarbetad. 125 

Kvaliteten på prästernas dödsorsaksuppgifter kan variera väldigt mycket beroende 
på hur väl utbildade prästerna var i medicin. I många fall kunde nog inte ens den då
tida läkarvetenskapen fastställa några exakta diagnoser. Vid barns dödsfall står inte 
alltid en dödsorsak angiven eller det kan stå "oangiven sjukdom". I sådana fall är det 
svårt att veta om prästen inte kunde identifiera dödsorsaken respektive sjukdomen eller 
om han aldrig fick se barnet. 126 

Undersökningsperioden har delats in i fyra tidsperioder, varav de första tre omfat
tar fem år och den fjärde sex år. Dödsorsakerna har grupperats i 17 klasser. Procentta
len har räknats fram genom att sätta dödsorsakerna i förhållande till antalet avlidna 
spädbarn under perioden för respektive församling. 

Innan resultaten redovisas kommer jag först kort redogöra för några av de olika 
dödsorsakernas innebörd vilket samtidigt förklarar varför jag har valt att sammanfatta 
vissa dödsorsaker i en grupp. Förklaringarna i detta stycke har hämtats från Gunnar 
Lagerkranz Svenska sjukdomsnamn i gångna tider om inget annat anges. Slag och 
konvulsioner har i flera församlingars död- och begravningsböcker används som sy
nonymer och betecknar enligt Lagerkranz ett slags hjärtspräng. Sjukdomsförloppet 
består av två delar. Först drabbas barnet av ryckningar för att sedan falla i en djup 
sömn. Enligt Nils Rosen von Rosenstein kan hjärtsprång orsakas av flera anledningar. 
Den främsta orsaken är rev, vilket motsvarar kolik, som kan framkallas av att barnet 

123 Brändström, s 106 
124 Högberg, Svagårens barn. Ur folkhälsans historia, s 117 
125 Eva Nyström, "Den svenska dödsorsaksstatistikens framväxt och tidiga historia" i Lennart Nor

denfelt (red), Hälsa, sjukdom, dödsorsak Studier i begreppens teori och historia, Linköping 1996, 
s 130 

126 Brändström, s 96 
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ges mjölk som är av dålig kvalite. Dels kan det orsakas om barnet är förstoppat, vilket 
även kan gälla det nyfödda barnet. Även i samband med frossa eller feber, eller sjuk
domar som koppor, mässling och scharlakansfeber kan hjärtsprång uppträda. 127 Även 
Magdalena Bengtsson ser ett samband mellan slag och mag- och tarmsjukdomar. 128 

Luftvägsinfektioner kan bestå av bröstfeber, bröstlidande, luftrörsinflammation 
och lunginflammation. Att ett barn lider av torsk yttrar sig genom att barnet f'ar blåsor i 
munnen. Barnet får mycket ont och kan ej dia och således lider det av hunger och törst. 
Det kan också få svårt att svälja. Till gruppen mag- och tarmsjukdomar räknas i 
undersökningen mag- och tarmkatarr, kräkningar och magplågor. Smittkoppor och 
koppor betecknar samma sjukdom. Rödsot eller dysenteri karakteriseras av smittsam 
diarre. Kikhosta smittar enbart barn om de aldrig haft sjukdomen. Blodstörtning och 
slag/konvulsioner kan uppträda i samband med kikhosta. Strypsjuka och halssjuka är 
begrepp som påträffades i mitt undersökningsmaterial och betecknar detsamma som 
difteri. Svaghet anges ofta som dödsorsak när barnet har avlidit några timmar eller da
gar efter födseln. 

Enligt Högberg antecknades många gånger "okänd barnsjukdom" som dödsorsak 
hos spädbarn och att detta skulle ha varit olika diarreskjukdomar.129 Då det inte finns 
något belägg för detta kan jag inte utgå ifrån att det gällde för alla dödsfall där ingen 
särskild dödsorsak angavs men ändå finns det en möjlighet. I de fall där ingen dödsor
sak har noterats i död- och begravningsböckerna har jag fört dessa siffror till rubriken 
"Ej angiven/okänd". 

Tabell 1: Dödsorsaker bland spädbarn i förhållande till det totala antalet avlidna späd
barn under perioden 1860-1864 i% 

Slag/konvylsioner 
Lyftvägsinfektioner 
Svaghet 
Torsk 
Mag- och tarmsjukdomar 
Smittkoppor/Koppor 
Rödsot 
Kikhosta 
Mässling 
Vattenkoppor 
Skarlakansfeber 
Strypsjuka, halssjyka, difteri 
EJ angiven/okänd 
Diverse Inflammationer (hjärnhinneinflammation, 
hjärnfeber, hjärnlidande, nervlidande, nervfeber) 
Övriga (ryggmärgsiidande, utslag, syphills, vattensot, 
ynder llvslidande, miubildnlng vid födseln, blodstört-
ning, blodslag, rosfeber, engelska sjYkan, avtyning, 

Åtvld 
65,33 
20,00 
1,33 
1,33 
0 ,00 
0 ,00 
1,33 
2,67 
4 ,00 
0 ,00 
0,00 
1,33 
1,33 

1,33 

Grebo 
58,33 
8,33 
4 ,17 
8,33 
4 ,17 
4,17 
0 ,00 
12,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Värna 
72,41 
17,24 
0,00 
0,00 
3,45 
0,00 
0,00 
3,45 
0,00 
0,00 
0,00 
3,45 
0,00 

0,00 

GärdserYm 
45,45 
6,06 
24,24 
0 ,00 
3 ,03 
0,00 
0 ,00 
0 ,00 
0 ,00 
0,00 
0,00 
12,12 
0,00 

3,03 

Gam leb 
42,86 
2,04 
6,12 
0,00 
0,00 
2,04 
0,00 
14,29 
2,04 
0,00 
0,00 
12,24 
16,33 

0,00 

Gladhammar 
25,71 
2,86 

22,86 
0,00 
2,86 
0,00 
0 ,00 
0,00 
5,71 
0,00 
0,00 
5 ,71 
31,43 

0 ,00 

ältfrossa) 0,00 0,00 o.oo 3,03 o,oo 2,86 
Svullnad/böld 0 ,00 0,00 0,00 0,00 2,04 0,00 
01 cksfall/mord 0,00 0,00 0,00 3,03 0,00 0,00 

Källa: Död- och begravningsböcker för Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhammar 
för åren 1860-1880 (VaLA) 

Vi ser i tabell 1 som omfattar tiden 1860-1864 att "slag/konvulsioner" var den 
dödsorsak som skördade flest offer i samtliga församlingar förutom i Gladhammar, där 
"slag/konvulsioner" stod för endast en fjärdedel av dödsfallen. I Åtvid, Grebo och 

127 Jägervall, Nils Rosen von Rosenstein och hans lärobok i pediatrik, s 52-60 
128 Bengtsson, Det hotade barnet, s . 77 
129 Högberg, s 97 
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Värna noterades "slag/konvulsioner" för mer än hälften av alla dödsfall. I Gladhammar 
dominerade "Ej angiven/okänd" med drygt en tredjedel och i Gamleby församling låg 
denna orsak på 16 %. Olika typer av luftvägsinfektioner orsakade cirka en femtedel av 
dödsfallen bland spädbarn i Åtvid och Värna. Även i de andra församlingarna bidrog 
luftvägsinfektioner till spädbarnsdödligheten men låg där bara mellan 2% och 8 %. 
"Svaghet" orsakade närmast en fjärdedel av dödsfallen i Gärdserum och Gladhammar 
församlingar. Kikhosta bidrog till omkring 12% respektive 14% i Grebo och Gamleby 
församlingar, medan den inte orsakade några dödsfall alls i Gärdserum och 
Gladhammar. Strypsjukan skördade runt 12% av dödsfallen i både Gärdserum och 
Gamleby församling. Torsk angavs som dödsorsak för två barn under perioden vilket 
utgör 8% i förhållande till samtliga avlidna spädbarn. 

Tabell 2: Dödsorsaker bland spädbarn i förhållande till det totala antalet avlidna späd
barn 
under perioden 1865-1869 i procent 

Slag/konvulsioner 
Luftvägslnfektloner 
Svaghet 
Torsk 
Mag· och tarmsjukdomar 
Smittkoppor/Koppor 
Rödsot 
Kikhosta 
Mässling 
Vattenkoppor 
Skarlakansfeber 
Strypsj uka, halssjuka, difteri 
Ej angiven/okänd 
Diverse Inflammationer (hjärnhlnnelnflammatlon, 

Åtvid 
45,45 
12,73 
1,82 
0,00 
1,82 
0,00 
0,00 
5 ,45 
9 ,09 
1,82 
3,64 
10,91 
5,45 

hjärnfeber, hjärnlidande, nervlidande, nervfeber) 0,00 
Övriga (ryggmärgslldande, utslag, syphllls, vat· 
tensot, underlivslldande, missbildning vid föd· 
seln, blodstörtning, blodslag, rosfeber, engelska 

Grebo 
71,43 
14,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
14,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Värna 
61,90 
9,52 
4 ,76 
0,00 
0,00 
0,00 
o.oo 
9,52 
9,52 
0,00 
4,76 
0,00 
0,00 

0,00 

Gärd serum 
46,51 
0,00 
18,60 
2,33 
0,00 
0,00 
0,00 
4,65 
2,33 
0,00 
0,00 
18,60 
0,00 

0,00 

Gamleb 
15,00 
5,00 
37,50 
2,50 
2,50 
0 ,00 
0,00 
5,00 
2,50 
0,00 
5,00 
2,50 
17,50 

0,00 

Gladhammar 
40,91 
9,09 
18,18 
0,00 
0,00 
2,27 
0,00 
2,27 
2,27 
0,00 
2,27 
9,09 
9,09 

o.oo 

sjukan, avtyning, ältfrossa) 1,82 0,00 0,00 2,33 5,00 0,00 
Svullnad/böld 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 
01 cksfall/mord 0,00 0,00 0,00 2 33 0,00 4,55 

Källa: Död- och begravningsböcker för Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhammar 
för åren 1860- 1880 (VaLA) 

Åren 1865-1869 dominerade "slag/konvulsioner" spädbamsdödligheten med 
mellan drygt 40 till 71 % i samtliga församlingar förutom Gamleby, där den utgjorde 
enbart 15 %. Luftvägsinfektioner stod för den näst största dödsorsaken i Åtvid, Grebo 
och Värna församling och uppmättes även till 9% i Gladhammar församling. I dessa 
församlingar registrerades också en relativ stor andel av dödsfall orsakad av kikhosta, 
och för Åtvids och Värnas del även av mässling. Även i de andra församlingarna regi
strerades dödsfall orsakade av kikhosta och mässling men inte med så hög andel. Av 
strypsjuka avled mellan drygt 9 och 18% i Åtvid, Gärdserum och Gladhammar under 
åren 1865- 1869. Död orsakad av svaghet registrerades enbart en gång i Åtvid och 
Värna under perioden, samt inte alls i Grebo, medan svaghet bidrog till runt 18% av 
dödsfallen i Gärdserum och Gladhammar samt 37% i Gamleby. I Gamleby uppgavs i 
drygt 17% av dödsfallen ingen dödsorsak samt i Gladhammar i 9% av fallen. 
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Tabell 3: Dödsorsaker bland spädbarn i förhållande till det totala antalet avlidna späd
barn under perioden 1876-1875 i% 

Slag/konvulsioner 
Luftvägsinfektioner 
Svaghet 
Torsk 
Mag- och tarmsjukdomar 
Smittkoppor/Koppor 
Rödsot 
Kikhosta 
Mässling 
Vattenkoppor 
Skarlakansfeber 
Strypsjuka, halssjuka, difteri 
Ej angiven/okänd 
Diverse inflammationer (hjärnhinneinflammation, 
hjärnfeber, hjärnlidande, nervlidande, nervfeber) 
Övriga (ryggmärgslidande, utslag, syphllis, vat· 
tensot, underlivslidande, missbildning vid föd· 
seln, blodstörtning, blodslag, rosfeber, engelska 

Åtvid 
44,23 
32,69 
0,00 
0,00 
0,00 
15,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,92 
0,00 
3,85 

1,92 

Grebo 
81,25 
0,00 
6,25 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
12,50 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

Värna 
65,52 
6,90 
3,45 
0,00 
3,45 
6,90 
0,00 
3,45 
3,45 
0,00 
0,00 
3,45 
0,00 

0,00 

Gärdserum 
48,15 
3,70 
0,00 
0,00 
0,00 
18,52 
0,00 
3,70 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
22,22 

0,00 

Gamleb 
3,28 

18,03 
45,90 
0,00 
6,56 
0,00 
o.oo 
6,56 
3,28 
o.oo 
1,64 
3,28 
9,84 

0,00 

Glad hammar 
20,00 
8,89 
13,33 
0,00 
2,22 
0,00 
0,00 
8,89 
0,00 
0,00 
0,00 
6,67 

24,44 

11 ,11 

sjukan, avtyning, ältfrossa) 0,00 0,00 3,45 3,70 1,64 0,00 
Svullnad/böld 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
01 cksfall/mord 0,00 0 00 0,00 0,00 O 00 4 44 

Källa: Död- och begravningsböcker för Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhammar 
föråren 1860- 1880 (VaLA) 

Under den tredje undersökningsperioden, åren 1870-1874, orsakade "slag/konvul
sioner" över 80% av dödsfallen bland spädbarn i Grebo samt mellan 44% och 65% i 
Åtvid, Värna och Gärdserum. Av luftvägsinfektioner avled runt en tredjedel under pe
rioden i Åtvid samt drygt 15% av smittkoppor. Även i Värna och Gärdserurn registre
rades dödsfall orsakat av smittkoppor med drygt 7% respektive 18% medan sjukdomen 
inte hade lett till döden i någon av de andra församlingarna. I Grebo, Gamleby och 
Gladhammar däremot avled mellan 6 och 12% av spädbarnen till följd av kikhosta. 
Svaghet noterades i omkring 45% av dödsfallen i Gamleby. I Gladhammar utgjorde 
den 13 %. Mag- och tarmsjukdomar registrerades enbart i Värna, Gamleby och Glad
hammar, varav Gamleby visade den högsta andelen med 6 %. I de församlingarna som 
tillhör Tjusts provinsialläkardistrikt konstaterades "Ej angiven/okänd" i mellan 9 och 
24% av dödsfallen. 

73 



Tabell 4: Dödsorsaker bland spädbarn i förhållande till det totala antalet avlidna späd
barn under perioden 1875-1880 i% 

Åtvld Grebo Värna Gärdserum Gamleb Gladhammar 
Slag/konvulsioner 
Luftvägslnfektioner 
Svaghet 
Torsk 
Mag- och tarmsjukdomar 
Smittkoppor/Koppor 
Rödsot 
Kikhosta 
Mässling 
Vattenkoppor 
Skarlakansfeber 
Strypsjuka, halssjuka, difteri 
Ej angiven/okänd 
Diverse Inflammationer (hjärnhinneinflammation, 
hjärnfeber, hjärnlidande, nervlidande, nervfeber) 
Övriga (ryggmärgslidande, utslag, syphllis, vat
tensol, underlivslidande, missbildning vid föd-
seln, blodstörtning, blodslag, rosfeber, engelska 

52,38 
19,05 
0,00 
2,38 
2,38 
0,00 
0,00 
4,76 
0,00 
0,00 
0,00 
9,52 
0,00 

2,38 

76,47 
5,88 
5,88 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,88 
0,00 
0,00 
0,00 
5,88 
0,00 

0,00 

54,17 
8,33 
0,00 
0,00 
4,17 
0,00 
4,17 
0,00 
0,00 
0,00 
4,17 
4,17 
4,17 

0,00 

35,90 
2,56 
0,00 
0,00 
5,13 
0,00 
0,00 
0,00 
2,56 
0,00 
5,13 
7,69 
38,46 

0,00 

4,69 
17,19 
42,19 
0,00 
12,50 
1,56 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
3,13 

10,94 

3,13 

29,11 
21 ,52 
16,46 
1,27 
5,06 
0,00 
0,00 
8,86 
0,00 
0,00 
0,00 
3,80 
11,39 

2,53 

sjukan, avtyning, ältfrossa) 7,14 0,00 8,33 2,56 3,13 0,00 
Svullnad/böld 0,00 0,00 4, 17 0,00 0,00 0,00 
01 cksfall/mord 0,00 0,00 4,17 0,00 1 56 0,00 

Källa: Död- och begravningsböcker för Atvid, Grebo, Värna, Gärdserum, Gamleby och Gladhamrnar 
för åren 1860- 1880 (VaLA) 

Även under den fjärde undersökningsperioden dominerade "slag/konvulsioner" 
spädbarnsdödligheten i Åtvid, Grebo och Värna med över 50 %, men även i Gärdse
rum och Gladhammar orsakade den cirka en tredjedel av dödsfallen. Luftvägsinfek
tioner noterades i samtliga församlingar men låg runt 20% i Åtvid, Gamleby och Glad
hammar. Svaghet var återigen den dominerande dödsorsaken i Gamleby, men där regi
strerades även 12% av dödsfallen med mag- och tarmsjukdomar som dödsorsak. "Ej 
angiven/okänd" dominerade i Gärdserum med 38% men utgjorde även runt 11 % i de 
andra två församlingarna som ingick i Tjusts provinsialläkardistrikt. 

Hur fordelade sig vissa dödsorsaker inom de tre åldersgrupperna under de fyra 
perioderna? 
I bilaga 2 har jag räknat ut fördelningen av följande dödsorsaker fördelad på de tidi
gare nämnda tre åldersgrupperna: Slag/konvulsioner, luftvägsinfektioner, svaghet, 
torsk, mag- och tarmsjukdomar, ej angiven/okänd och slutligen har jag sammanfattat 
resterande dödsorsaker i gruppen övriga som alltså också innehåller barnsjukdomarna. 
Antal dödsfall per sjukdom och åldersgrupp är satt i förhållande till det totala antalet 
avlidna spädbarn under respektive tidsperiod. 

Som tidigare nämnts har mag- och tarmsjukdomar bara någon enstaka gång 
nämnts som dödsorsak i församlingarna Åtvid, Grebo och Värna samt även under de 
första två undersökningsperioderna i de tre församlingarna som har undersökts inom 
Tjusts provinsialläkardistrikt. Däremot kan en klar ökning av dödsfall orsakad av mag
och tarmsjukdomar konstateras i framför allt Gamleby men även i Gladhammar under 
hela 1870-talet. Även om jag inte har belägg för detta tror jag ändå att detta faktum kan 
ha sin orsak i provinsialläkamas skärpta uppmärksamhet mot amningsförhållandena 
och spädbarnsvården. 

Även luftvägsinfektionerna ökade under samma tid ganska drastiskt i Gamleby 
och Gladhamrnar och orsakade mellan 7 och l 0% av dödsfallen i åldersgruppen en till 
sex månader samt sex till 12 månader. Dödligheten är något större i den förstnämnda 
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gruppen. Vidare kunde jag konstatera att svaghet orsakade flest dödsfall bland barnen 
som avled under den första levnadsmånaden, vilket knappast förvånade mig. Ett un
dantag utgjorde dock här Gamleby där runt 16 respektive 9% av dödsfallen orsakades 
av svaghet under 1870-talet. 

Sammanfattning 
Brändström konstaterade att spädbarnsdödlighet var högst under den första levnads
veckan för att sedan successivt avta fram till och med den tolfte levnadsmånaden. 130 

Detta gäller om förhållanden i allmänhet är goda, med normal uppfödning, det vill 
säga amning, god spädbarnsvård och hygien samt gott hälsotillstånd hos modern. I de 
fall barnet avlider under första levnadsdygnet eller de följande dagarna kan det ofta 
härledas till moderns hälsotillstånd. Även förhållandena under förlossningen kan vara 
av betydelse för detta. 

Om barn inte ammas ökas deras mottaglighet för infektioner samtidigt som de i 
högre grad än barn som ammas blir exponerade för magåkommor. Ammade spädbarn 
skyddas under den första tiden efter födelsen mot många infektionssjukdomar men 
detta skydd minskar ju äldre barnet blir.131 Enligt Brändström kan en ökning av död
ligheten under den senare hälften av levnadsåret bero på bristfällig avvänjningskost 
och dålig hygien som kan föra med sig påföljande infektionssjukdomar. Vid extrem 
artificiell uppfödning där spädbarnen nästan aldrig får modersmjölk kan en kraftig ök
ning av dödligheten under de första månaderna efter födelsen konstateras. 132 

Som jag nämnde i inledningen till detta avsnitt är det möjligt att det döljer sig ett 
antal dödsfall som orsakas av magåkommor av olika slag och som därmed kan relate
ras till förekomsten artificiell uppfödning. Ur ett källkritiskt perspektiv sett ger död
och begravningsböckerna inga ytterligare bevis på detta. Även benämningen 
"slag/konvulsioner" kan dölja problem som orsakats av att spädbarnet har fått felaktig 
näring, men kan även ha framkallats av andra orsaker. 

Dödsorsaken "slag/konvulsioner" dominerade aldrig dödsorsaksstatistiken i Gam
leby men minskade kraftigt under den fjärde undersökningsperioden, medan "svaghet" 
tilltog. Även mag- och tarmsjukdomar ökade kraftigt i Gamleby mot slutet av 1870-
talet. I Åtvid kunde en ökning av dödsfall relaterade till luftvägsinfektioner konstateras 
under den tredje undersökningsperioden. För Gärdserums församling är det anmärk
ningsvärt att antalet dödsorsaker med okänd dödsorsak ökade mot slutet av undersök
ningsperioden. "Ej angiven/okänd" har även varit rätt dominerande i Gamleby och 
Gladhammar. 

Trots att distriktsläkaren i Åtvidaberg 1876 nämnde att spädbarn inte bara blev 
ammade utan att de även fick komjölk förutom en del annan för ett litet barn olämplig 
mat ger de dödsorsaker som har registrerats för de tre undersökta församlingarna inom 
distriktet inget belägg för detta. Å andra sidan har jag ingen vetskap om hur många 
barn som insjuknade i mag- och tarmsjukdomar men inte avled till följd av dem. 
Dessutom kan ett barn vars hälsotillstånd är försvagat genom mag- och tarmsjukdomar 
avlida och dödsorsaken kan registreras som något annat. 

130 Brändström, s 94 
131 Brändström, s 94 
132 Brändström, s 94 
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De resultat som jag har redovisat ovan gör det inte möjligt för mig att bekräfta 
Brändströms indelning i distrikt där amning var utbredd samt distrikt där artificiell 
uppfödning dominerade. 133 Visserligen pekar förhållandena i Gamleby åt detta håll, 
men samtidigt visar Gärdserum och Gladhammar inte de resultat som jag hade för
väntat mig. I Gärdserums fall kan detta, som jag nämnt tidigare bero på närheten till 
Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt, medan jag inte kan hitta någon anledning för 
Gladhammars del. 

Sammanfattning och slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida det finns ett samband mellan 
spädbarnsdödligheten och om barnen ammades av sina mödrar samt hur de vårdades i 
allmänhet. Jag ställde upp tre hypoteser som gällde dessa frågeställningar och ska nu 
ge ett sammanfattande omdöme om hypoteserna håller. 

Den första hypotesen jag formulerade var att spädbarnsdödligheten borde vara 
högre i Gärdserum, Gladhammar och Gamleby än i Åtvid, Grebo och Värna. Denna 
formulering grundade sig på den indelning i olika distrikt som Anders Brändström 
hade gjort i sin avhandling De kärlekslösa mödrarna. Gärdserum, Gladhammar och 
Gamleby tillhörde Provinsialläkarens i Tjusts distrikt och Brändström fann att artifici
ell uppfödning var dominerande i detta distrikt, medan amningen var utbredd i Di
striktsläkarens i Åtvidabergs distrikt som gränsar till Tjusts provinsialläkardistrikt. 

I förhållande till riksgenomsnittet för spädbamsdödligheten på landsbygden har de 
tre församlingar tillhörande Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt, som har under
sökts, visat en lägre spädbarnsdödlighet än genomsnittet. Åtvid och Grebo låg under 
en del av tiden mer än 30 promilleenheter under riksgenornsnittet som låg mellan 
139%0 i början av undersökningsperioden 1860-1880 samt 130%0 i slutet. Även Värna 
låg på 1860-talet under riksgenomsnittet men ökade under 1870-talet. Vid mitten av 
1870-talet konstaterades en spädbamsdödlighet mellan 130 och 140 %0. 

Av de församlingar som har undersökts inom Tjusts provinsialläkardistrikt har den 
lägsta spädbarnsdödligheten påträffats i Gärdserum. Gärdserum gränsar till Distrikts
läkarens i Åtvidabergs distrikt och det är mycket möjligt att brukssamhället påverkade 
förhållanden rörande amning och spädbamsvård i denna församling. I Gamleby note
rades den högsta spädbamsdödligheten med mellan 140 och 160%0 och låg därmed 
över riksgenomsnittet vilket var ett väntat resultat och bekräftar i detta fall Bränd
ströms indelning. 

Förvånansvärt var att Gladharnmar församling följde riksgenomsnittet i början av 
den undersökta tiden och sjönk till under lOOo/oo i slutet av perioden. Gladhammar är 
den församling som ligger längst österut och direkt vid kusten. De iakttagelser som 
Hellstenius gjorde på 1800-talet, och under senare tid även Brändström, att närheten 
till kusten medf'örde en hög spädbarnsdödlighet stämmer alltså inte för Gladhammars 
del. Det är möjligt att närheten till Västervik har påverkat förhållandena i Gladhammar 
angående spädbarnsdödligheten samt amning och spädbarnsvård positivt. I enlighet 
med den tidigare nämnda teorin om att spädbarnsdödligheten är högst vid kusten för 
att minska inåt landet borde förhållandena alltså varit sämre där. En mer komplett bild 

133 Brändström, s 177- 178 
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kan säkert uppnås genom att undersöka ytterligare församlingar inom Tjusts pro
vinsialläkardistrikt. 

En genomgång av provinsialläkarnas respektive distriktsläkarnas årsberättelser 
som årligen sändes in till Sundhetskollegiet respektive Medicinalstyrelsen har kom
pletterat undersökningen. Den andra hypotesen jag utgick ifrån var att provinsiallä
karnas årsberättelser borde visa en positivare bild av spädbarnsvården och amningen 
för Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt än för Tjusts provinsialläkardistrikt. 
Tyngdpunkten har då legat på det som läkarna hade att berätta om de fördomar och fel 
som förekom i samband med vården av späda barn och som kunde tänkas påverka 
spädbamsdödligheten. Jag har inte haft tillgång till samtliga årsberättelser för tiden 
1860 till 1880 och kan således inte utesluta att ytterligare starka bevis finns som kan 
visa att förhållandena i Distriktsläkarens i Åtvidabergs distrikt var bättre jämfört med 
Tjusts provinsialläkardistrikt finns. Det är också viktigt att ha i åtanke att provinsiallä
karnas årsrapporter säkert har varit rätt generaliserande och de inte kan skildra förhål
landena i varje enskild socken. 

Årsberättelserna visar att Distriktsläkaren i Åtvidaberg själv bedömde att han hade 
en låg spädbamsdödlighet inom sitt distrikt även om han också tyckte att situationen 
kunde förbättras . Provinsialläkarna i Tjust uttryckte sig mer negativt angående förhål
landena och krävde förbättringar. 

En diskussion om huruvida brukssamhällets sociala struktur kan ha påverkat upp
lysning om spädbamsvård och amning resulterade i att jag fann att det förekom bättre 
möjligheter att sprida information och att befolkningen hade tillgång till fri läkarvård. 
Samtidigt har jag inte hittat någon information om hur förhållandena har varit i Gam
leby och Gladhammars församlingar. Gärdserums församling har troligen påverkats 
eftersom den ingick i brukets uppland. 

Någon överdödlighet i mag- och tarmsjukdomar har inte kunnat konstateras för de 
undersökta församlingarna och som mest avled 12,5% av spädbarnen i mag- och 
tarmsjukdomar i Gamleby församling. Men även bakom andra dödsorsaker t.ex. 
slag/konvulsioner kan diverse magåkommor gömma sig som har fört med sig att späd
barnet har blivit svagt och sedan avlidit. Vidare finns ingen statistik tillgänglig över 
hur många spädbarn som insjuknade i mag- och tarmsjukdomar men överlevde. 

Gamleby församling visade de mest negativa resultaten i denna undersökning och 
därmed är den enda av de församlingar som har undersökts inom Tjusts provinsiallä
kardistrikt som motsvarar den klassificering som Brändström har gjort. Detta överras
kade mig något då provinsialläkaren trots allt var stationerad i Gamleby och befolk
ningen där rimligen har kunnat dra mest nytta av honom. 

Det finns många andra möjligheter som kan komplettera en undersökning av späd
barnsdödligheten, t.ex. i vilken mån barn som är födda utom äktenskapet eller tvil
lingpar drabbades av hög spädbarnsdödlighet. Ulf Högberg pekar även på ett samband 
med täta födslar då modern inte haft möjlighet att återhämta sig. En undersökning av 
säsongsvariationer har inte genomf'örts inom ramen för denna undersökning men kan 
säkert bidra till att förtydliga bilden. Brändström konstaterade att spädbarnsdödlighe
ten borde sättas i samband med familjen som helhet eftersom det var familjen som 
kunde påverka förhållandena och inte barnet. 

Även den sociala strukturen kan hjälpa till att teckna en tydligare bild, då det har 
framgått av provinsialläkarnas årsberättelser att fattigdomen spelar en betydelsefull 
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roll för spädbarnsdödligheten. Vidare skulle det vara intressant att undersöka barn
morskornas förhållande till amningen och spädbarnsvården ytterligare. Det är mycket 
möjligt att man koppla samman det som provinsialläkarna skrev angående väderlek, 
skördeutfall och epidemier med spädbarnsdödlighetens nivå. 

Jag har inte hittat några tydliga belägg för att amning och spädbarnsvård har på
verkat spädbarnsdödlighetens nivå i de sex församlingar som har varit föremål för min 
undersökning. Även om jag har kunnat visa att spädbarnsdödligheten var lägre än 
riksgenomsnittet i Åtvid och Grebo så har jag inte hittat några belägg för att amningen 
var speciellt utbredd just i dessa församlingar eller att brukssarnhällets struktur påver
kade förhållandena där positivt. I Värna församling följde spädbarnsdödligheten i 
princip riksgenomsnittet under 1870-talet och de sociala och ekonomiska faktorerna 
borde ha varit av samma beskaffenhet som för Grebo och Åtvid. 

Det är mycket troligt att jag hade fått en klarare bild över spädbarnsdödlighetens 
utveckling om undersökningen hade omfattat en ännu längre tid. Som Brändström 
konstaterade så är spädbarnsdödligheten en påverkbar process och förändringar i en 
sådan återspeglar sig antagligen inte bara inom en period av 20 år. En faktor som inte 
har berörts i denna undersökning och som är svår att belägga, är traditionens betydelse. 

Mycket skedde från myndigheternas sida angående upplysning om vård av barn 
och speciellt om spädbarn, men trots allt var det upp till föräldrarna själva att ta hand 
om sina barn. Frågan man ställer sig är hur föräldrarna såg på sina barn. Såg de barnen 
som individer som man sörjde efter deras död eller var barnen enbart viktiga eftersom 
de garanterade föräldrarnas försörjning när dessa blivit gamla? Var föräldrarna bara 
okunniga eller var de rentav ansvarslösa? Var provinsialläkaren Hacksells formulering 
i 1873 års ämbetsberättelse bara färgad av det myndigheter ville höra eller hade han 
fått belägg för sina ord då han anser att en kvinna dödar sitt barn direkt efter födseln 
genom att inte amma det? För att anknyta till det inledande citatet så kan man undra 
om de flesta föräldrarna bara var okunniga eller tanklösa. Det var kanske fördomar, 
vidskepelse och enfald som styrde deras sätt att vårda och uppfostra sina barn. Det är i 
alla fall säkert att enbart föräldrarna själva i slutändan kunde förbättra situationen men 
att omgivningen också måste bidra. 
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Källa: Födelse· och dopböcker samt död- och begravningsböcker för Åtvid, Grebo, Värna, Gärdserum, 
Gamleby och Gladhammar för åren 1860-1880 (VaLA) 
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Förhållandet 
Förhållandet 

Antal döda Antal döda 
Antal 

Antal döda spädbarn 
döda spädbarn till Antal döda 

spädbarn spädbarn >6 
År döda 

födda till summa 
summa födda i %o spädbarn 

>1<=6 månader<= 
spädbarn 

födda i %o 
Dyt. Femårs- <= 1 månad 

månader 12 månader 
medeltal 

1860 14 198 70,71 6 6 2 
1861 10 172 58,14 6 3 I 
1862 15 188 79,79 82,81 7 7 I 
1863 22 167 131,74 74,73 9 7 6 
1864 14 190 73,68 72,37 5 6 3 
1865 5 165 30,30 68,84 3 1 I 
1866 7 151 46,36 66,49 2 1 4 
1867 10 161 62 11 76,55 3 4 3 
1868 18 150 120,00 92,55 5 9 4 
1869 15 121 123,97 102,19 7 3 5 
1870 15 136 110,29 101,46 5 7 3 
187 1 14 148 94 59 85 93 5 6 3 
1872 9 154 58,44 80,09 2 5 2 
1873 5 11 8 42,37 76,90 2 1 2 
1874 9 95 94,74 82,15 2 6 1 
1875 10 106 94,34 83,95 4 4 2 
1876 11 91 120,88 90,66 0 9 2 
1877 6 89 67,42 81,84 2 2 2 
1878 6 79 75 95 76 86 1 2 3 
1879 4 79 50,63 0 2 2 
1880 5 72 69,44 2 3 0 

Summa 224 2830 
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Förhållandet 
Förhållandet 

Antal döda Antal döda 
Antal 

Antal döda spädbarn 
döda spädbarn Antal döda 

spädbarn spädbarn >6 
År döda 

födda till summa 
till summa födda spädbarn 

>1<=6 månader<= 
spädbarn 

födda i %o 
i %o flyt. Femårs- <= 1 månad 

månader 12 månader 
medeltal 

1860 6 50 120 00 2 3 1 
1861 4 54 74,07 0 2 2 
1862 4 46 86,96 100,99 0 2 2 
1863 8 46 173,91 81,53 2 3 3 
1864 2 40 50,00 80,05 1 I 0 
1865 1 44 22,73 68,54 I 0 0 
1866 3 45 66,67 64,06 2 0 I 
1867 I 34 29,41 72,67 0 I 0 
1868 5 33 151 ,52 82,41 0 2 3 
1869 4 43 93,02 74,63 2 2 0 
1870 2 28 71 ,43 94,84 0 I 1 
1871 I 36 27,78 102,99 0 0 l 

1872 6 46 130,43 98,68 2 3 1 
1873 5 26 192,31 111,66 2 1 2 
1874 2 28 71,43 122,77 0 2 0 
1875 6 44 136,36 113,83 5 0 1 
1876 3 36 83 33 88,27 1 1 I 
1877 3 35 85,71 84,80 0 0 3 
1878 2 31 64,52 62,79 0 2 0 
1879 2 37 54,05 0 l I 
1880 l 38 26,32 0 1 0 

Summa 71 820 
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Förhållandet 
Förhållandet 

Antal döda Antal döda 
Antal 

Antal döda spädbarn 
döda spädbarn Antal döda 

spädbarn spädbarn >6 
År döda 

födda till summa 
till summa födda spädbarn 

>1<=6 månader<= 
spädbarn 

födda i %o 
i %o flyt. Femårs- <= 1 månad 

månader 12 månader 
medeltal 

1860 3 56 53,57 0 3 0 
1861 3 62 48,39 1 I 1 
1862 7 49 142,86 99,76 3 0 4 
1863 10 63 158,73 97,93 4 2 4 
1864 6 63 95,24 103,41 2 2 2 
1865 2 45 44,44 85,74 1 0 I 
1866 5 66 75,76 76,22 3 I I 
1867 3 55 54,55 76,78 0 0 3 
1868 6 54 111,11 112,34 2 3 l 
1869 5 51 98,04 100,89 1 0 4 
1870 10 45 222,22 106,64 1 1 7 
1871 1 54 18.52 100,75 0 1 0 
1872 4 48 83,33 120,36 1 2 1 
1873 4 49 81,63 122,07 0 3 1 
1874 10 51 196,08 139,42 5 5 0 
1875 9 39 230,77 142,10 4 I 4 
1876 4 38 105,26 137,90 4 0 0 
1877 3 31 96,77 111,59 2 l 0 
1878 2 33 60,61 90,43 2 0 0 
1879 2 31 64,52 l I 0 
1880 4 32 125,00 I 0 3 

Summa 103 1015 
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Gärdserum 

Förhållandet 
Förhållandet döda 

Antal döda Antal döda 
Antal 

Antal döda spädbarn 
spädbarn till Antal döda 

spädbarn spädbarn >6 
År döda 

födda till summa 
summa födda i %o spädbarn 

>1<= 6 månader <= 
spädbarn 

födda i %o 
flyt. Femårs- <= l månad 

månader 12 månader 
medeltal 

1860 7 110 63,64 4 3 0 
1861 5 65 76,92 2 3 0 
1862 7 86 81,40 76,37 4 3 0 
1863 10 90 11 1, l l 78,35 5 2 3 
1864 4 82 48,78 79,29 2 0 2 
1865 5 68 73,53 99, 12 2 3 0 
1866 8 98 81,63 108,65 5 2 I 
1867 13 72 180,56 117,31 3 6 4 
1868 10 63 158,73 134,75 5 2 3 
1869 7 76 92,11 133,52 2 3 2 
1870 9 56 160,7 1 110,31 2 6 I 
1871 4 53 75,47 93,66 2 I I 
1872 4 62 64,52 91 67 2 1 1 
1873 4 53 75,47 72,03 0 3 1 
1874 6 73 82,19 72,09 I 4 I 
1875 4 64 62,50 75,31 1 1 2 
1876 5 66 75,76 79,89 I 2 2 
1877 5 62 80,65 81 ,40 2 I 2 
1878 6 61 98,36 102,23 2 1 3 
1879 7 78 89,74 3 2 2 
1880 12 72 166,67 7 5 0 

Summa 142 1510 
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Förhållandet 
Förhållandet 

Antal döda Antal döda 
Antal döda spädbarn Antal döda 

År döda 
Antal döda spädbarn 

till summa födda spädbarn 
spädbarn spädbarn >6 

födda till summa >1<-6 månader<= 
spädbarn 

födda i %o 
i %o flyt. Femårs- <= 1 månad 

månader 12 månader 
medeltal 

1860 8 70 114,29 3 4 I 
1861 6 66 90,91 4 0 2 
1862 16 72 222,22 133,00 7 7 2 
1863 11 75 146,67 125,33 4 3 4 
1864 8 88 90,91 129,68 3 4 I 
1865 6 79 75,95 91,83 3 2 I 
1866 8 71 11 2,68 94,76 3 4 I 
1867 3 91 32,97 96,83 2 I 0 
1868 15 93 161,29 119,14 4 8 3 
1869 8 79 101,27 111,24 3 2 3 
1870 15 80 187 50 140,54 7 6 2 
1871 6 82 73,1 7 141 ,97 4 2 0 
1872 14 78 179,49 147,36 2 8 4 
1873 16 95 168,42 146,22 4 11 1 
1874 10 78 128,2 1 157,56 4 1 5 
1875 16 88 181,82 143,89 3 10 3 
1876 10 77 129,87 139,83 2 2 6 
1877 10 90 111,11 140,51 3 5 2 
1878 16 108 148,15 108,40 7 8 I 
1879 10 76 131,58 6 I 3 
1880 2 94 21 ,28 I 1 0 

Summa 214 1730 
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Gladbamm a r 

För hållandet 
För hållandet döda 

Antal döda Antal döda 
Antal 

Antal döda spädbarn 
spädb arn till Antal döda 

spädbarn spädbarn>6 
År döda 

födda till summa 
summa lödda i %o spädbarn 

>1<=6 m ånade r <= 
spädbarn 

födda i %o 
flyt. Femårs- <= 1 månad 

månader 12 mån ad er 
medeltal 

1860 5 63 79,37 0 3 2 
1861 5 67 74,63 3 2 0 
1862 6 80 75,00 98,04 4 1 1 
1863 12 64 187,50 116,37 5 2 5 
1864 7 95 73,68 120,72 3 3 I 
1865 13 76 171,05 130,05 7 5 1 
1866 8 83 96,39 111,90 3 1 4 
1867 9 74 121,62 117,68 4 3 2 
1868 6 62 96,77 110,14 1 3 2 
1869 8 78 102,56 100,38 2 3 3 
1870 12 90 133,33 89,54 4 7 1 
1871 5 105 47,62 95,45 0 4 I 
1872 6 89 67,42 94,54 2 4 0 
1873 12 95 126,32 84,54 4 6 2 
1874 10 102 98,04 106,88 3 5 2 
1875 10 120 83,33 126,73 2 4 4 
1876 18 113 159,29 131,25 8 7 3 
1877 21 126 166,67 127,91 8 9 4 
1878 14 94 148,94 127,24 4 5 5 
1879 10 123 81,30 4 4 2 
1880 6 75 80,00 2 3 1 

Summa 203 1874 
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