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Inledning 

MAKTENS PROBLEM 

Klas Åmark brukar säga att någon festskrift till sin 50- eller 60-
årsdag "Det vill jag absolut inte ha". 

Så sade han ända tills att vi gav honom ett anbud som han inte 
kunde säga nej till. Det är ju självklare inget kul att fä en bok där 
bara andra skriver, så. vårt erbjudande var att han skulle fä skriva 
själv. Om dec nn var detta som låg bakom omsvängningen eller att 
den planerade boken skulle handla om make - ett ämne som Klas ofta 
har diskuterat - det vet vi inte. Därför kunde vi på hans 50 årsdag den 
20 maj 1994 presentera en preliminär innehållsförteckning till den 
kommande boken. 

När vi inbjöd några av Klas forskarkollegor samt nuvarande och 
tidigare elever inom forskningsfältet historisk a rbetslivsforskning att 
delta i projektet framhöll vi att uppgiften var att a nalysera makt. Klas 
har sedan fätt tillfälle att reflektera över dessa texter. Han kommer 
till tals i bokens avslutande kapitel. Flera av författarna förhåller sig 
till Klas' syn på makt. Några är kritiska, andra försöker bygga vidare 
på hans sätt att se på makt. 

Den ryske licceraturvetaren Mikhail Bachtin, som bland annat 
skrev om Rabelais och skrattets historia, menade att varje diskurs 

besdlr av en mångfald röster som tillsammans bildar en polyfon kör. I 
denna bok framträder olika forskare med sina röster. Den kör som 
presenteras här är inte unison. Den ständ igt pågående diskussionen 
medför att den historiska diskursen om maktbegreppet är föränderlig. 

PIPPI LÅNGSTRUMPS RELATION TILL MAKTAPPARATEN 

Astrid Lindgrens böcker om Pippi Långstrump tillhör idag den 
kulturella modersmjölken. Pippi kan illustrera individens relation till 
den offentliga maktapparaten. 
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Pippi hotas ständigt av Proseluskan, som vill fä in henne på barnhem , 
för ett barn fär inte bo själv. Den välmenande, filantropiska 
Proseluskan representerar det vuxna förmyndarsamhället och drar sig 
inte för att använda samhällets maktresurser - i form av polisen - för 
att driva igenom detta samhälles vilja. Det hade inte varit något 
större problem om nu inte Pippi hade varit så osedvanligt stark att 
hon kan bolla med poliserna och driva m ed Proseluskan. Hon blir på 
så sätt oåtkomlig för samhällets maktapparat och gör den maktlös. 
För att återknyta till Bachtin och hans analys av den medeltida 
folkliga kulturen vänder Pippi upp-och-ned på individens relation till 

staten. Med hjälp av hennes exempel kan vi skratta åt denna samhäl

leliga maktapparat. Relationen mellan individ och stat eller samhälle 

är inte minst viktigt när välfärdssamhället ska analyseras. 

MAKTRESURSER 

När M ichel Foucault hävdade att makt inte finns, utan att den enbart 
utövas, verkade resonemanget befängt. Oavsett om man anser att 
makt finns eller enbart utövas, innebar Foucaults betoning av praxis 
en utmaning. I den typ av maktanalys som bland annat K las Åma rk 
använder utgör maktresurser en viktig analyt isk byggsten. För at t 
kunna utöva makt behöver vi använda - en del av - de resurser vi har 

tillgång till. 
Proseluskan har tillgång till den offentliga maktapparaten och an

vänder den för att uppnå sitt mål. Hon kanske t ill och med ur vuxen
perspektivet skulle kunna utvecklas till att bli en av välfärdsstatens 
sociala ingenjörer. Pippis främs ta maktresurser ä r hennes anarkistiska 
inställning till all överhet, hon förnekar helt enkelt statens mak
tanspråk, och att hon är så omåttligt stark. 

MAKTRELA TIO NER I VARDAGEN 

Individernas eller kollektivens vardag kan också beskrivas som en 
serie maktrelationer. Makten som relation mellan o lika aktörer är 
central för Klas Åmark och för de övriga författarna till denna bok. 

Maktrelationer i vardagen å terkommer i stort sett i alla mänskliga 
samspel. Detta kan illus t reras med hjälp av en tavla målad av den 
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franske målaren Georges Seurat (18 59-91). Han är kanske mest känd 

för sin teknik att likt en modern dator- eller TV-skärm utforma en 

bild av färgpunkter (pointillism). Ett av hans mest kända verk är "En 

söndagseftermiddag på ön La Grande Jacte" (1884-86) där man ser 
människor som leker, flanerar och sitter i gräset. 

Mellan många av dessa människor kan man skönja relationer som 
kan analyseras i makttermer. Fastän maktrelationerna i Seurats bild är 
individuella, till skillnad frän de i allmänhet kollektiva relationer som 
undersöks den hisroriska arbetslivsforskningen, ger Seurats 
beskrivning ändå en god bild av olika typer av maktrelationer. 

Till exempel kan vi se hur relationen mellan barn och vuxna be
skrivs som en relation mellan under- och överordnade. Centralt i 

bilden går en kvinna som i ena handen lyfter ett parasoll och i andra 
handen håller en liten flicka. Nära detta par sitter en kvinna och en 
tonårsflicka. För att visa den illdersanknutna maktskillnaden dem 

emellan sitter flickan nilgot bakom kvinnan. Kvinnan vilar, medan 

flickan ordnar en blombukett. 

Seurat framställer även relationen mellan könen pil ett liknande 

sätt. Långt fram i bilden promenerar en imposant , borgerlig man till

sammans med en kvinna. Mannen, som genom sin kroppshilllning och 

sin klädsel genomsyras av makt, är placerad något framför kvinnan. 
En annan grupp består av en kvinna som sitter bakom en halv

liggande piprökande man och en sittande man. Medan männen vilar 

sig arbetar hon med något, kanske syr hon. 
En tredje typ av över- och underordnande relation är social. En 

studie av klädseln visar tydliga sociala skillnader. Den imposante 
borgaren skilje r sig klart från piprökaren, som skulle kunna vara 

a rbetare. Han är den ende som har bara armar. Som ett ytterligare 
tecken pil sin värdighet röker borgaren en cigarr. Rökvanorna åter
speglar den sociala tillhörigheten. 

Arbetet på denna friluftsbild kan också tolkas som en underord

nande markör. En man klädd i uniform underhåller genom att spela 
ett trumpetliknande instrument. I bakgrunden syns vitklädda rod
dare, som i denna bild av frihet och ledighet inte arbetar utan sportar, 

det vill säga utför en en självvald fritidssysselsättning, som kan 

jämställas med att promenera. 
Som de följande bidragen visar kan maktanalysen drivas betydligt 

längre. 
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MAKT OCH MORAL 

Boken handlar både om moral och om makt. Makten är ariadnetråden 
men moralen gör sig ständ igt påmind, som en hoppande kråka som 
pockar på uppmärksamhet. De frågor som slingrar sig genom boken 
handlar om makten inom organisationer, mellan arbetare och arbets
g ivare, mellan könen, inom könen och genom specifika företee lser, till 

exempel inom ·idrottsrörelsen. Författarna bollar maktbegreppet 

emellan sig, vrider och vänder på det, ifrågasätter, förkastar och 
utforskar det vidare. 

De diskussioner om makt som förs igenom boken handlar om den 
makt - eller de makter - som inte brukar behandlas i samhällsveten
skaplig eller historisk litteratur. Flera av författarna ursäktar sig med 
a t t de in te ·redovisar den stora maktdebatten och hänvisar bland annat 
t ill maktutredningens slu trapport SOU 1990 :44. Kanske kan man se 
frånvaron av denna maktdiskussion som ett svar, eller en önskan att 
komma ifrån alltför rigida ramar som ibland tycks tangera det 
förutsägbara. Antologin handlar mer om den makt som dagligen flyr 
oss och som vi som historiker har besvär med att u tforska. Den mak
ten går inte alltid att finna i p rotokoll eller andra handlingar. Kanske 
är den därför så lockande? 

Hur skriver v i o m den osynliga makten? Hur ser makten ut? är en 
fråga som flera forskare återkommer till, en del konkret andra mer ab
strakt. Vad är en maktrelation? Vad innehåller den? Hur ska vi förstå 
makt teoretiskt när vi samtidigt upplever makt intuitivt? 

NÅGRA ORD TILL DEN MÖJLIGA PUBLIKEN 

Slutligen ska vi något spekulera i hur den möjliga publiken kan se u t. 
Det finns givetvis en given publik bland dem som på något sätt 
deltagit i eller tagit del av det senaste decenniets diskussion om 
maktbegreppet och som det fo rmulerats av föremålet för skriften; de t 
vill säga Klas Åmark. Rimligtvis borde antologin också vara 
angelägen för alla historieint resserade, då den belyser ett av de 
klassiska problemen i studiet av människan och mänskligt beteende -
makten. 
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Vi hoppas även att boken kan få spridning utanför historikerskrået. 
Maktdiskussionens arena är ingalunda exklusivt historisk. En stor del 
av teoribildningen har skett inom det sociologiska fältet. 

Vi hoppas också att antologin ska komma till användning inom 
den akademiska utbildningen. Här finns åtminstone fyra grundläg
gande teman som studerande kan fördjupa sig i: 

- for det forsta maktproblemaiiken i sig. Vad är makt? Hur ska den för
stås? Vad innebä r underordning och omakt och hur kan relationen 
hanteras? 

- fdr det andra makt på arbetsmarknaden. P å vilket sätt påverkar rå
dande maktförhållanden relationen mellan arbetsmarknadens parcer? 

- fdr det tredje genus och makt. Manlig överordning och kvinnlig un
derordning? D et sociala könets betydelse för maktrelationerna? 

- far det fjärde hist01·iegrafiskt. Vilken betyde lse har maktdimensio
nen för vårt sätt att tolka historien? 

Flertalet av bidragen i denna antologi kan appliceras på två eller 
tre av dessa teman, som lämpar sig för fördjupningsstudier på högre 
nivåer i grundutbildningen eller som fo rskarutbildningskurser . 

Slutligen är det vår förhoppning att antologin ocks! ska bidra till 
att föra diskussionen om makt, omakc och moral (eller kanske just 
bristen på en sådan) långe vidare än vad dessa sidor räckt till. 

EVA BLOMBERG, BJÖRN HORGBY OCH LARS KV ARNSTRÖM 
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Att synliggiira det osynliggjorda 

Några tankar kring makt och maktlöshet 

AV YLVA WALDEMARSSON 

Som titeln anger kommer denna essä att kretsa kring begreppet makt. 
Därmed kommer den oundvikligen i beröring med den omfattande 
forskningen kring detta begrepp. Det går idag inte att behandla 
maktbegreppet utan att hänföras till, eller komma på kollisionskurs 
med, den ena eller den andra av de talrika skolbildningar som skapats 
i maktforskningens kölvatten. Låt mig därför redan från början dekla
rera att jag på detta utrymme varken har någon möjlighet, förmåga 
eller vilja till att redogöra för hela detta forskningsfält. Istället kom
mer jag helt fräckt att hålla mig till de privata funderingar som mina 
egna möten med delar av maktforskningen g ivit upphov till. 

SKENBAR MAKT 

Första gången jag själv använde mig av maktbegreppet och något av 
det tänkande som utvecklats kring detta, var i et t arbete som behand

lade LO och dess kvinnliga medlemmar .
1 

Att konstatera de sistnämn
das brist på makt, i alla fall i den enkla betydelsen av inflytande, var 
inte svårt. Visserligen är det nästintill ett vetenskapligt tabu att säga 
att fakta talar för sig själva, ändå var det nästan så. De kvinnliga 
medlemmarna var markant underrepresenterade i LOs beslutsfattande 
organ.

2 
I det här sammanhanget menar jag att det faktiskt går för sig 

att sätta likhetstecken mellan underrepresentation och brist på makt. 
I den ideala av världar, där faktorer som kön, klass, ras eller etnisk 
tillhörighet inte spelar någon roll, är det ka nske egalt vem som före
träder vem. Men vi lever nu inte i denna idealvärld, utan i en värld där 
de ovan uppräknade faktorerna ofta tilldelar människorna olika värde 
och olika uppgifter och därigenom olika intressen. Vem som 
föret räder vem blir därför mycket viktigt ur maktsynpunkt. 
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Snedfördelningen av makt inom LO fick dessutom vida s tö rre konsek
venser än de rent inreorganisatoriska. D etta berodde bland annat på 
den roll i politiken som tilldelades LO under efterkrigstiden och som 
under 1970-talet kulminerade i vad som a llmänt har kallats den kor
porativa staten.3 LOs kvinnliga medlemmar var även starkt underre
presenterade i de olika samhällsorgan där organisationen var repre
senterad. I takt med att LO allt oftare uppträdde som aktör på den 
samhällspolitiska arenan vidgades organisationens verksamhetsområde 

och allt fler frågor kom att inrymmas inom den fackliga intres

sesfären. Via samhällsrepresentation, partssamarbete och som remiss
instans förväntades LO ha ås ikte r om ett otal politiska frågor - allt 

ifrå n abortlagstiftning till konsumentfrågor blev självklara föremål för 
det fackliga intresset. D en kvinnliga underrepresentationen inom LO 
kom därigenom att få betydelse även för den svenska demokratins 

J: • 4 ut10rmnmg. 
Genom organisationens stora samhällsinflytande skulle det, rent 

teoretiskt, kunna hävdas a tt LOs kvinnliga medlemmar utgjorde en 
välrepresenterad grupp i det korporativa systemet. Men med tanke på 
den ringa kvinnorepresentationen, både inom LO och samhällsorga
nen, så blev detta inflytande ofta skenbart. Dilemmat blir tydligt: 
Utan att ha något större inflytande över utformandet av LOs politik 
kom de kvinnliga medlemmarna att, genom sitt blotta medlemskap, 
legitimera LOs roll som samhällelig makthavare.

5 

MYSTERIET MED DE LIVLÖSA AKTÖRERNA 

Kommen så l!lngt såg mitt pusslande med makt och maktlöshet täm

ligen prydligt ut nedpräntat svart på vitt. Att kvinnorna inom LO 

varit både sido- och underordnade i de institutioner som härbärgerat 
den beslutsfattande makten var ju ett faktum som ganska lätt lät sig 

bevisas. Makt och m aktlöshet uppförde sig snällt som mätbara stor
heter som gick att iakta och komma åt via ett kvantita tivt fö rfarings
sätt. Men i samma stund som jag började fundera kring orsakerna till 
denna snedfördelning av makt infann sig en g nagande känsla av att 
något fattades. Min till synes korrekta beskrivning föreföll på något 
underligt sett klinisk. Det var som de historiska aktörerna berövats 
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både liv och handlingsförmåga i takt med att jag förvandlade dem till 
hanterbara kvantitativa storheter. 

Genom att sammanföra historikern Yvonne Hirdmans teoretiska 
tankegångar om ett genussystem med statsvetaren John Gaventas 
analys av maktbegreppet kom jag dock ytterligare en bit på vägen i 
mina försök att först/i hur makt och makclöshet formeras och repro
duceras. Teorin om ett genussystem hjälpte mig att se de mekanismer 
som bidragit till kvinnors underordning genom historien och att dessa 
varit synnerligen verksamma även inom 10.

6 
Med Gaventa kunde jag 

se hur denna ordning av könsmakt tog sig konkret gestalt i form av 
olika maktstrategier och hur maktens förskansningar byggs upp, för
stärks och därefter försvaras.

7 
Ett tydligt mönster framträdde: Makt 

och maktlöshet antog olika former beroende på de agerandes 
könstillhörighet. 

John Gaventa kom att spela en dubbel roll min 

forskningsprocess: Samtidigt som han var mig till stor hjälp när det 
gällde att tolka och förstå de processer som gör vissa till maktens 
utövare och andra till maktlösa, sli tydliggjordes också de svårigheter 

som alla tolkningar av makt inrymmer. Varje frliga jag trodde mig om 
att ha lyckats besvara tycktes genast yngla av sig i en ny, än mer 
svårbesvarad, sådan. Många av mina frågor förblev obesvarade. Jag 
tänkte därför använda mig av det här utrymmet för att litet mer 
förutsättningslöst - in te besvara - men väl få fundera kring nligra av 
dem. 

LATENTA KRUTDURKAR 

Gaventa delar in utövningen av makt i tre olika "ansatser": Den en
dimensionella där A, antas ha makt över B, i den mlln hon/han kan fl 
B att göra något som B annars inte skulle göra. Den tvådimensionella, 
som pekar på att makt även kan utövas genom ett uteslutande av 
vissa frågor och konflikter. Och slutligen, den tredimensionella 
maktansatsen, vilken kan formulers som att A även kan utöva makt 

över B genom att "pliverka, forma eller bestämma själva hans behov".8 

Som påpekades ovan var de kvinnliga medlemmarna länge kraftigt 
underrepresenterade i de beslutsfattande organ som innehade pro-
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blemformuleringsprivilegiet inom LO. D essa manligt dominerade för

samlingar fick därför i stort sett ensamrätt att bestämma vilka frågor 
som skulle föras upp på den fackliga dagordningen. Detta gav makt 
att utestänga vissa obekväma frågor, vilket i sin tur bidrog till att 
manifesta konflikter hindrades stiga upp till ytan. D ärigenom kunde 
man också upprätthålla ett sken av "konfliktlösa förhållanden", för att 

9 tala Gaventas språk. 
Låt mig ge ett exempel: En av LOs ledstjärnor var länge den att 

det inte existerade några intressemotsättningar mellan de manliga res
pektive kvinnliga medlemmarna. De gemensamma klassbaserade in
tressena ansågs vara så starka att de Överbryggade eventuella mot
sättningar efter andra variabler. Man erkände visserligen utan omsvep 
att det i samhället fanns orättvisor som formerade sig efter medbor
garnas könstillhörighet - men dessa betraktades som ett resultat av 
det kapitalistiska systemet och var därför inte översättbara till det 
som skedde inom arbetarrörelsen. En av hörnstenarna i LOs tänkande 
var länge klassvariabelns tolkningsföreträde före könsvariabeln. 10 

Detta förhållningssätt kan delvis, men inte enbart, förstås utifrån 
den rädsla för mre splittring som präglar de flesta 
intresseorganisationer. Enighet mellan medlemmarna betraktas som 
en viktig maktresurs och man försöker därför i det längsta förhindra 
att motsättningar uppstår mellan olika grupper av medlemmar. (Ur 

ett längre perspektiv kan man dock lika gärna tänka sig att konfliker 
som inte erkänns eller får komma till ytan till sist ho tar att spränga 

sönder hela o rganisationen. Men det är ofta mer kortsiktiga kalkyler 

som styr) Detta är en av flera förklaringar till att det så länge i det 
närmaste var tabu att erkänna att det fanns en latent konflikt inom 

LO, och att denna konflikt många gånger följde könsgränsen. För att 
undvika splittrande tendenser förnekades i det längsta att någon 
könskonflikt överhuvudtaget existerade. Trots detta har det under 
LOs hela historia kontinuerligt uppkommit situationer där 
motsättningarna mellan medlemmarna i stort följde skiljelinjen 
mellan könen. 

11 
Den konstruerade normen om det konfliktlösa 

förhUlandet mellan könen förvandlade sådana frågor till latenta 
krutdurkar. 

18 ATI SYNLIGGÖRA DBT OSYNLIGGJORDA ... 



ATT TYSTA GENOM TYSTNAD 

Enligt Gaventa är tystnaden ett effektive maktmedel när det gäller att 
undertrycka frågor med en latent konfliktpotential. Genom maktens 

ihärdiga tigande kan sådana frågor hållas borta från den fackliga 
dagordningen och därmed avväpnas sin splittrande kraft. Som histo

rikern Gunnar Qvist visat si utgör LO-ledningens sätt att hantera 

frågan om lika lön oavsett kön ett tydligt exempel på detta hand

lingssätt. Kravet hade framförts på LOs kongresser alltifrån seklets 

början. Trots detta bemötte LOs ledning lä nge denna fråga med tyst

nad och markerade därigenom, utan att behöva ställa sig tydligt avvi

sande, att man inte prioriterade detta fackliga krav. Det dröjde ända 

till 1943 innan man på centralt håll inom LO bestämde sig för att 
•• 0 0 k 12 gora nagot at ravet. 

Det ovanstående förklarar en del av maktutövningens väsen, men 

det förklarar inte varför denna tystnad tilläts att bli en så effektiv 

strategi. Varför var den så svår att bryta? En förklaring, men den är 
långt ifrån heltäckande, är förstås den jag redan berört: Där maktens 
teser spikades, där fanns inte de oliktänkande - i det här fallet de 

kvinnliga medlemmarna. Men denna förklaring räcker inte. En sådan 
förklaringsansats skulle reducera LOs kvinnliga medlemmar till 

maktstrukturernas absoluta flngar och så är inte fallet. 
En skäl till a tt det är så svårt att besvara frågan om den bakomlig

gande orsaken till de kvinnliga medlemmarnas underordnade position 

inom LO, är naturl igtvis att den inte regleras utifrån några formella 

maktpålagor. Den traditionella förklaringen till denna informella 

maktobalans, och den förklaring som LO själv ofta tagit till för att 

förklara kvinnors utanförskap, har varit att problematisera de makt

lösa, dvs de kvinnliga medlemmarna. Under organisationens tidiga 

historia nöjde man sig ofta med att konstatera deras egen förskyllan -

de visade ju ett så klent intresse för det fackliga arbetet. Agitation var 

den medicin som föreskrevs. Kvinnorna behövde uppfostras till ett 

riktigt fackligt beteende. N ågra spår av själv rannsakan förekom sällan 

i de fackliga protokollen. 
Den fackliga uppfostringsniten kulminerade under det sena 1960-

talet och under 1970- och 80-talen. En skillnad jämfört med tiden 

dessförinnan var dock att männen nu inkluderades i de olika upplys

ningsprojekten. Men situationen diskuterades ändå inte utifrån ett 
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könsmaktperspektiv, utan de intressemotsättningar mellan könen som 
nu blev allt mer skönjbara förlorade sin skärpa i den, ofta väldigt 
luddiga, könsrollsdebatt som tog vid. Otaliga åtgärdspaket framställ
des under denna tid av LO för att lära och "uppfostra", å ena sidan 
kvinnor att ta för sig av maktens frukter och, å andra sidan män att 
bryta sig in på hem- och barnskötselns område. Ändå har föränd
ringen gått långsamt. Är då kvinnor av naturen ovilliga att ta för sig 
av makten ? Är de rädda för det ansvar som pålägges dem? Vill de inte 
släppa ifrån sig dammsugare och barnansvar? Eller är det så att för
k laringen står att finna någon annanstans? 

Till SKRAMLET AV KAFFEKOPPAR 

John Gaventa har pekat på att det finns mer subtila sätt än tystnad 

för att markera att e n fråga inte är önskvärd. Denna form av makt

utövning sker till viss del i det förd olda - indirekt och svårpåvisbar. 
Den är i regel svår att komma åt via det traditionella källmaterialet, 

det handla r ju många gånger om det som inte ens kommer till synes i 

diskussionen, det som redan i resignation valts bort. Den maktutöv
ning som föregår detta bortval handlar ofta helt enkelt om det vi i 
dagligt tal kallar för mobbning eller utfrysning. Eller som en kvinnlig 
LO-medlem uttryckte det i en intervju: "Så fort man börjar tala om 
jämställdheten så börjar de skramla med kaffekopparna. "13 

Ytterligare ett exempel: Vid en intervju med Sigrid Ekendahl, LOs 
första kvinnliga ombudsman med ansvar för LOs 1947 bildade Kvin
noråd, omtalade hon en rad exempel på det informella motstånd hon 
mötte. Ett moment i dessa missnöjesyttringar återkom ofta på hennes 
talarturneer runt om i landet. När den lokale facklige representanten , 
som vid denna tid så gott som alltid var en man, kom till den punkt 
på dagordningen då Ekandahl skulle presenteras, gjorde han en 
konstpa us och tittade frågande på henne och sa: "Ursäkta! Hur var 
namnet ?". Ett effektivt sätt om man från början vill försöka sätta nå-

• l 14 gon pa p ats. 
Denna form av maktutövning kan leda till att vissa krav 

överhuvudtaget inte formuleras. 
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I tidigare makt och a rbetslivsforskning ha r man ibland, litet nedht
tande, förklarat tystnaden och den uteblivna handlingen frän utsatta 

grupper med att de inte skulle besitta det rätta klassmedvetandet. 
Med Gaventa f!r denna tystnad en annan innebörd. Han pekar på en 
viktig o rsak till att förväntade "uppror" frän de maktlösa ibland 
uteblir: Om en människa eller en grupp människor lider ständiga ne
derlag pil. beslutsarenorna kan det fä till följd att den/de med tiden 
slutar utmana eftersom den/de ändå inte förväntar sig att detta skall 
leda till någon seger. 15 Ute blivna krav kan då ibland förklaras med 
den uppgivenhet som föds när förväntan pil. möjliga förändringar 
slocknat. 16 

Det går att föra d~nna maktlöshetens nedåtgående spiral ett steg 
längre. D et sker när man närmar sig det Gaventa kallar den tredi
mensionella maktansatsen, dvs den som kommer in på den besvärliga 
frågan om hur de maktägande kan komma att "påverka, forma eller 
bestämma" de maktlösas behov. 17 Att bestämma någons behov behö
ver inte nödvändigtvis innebära att detta sker över denna någons hu

vud. Maktlöshet kan ibland även uttryckas i det att den maktlöse in
ternaliserar de maktägandes åsikt i sitt eget tänkande, för att lättare 

uthärda sin maktlöshet. Grovt förenklat skulle detta kunna jämföras 
med den situation där en tagen gisslan till slut börjar att känna sym

pati för sina kidnappare för att stå u t. Med slika resonemang närmar 
m an sig dock den vetenskapliga gungflyns utmarker. Men då de ändå 
är av betydelse bör de åtminstone påpekas i ett resonemang om makt 

och maktlöshet. 
Faran i ett betraktelsesätt som det ovanstående är emellertid 

uppenbar. En internalisering kan ju aldrig låta sig bevisas, såvida den 
inte berättas i efterhand i memoarer eller liknande, och det är mycket 
lä tt att tolkningen slår över till rena psykologiska övergrepp på de 
historiska aktörerna. Dessutom är ju faktiskt historien fylld av 
exempel på det motsatta, så även inom LO. D e fll.taliga kvinnliga 
representanterna stod ofta för sina åsikter, trots det uppenbara 
motstånd de mil.nga gil.nger mötte. 
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HANDLING OCH MOTSTÅND 

D e ovanstående resonemangen om makt och maktlöshet kanske fram

sdlr som en perpetum mobile vad maktlöshet beträffar, men Gaventas 
modell är inte immun m ot förändring. Enligt denna kan utmaningar 

mot rådande maktförhålla nden ske även uta n den maktlöses direkta 

agerande - till exempel om maktrelationerna förändras av strukturella 
skäl. l8 Modellen ger även ut rymme åt aktörerna. Ty oavsett hur 

mycket strukturerna förändras, så är det aktörernas handlande som 
avgör hur de kommer att påverkas av dessa förändringar. För att aktö
rerna skall klara av att utmana rådande maktförhållanden måste de 
dock, enligt Gaventa, i utmaningens inledningsskede genomgå en 
"problem- och handlingsformuleringsprocess". I regel bemöts de i 

början av denna process av etc tämligen kompakt motsdind, ett mot
stånd som många gånger formulerar sig i sådana informella metoder 
som ovan skisserats. 

Det är när denna utmaningprocess, och det motstånd den väcker, 
skall sättas på vetenskaplig pränt som historikerns (läs mitt) dilemma 
blottläggs. Ty om det ska gå att ge en rättvisande bild av aktörernas 
handlande, så måste även det motstånd som detta väcker redovisas, 
annars blir bilden skev. Om nu detta motstånd är informellt och 
"outtalat", hur skall vi då någonsin komma åt det? Vi vet ju, genom 
vår egen vardagliga erfarenhet, att en symbolisk handling, som till 
exempel att börja läsa tidningen när någon tar till orda, kan ffi 
mycket starkare effekt än det tydligt utsagda motståndet. Ibland ä r 

det betydligt viktigare hur någonting sägs än vad som sägs. Hänvisade 
till det skriftliga källmaterialet finner vi det sagda, men går ofta miste 
om den stämning som då utgjorde relief till dessa ord. 

Endast glimtvis ges insyn i denna form av maktutövning - som i 
till exempel följande debattinlägg under LO-kongressen 1986: 

''Det allmänna sorl som ymnigt förekommer i kongressalen fllr mig 
att misstänka att kongressen är lika ointresserad av ku lturpo litiken 
som av jämställdhetsfdigorna".19 

Om inte talaren i detta fall avbrutit sig och kommenterat kongressens 
beteende, hade stämningen, dvs de emotionella förutsättningarna för 
denna debatt, inte synliggjorts. Istället hade en annan bild växt fram: 
En kongress, som ansett jämställdhetsfrågorna så viktiga att de givits 
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en egen rubrik i programmet. Förändring och framsynthet skulle lysa 
mot oss. Med denna korta passus blir bilden en annan. D et informella 
motståndet framträder, och jag törs nog säga, utan att behöva luta 
mig på psykologisk forskn ing för att a stöd för min tes, att sådant 
motstånd in te bör underskattas. 

D et ovanstående exemplet utgör dock ett undantag. I regel fär vi 
aldrig reda på sådana förklarande detaljer. D enna typ av maktutöv
ning blir dessutom än mer svåråtkomlig vid de tillfällen då det oint
resserade sorlet och kaffekoppsskrammlet fätt den önskade effekten -
tystnad. 

ATT TOLKA HISTORIEN 

I det ovanst&ende har jag berört hur svårt det är att lämna tillfreds

ställande svar på frågan om varför människor handlar som de gör och 
att det blir än svårare att försöka förklara varför de inte agerar. Ändå 
är dessa frågor ofta avgörande för att vi rätt ska kunna förstå såväl 
maktens som maktlöshetens natur. 

Det problem jag här snuddar vid är det som alla människor direkt 
eller indirekt kommer i beröring med när de ställer frågan "Varför?". 
Likt den nyfikna fyraåringen får man då snart erfara att varje besvarat 
"varför" strax kräver ett nytt, utan att något synbarligt slut på denna 
frågeprocess kan anas. D et dröjer inte länge innan ma n likt den otå
lige föräldern frestas att utbrista: "Därfdr att jag säger det!" Vissa sö
ker lösa dilemmat genom att konstatera att då frågan inte låter sig 
absolut besvaras bör den lämnas därhän. Historikerns roll blir då be
skrivarens. En beskrivare som söker mönster och generalitet, men som 
också noterar de brott som uppstår på den historiska kontinuitetens 
väg. Detta är den säkra vägen, där både vetenskapssamhälle och in
tresserad allmänhet kan känna sig trygga i förviss ningen att man inte 
utsatts för någon vetenskaplig manipulation och där den intersubjek

tiva prövbarhecens skugga förlänar ett objektivt skimmer åt forska
rens försök att konstruera fram en förfluten verklighet. 

Var går då gränsen för vår tolkningsrätt? 
J ag är medveten om a tt det problem jag här skisserat redan är 

välbekant och väl genomdiskuterat inom historikerskrået. Jag är inte 
så förmäten att jag utger mig för att komma med något nytänkande 
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inom området. Att jag ändå ger mig in i diskussionen beror på min 

övertygelse om det riktiga i att historieämnet förts till den "histo risk
filosofiska" delen av den humanistiska fakulteten. Det är inte enbart 
a tt betrakta som en nesa att inte få tillhöra de "riktiga", prövbara ve
tenskapernas fakulteter, det kan också upplevas som en befrielse! 

Jag vill börja m ed att säga at t jag vare sig vill förneka eller 
förminska de resultat som framkommer då man håller sig till den mer 
strikta vetenskapliga metodikens råmärken. Tvärtom denna 
forskning har, framförallt samband med en fördjupad 
"teorikänslighet", gett ytterst väsentliga resultat. Detta 
förhållningssätt till historien ä r en grundförutsättning för all god 
forskning. Men det är inte det jag vill diskutera, utan här vill jag ägna 
mig åt hur m an förhåller sig till det som inte sägs. Hur ska 
historikern förhålla sig till det förfl utnas tystnad? Hur närmar man 
sig det osagda? Vilka metodiska verktyg har vi för det göra de t 
osynliga synligt? Här inträder ett verkligt dilemma: Ty som 
metodiskt utbildade historiker vet vi att vi inte bör spekulera om det 

osagda, likväl vet vi, som varande människor med en viss livserfa
renhet, att det som inte sägs, ofta varit lika avgörande för det histo

riska förloppet som det som sagts. 

'TYSTNADEN SOM HISTORISK HANDLING 

Jag är väl medveten om de förefintliga vetenskapliga riskerna när jag 
föreslår tystnaden som tolkningsobjekt. När jag talar om att tolka 
tystnaden menar jag naturligtvis inte att forskaren ohämmat skall 
sätta sig ned och psykologisera över de historiska aktörenas val av 
tystnad och icke-handling och därefter fritt fantisera kring de mentala 
orsakerna till dessa. Men då tystnaden och den uteblivna reaktionen 
är så betydelsefulla för det sätt historien utformas på tycker jag att de, 
alla tänkbara fallgropar till trots, ändå fö rtjänar att vi tar hänsyn till 
dem i tolkningen av det förflutna. Lämnar vi dem därhän, av 
källkritiska o rsaker, bidrar vi ändå indirekt till en sorts historieför
falskning. Det historiska förloppet kan i värsta fall förvanskas till den 
grad att vi presenterar en bild av verkligheten som låter fö rs tå at t de 
maktlösa passivt och u tan något egen tligt motstånd , accepterat sin 
egen underordning. Överfört till den nu så aktuella frågan om kvin-
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nors bidrag till sin egen underordning (som i. sig ä r intressant och inte 
skall viftas undan) så är det lätt a tt förstå vilka konsekvense r ett så
dant synsätt kan få. 

Tolkningen av det förflutna kompliceras dessutom av att våra för
mödrar och förfäder endast lämnat ofullständiga spår efter sig. Ge
nom det källmaterial som står oss till buds går det bara att komma å t 
en bråkdel av de olika bevekelsegrunder de haft för sitt handla nde. 
Mycket kommer för alltid at t vara fö rborgat för oss. D e t är bara att 

acceptera. Men vid de tillfällen när det skymtar något, som vi med vår 

vetenskapliga intuition ( = forskningserfarenhet + livserfare nhet + 
en gnutta tur) a nar har betydelse för den historiska utgången av ett 
hä ndelseförlopp, så bör vi redovisa detta, oavset t om det inte 
hundraprocentig t Hlter sig bevisas. Enligt min åsikt är det en skyldig 
het, både mot läsarna och de historiska aktörerna. D etta dock under 
en förutsättning - att det tyd ligt framgår vad som står på fast g rund 
och vad som är historieberättarens egna spekulationer . 

Det jag talar om är "rätten" att resonera. Ett av de viktigaste 
skälen för mig när jag hävdar rätten till vetenskaplig spekulation hör 
samman med historikerns relation till sina läsare och med rollen som 
deltagare i det pågående samhällssamtalet. Detta hänger i sin tur 
samman med vilka frågor man väljer att ge sig i kast med. Med 
Weibull samt det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
vetenskapsidealet allt för tungt vägande i den metodologiska 
ryggsäcken finns en risk att de riktigt intressanta och viktiga frågorna 
lämnas därhän - just därför att de ä r så svåra att besvara fullständigt. 
Jag finn er det o lyckligt om livets essentiella frågor helt överlämnas 

till andra dicipliner. Historikerns kunskap om och förm!ga att 
rela tera till det förflutna, parat med d et källkritiska tänkandet, gör 

denne väl lämpad att ta sig an dessa frågor. Om vi törs närma oss de 
mer sv!rgripbara fr!gorna s! kanske även historieämnet blir en a llmä n 

angelägenhet. 
Om så inte sker ä r det stor risk att problemformuleringsprivilegiet 

överlämnas ti ll de samhällsvetenskapliga ämnesföreträdarna. Inre för 
att det i sig skulle vara något fel på dessa, men det historiska pers
pektivet behövs om vår förs tåelse av världen skall fördjupas. I dag är 
det kanske förresten snarare relevant att tala om att samhällsdebatten 
lämnats över till naturvetenskaperna, främst den nya fysiken. Kanske 
är det så a tt denna forskningsgren, den som en gång representerade 
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det positivistiska idealet, idag är den som främst vågar leta efter sva
ret på den spekulativa frågan om livet mening; eller som den formule
ras i den smått klassiska "Liftarens guide till galaxen" (som jag inte 
läse själv, men som ständige citeras av conårssonen): "Den Stora 
Frågan I ... I om Livet, U niversum och Allcing .. . 1120 

Att sedan svaret på denna fråga i galaxernas värld utmynnar i det 
koncisa talet 42 - ja se det är en helt annan historia det! 
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NOTER 

1 Ylva Waldemarson, "Kontrakt under förhandling" i Gertrud 
Åscröm & Yvonne Hirdman (red), Kontrakt i kris, Helsingborg 

1992. 
2 Waldemarson, Kontrakt under förhandling, s 87-96. 
3 Detta begrepp är både omdiskuterat och politiske laddat. Här 

finns dock inte utrymme att relatera den diskussionen. Jag an
vänder mig här av begreppet i en mycket vid betydelse som 

ligger nära den definition som gjorts av H M Hernes & E Hänni
nen Salmelin: dvs ett systern " ... basert på o rganisasjoners og in
stitusjoners forrnaliserte adgang, til det scaclige system." Helga 
Maria Hernes & Eva Hänninen Salmelin, "Kvinners represen
tasjon i det korporative system" i Det uferdige demokratiet, 

Stockholm 1983, s 155. 
4 Jfr Hernes & Hänninen Salmelin, s 15 5-190. Hernes och Hänni

nen Salmelin kopplar samman faktorerna makt, organisation och 
kön med det korporativa systemet. De konstaterar kvinnors brist 
på makt inom de organisationer som medverkar i dettta system 
och karaktäriserar det som "resultatet av ett byttearrangement 
mellom store institusjoner hvor menn definerer, forhandler og 
treffer beslutninger ." Då det korporativa systemet i viss mån 
växte i omfattning på bekostnad av det parlamentariska, där 
kvinnor ökat sitt inflytande, blev deras slutsats att det först
nämnda bidragit till att minska kvinnors politiska inflytande. 

5 Waldemarson, Kontrakt under förhandling, s 102-106. 
6 På grund av ucrymrnesskäl redovisar jag inte här de genusteore

tiska ta nkegångarna eller hur jag valt att använda mig av dem. 

Se bl a Yvonne Hirdman, Genussystemet - teoretiska funderingar 

kring kvinnors sociala underordning, Makturedningens rapport
serie: 23, Uppsala 1988; Yvonne Hirdman, "Genussystemet" i 

Demokrati och makt i Sverige , SOU 1990:44, Göteborg 1990; 
Waldemarson, Kontrakt under förhandling. 

7 J ohn Gaventa, "Makt och deltagande" i Olof Petersson (Red) 
Maktbegreppet, Helsingborg 1987. 

8 Ibid , s 35. 
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9 lbid, sid 35-36. 
10 Se bl a Gunnar Qvist, Statistik och politik. Landsorganisationen och 

kvinnorna på arbetsmarknaden, Stockholm 1974; Gunhild Kyle, 
Gästarbeterska i manssamhälle. Studier om industt·iarbetande kvinnors 
villkor i Sverige, Stockholm 1979; Christina Carlsson, Kvinnosyn 
och kvinnopolitik. En studie av svensk socialdemokrati, Lund 1986 och 
Waldemarson, Kontrakt under fårhandling.1992 . 

11 Se bl a Qvist, Kyle, Carlsson, Waldemarson, Kontrakt under för-
handling, s 98-106. 

12 Qvist, s 97-110. 
13 W aldemarson, Kontrakt under fdrhandling, s 124. 
14 Bandad intervju med Sigrid Ekendahl. 1995 . 
15 Gaventa, s 44-45. 
16 D et är i d et ta sammanhang kanske mer befogat att använda be

greppet "vanmakt" istället för "maktlöshet", men det skulle föra 
för Hingt bort från huvud~ran för denna uppsats att här ge sig in 
i en diskussion om distinktionen mellan dessa båda begrepp. 

17 Gaventa, s 38-42. 
18 Detta kan ge en ledtråd till vissa de av förändringar som skedde 

inom LO med avseende på relationen mellan köne n, ti ll exempel 
"kvinnofrågans" förvandling från "icke-fråga" till en legitim 
facklig fråga. Den struk turella process som utgjorde incitamentet 
till denna utveckling bestod bland annat i kvinnornas ökande 
deltagande på a rbetsmarknaden och deras därav större andel av 
LO:s medlemskår. Se Waldemarson, Kontrakt ttnder förhandling; 
Ylva Waldemarson, "Får en bofink se ut hur som helst ? Den 
svenska arbetarrörelsens syn på kvinnor och lönea rbete" , Arbe
tarhistoria, 1-2/1992. 

19 Protokoll, LO-kongressen 1986, sid 1334. 
20 D ouglas Adams, Liftarens guide till galaxen, D el 1-5 , Falun 1994. 

28 ATI SYNLIGGÖRA Dl'.T OSYNLIGGJORDA ... 



Underdånigheten som maktresurs 

AV LARS KVARNSTRÖM 

Makt är nilgonting abst rakt. Det är ingenting man kan ta pä mer än 
när det abstrakta blir konkret, dvs när makt utövas. Det är ocksä ett 
relationsbegrepp. Om inte två parter finns kan inte heller makt fin

nas. Begreppet uttrycker relacionens ka raktär. Någon kan tvinga nå
gon annan att göra någonting mot dennes vilja. Det här lå ter enkelt 
men är i verkligheten . någonting mer komplicerat, vilket denna bok 

otvivelaktigt belyser. 
Ett sätt att göra denna förenklade definition av maktbegreppet 

hanterbar är att istället för dec abstrakta "makt" tala om det konkreta 
"maktresurser", dvs de möjligheter någon har att utöva makten. I 
svensk debatt har denna ansats förespråkats av bl a sociologen Walter 
Korpi och his torikern Klas Åmark. 

Maktresursansatsen har o tvivelaktigt sina poänger. Vem som har 
tillgång till våldsapparaten, till kapitalet, till arbetet eller tiH rätt kön 
är intressanta utgångspunkter i en sådan analys. I "Vem styr markna
den" definierar Åmark fyra s.k. basresurser när det gäller fördelningen 
av det samhälleliga överskottet. Det är kapital, jord, arbete och kun
skap.1 När det gäller fackliga sammanslutningars tillgång pä maktre
surser är de två sistnämnda av störst intresse. Strejker liksom kontroll 
över tillträdet till yrket är konkreta uttryck för detta. Organisationer
nas fackliga strategival, storlek och organiseringsgrad är andra liksom 

2 
arbetets utbytbarhet. 

Hela tiden förutsätts att någon har denna eller dessa specifika till

gångar som på något sätt kan användas för att "tvinga någon att göra 
någonting mot dennes vilja". Denna tillgång är oftast fysisk även om 

begrepp som kulturellt kapital och/eller kunskap har nyanserat bil

den. Problemet kvarst!r dock; kan alla maktrelationer reduceras till 

en fråga om tillgång på och hotet från fysiska påtryckningsmedel? 
Den fråga som jag skulle vilja ställa utgår istället frän det mot

satta. Kan själva avsaknaden av resurser faktiskt utgöra en maktre
surs? Rent spräkligt innebär det en logisk kulllerbytta. Därför använ-
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der jag fortsättningsvis begreppet "maktstrategier" för att undvika 

missförs tånd. 

D EN THOMPSONSKA TRÅDEN 

Inspirationen till detta bakvända grepp fick jag vid en omläsning av 
de socialhistoriska uppsatser av den engelske historikern E P Thomp
son som samlats i "Herremakt och folklig kul tur". När Thompson 
diskuterar det engelska 1700-talssamhället och de folkliga protes
terna gör han d et bl a utifrån beg repp som paternalism, hegem oni och 
klass. Om just hegemonin skriver han; 

"Den innebär inte att d e fattig a p li nligot sä tt accepterar adelns pa
ternalism pli dess egna villkor, utifdln adelns hävdvunna bild av sig 
själv. De fattiga kanske var villiga a tt visa adeln sin vördnad, m en 
bara till ett visst pris, och det priset var inte sll litet. Dessutom var 
vördnadsbevisningarna ofta helt illussionslösa. Frlln de fattigas syn
punkt bestod de av hä lften ren s jä lv bevarelsedrift och hälften be
räkning för att utvinna sll mycket man kunde. De fattiga tvingade 
helt enkelt de rika att ta p li sig en del av p a ternalismens plikter och 
funktioner, precis lika m ycket som de i sin tur tvingades visa vörd 
nad. Blida parter tvi ngades att hlllla sig inom ett gemensamt kraft
fålt.''3 

Och vidare; 

"Pli sätt och vis beh övde härskarna och massan varandra, bevakade 
varandra, spelade tea ter och motteater m ed varandra som publik, 
modererade varandras politiska uppträdande. D etta är en mer aktiv 
och ömsesidig rela tion än man vanligen föreställer sig när man 
tänker pli formeln "paternalism och underdllnighet" ."4 

Att följa "spelets regler", att göra vad som förväntas, kan medföra a tt 
positioner uppnås till ett rimligare pris än vad som a nnars skulle ha 
blivit fallet och är inte alls ovanligt. Detta dag liga spel utgår oftast 
från att maktlösheten, dvs föremålet för denna studie, är falsk och 
spelad - men likafullt finns den där. I Thompsons empiriska underlag 
är underg ive nheten spelad . Motteatern tar sig form av hot om eller 
verklig aktion från massornas sida.5 
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Men vad är det som motsäger att "mocceacern" faktiske kan förutsätta 
en verklig avsaknad av maktresurser och att detta kan bytas till sin 
motsats genom att just följa "spelets regler"? Med andra ord: kan inte 
maktlösheten användas som en framgångsrik maktstrategi? Åtmins
tone är tanken tillräckligt djärv för att prövas! Denna tanke ska prö
vas på poscmän och järnvägare i statens tjänst runt sekelskiftet 1900. 

DE STATSANSTÄLLDAS MAKTRESURSER? 

Vid 1900-calecs början var de statsanställdas tillgång på maktresurser 
ringa inom lagens råmärken. Det överväldigande flertalet av betjän
terna saknade politisk rösträtt och statens höghetsrätt omöjliggjorde 
varje form av aktio n när anställningsvillkoren fastställdes. Det var sta
ten som ensidigt fastställde dessa och de anställda saknade följaktli
gen förhandlings-, avtal- och strejkrätt. Som varje medborgare kunde 
de lämna in framställningar i form av petitioner. De kunde också 
överklaga vissa beslut enligt besvärsräccen, men arbetsgivaren hade 
ingen skyldighet at t åtgärda dessa på ett positivt sätt. Det 
"gemensamma kraftfältet" utgjordes av lagen.6 

Trots detta skedde en organisering av dessa tjänsteandar. Post
männen var tidigt ute, redan 1886, och snart följde övriga grupper 
efter. En bit in på det nya sekel tillhörde de statsanställda de bäst or
ganiserade av allt arbetsfolk i Sverige. Järnvägsmannaförbundec var 
länge också ett av de största förbunden inom den fackliga rörelsen. 
Postmännen var ytterst välorganiserade. Förbundet var visserligen li
tet, men genom Postverkets monopolställning hade de, till skillnad 
från de flesta andra, fatt ett motsvarande monopol på organisa
tionsområdet. Postmannaförbundet saknade facklig konkurrens. 

Den numerära styrkan är ur maktresurssynpunkt bara intressant 

om den används till någonting. Även om de a rbetsrättsliga förhållan
dena diskvalificerade sådana fackliga aktioner fanns rent teoretiskt 

möjligheten att gå utanför "spelet" i form av tex strejker. En strejk på 
det statliga området innebar ett brott mot lagen och ledde till au
tomatiskt avsked. Det såg den sk strejkparagrafen i reglementena till. 
De fackliga organisationerna var väl m edvetna om detta och förhöll 
sig ytterst motvilliga till alla eventuella screjkakcioner. Visserligen 
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talades det ibland om "kraftåtgärder" men det blev ald rig någonting 
mer än just ord. 

D e statsanställda tillhörde exempelvis de fä grupper som stod 
utanför 1909års storstrejk. Järnvägsmannaförbundets representant
skap förklarade för m edlemmarna a tt förbunde t "bör icke tills vidare 
deltaga i den pågående eller beslutade a rbetsnedläggelsen, så länge 
densamma hufvudsakligast har karaktären af en facklig strid mellan 
arbetsgifvare och arbetare på öfriga arbetsområden. D etta så mycket 
mera som man ju från arbetarnes sida icke anse t t det nödigt att tils 
vidare indraga samtliga arbetaregrupper i staden.''7 Avdelningen i 
Linköping instämde med att man "ej under några förhållanden" skulle 
kunna delta.8 Då förbundet även organiserade privatanställd personal 
gick frågan till omröstning, men röstfördelningen hemlighölls av 
omtanke om m edlemmarna vid SJ.9 Omröstningsresultatet låg i linje 
med representantskapets deklaration. Däremot gjordes uttaxeringar 
till de strejkande och inom flera avdelningar förekom dessutom 

frivilliga insamlingar. På så vis kunde järnvägsmännen både Mila sig 

väl med den övriga fackföreningsrörelsen och den egna a rbetsgivaren. 
De postanställda i Linköping var mer kallsinniga. Vid det sk mid

dagssammanträdet den 3 september 1909 avslogs förbundets förslag 
om organiserade insamlingar t ill de strejkande eftersom medlen an
sågs förlänga strejken. Storstrejken fördömdes eftersom "den oskyl
diga allmänheten blir lidande". 10 

D e ytterligt fä strejkaktioner som trots allt förekom på det s tatliga 
området gällde grupper utanför de ordinarieanställdas kår . Så var 
fallet tex med bromsarestrejken vid SJ 1916 bland extraanställd per
sonal som organiserades från syndikalistiskt håll. D en strejk i Söder
tälje som Bo Persson uppmärksammat omfattade entreprenadanställd 
arbetskraft som inte heller löd under samma arbetsrättsliga förhållan
den.11 Risken att dras in i olika solidaritetsaktioner i samband med 
strejker var också en av orsakerna till att de fackliga o rganisationerna 
länge valde att stå utanför LO. 

På samma sätt förhöll det sig med den egna yrkesskickligheten lik
som kontrollen över både arbetet och tillträdet till yrket som maktre

surser. Klas Åmark a nvänder sig av begreppet utbytbarhet för att 

ffinga in detta. 
12 

Denna tillgång har varit en viktig maktresurs för yr
kesutbildad arbetskraft, som exempelvis olika hantverksyrken och i än 
högre grad för professionella grupper som läkare. 
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Bland de statsanställda fanns visserligen grupper med ett stort 
mått av kvalificerad yrkeskunskap. Vid SJ handlade det till exempel 
om lokförarna. För att hävda sin speciella status var de också länge 
särorganiserade i Lokmannaförbundet. Men flertalet av de som or
ganiserades inom postmanna- och järnvägsmannaförbundet saknade 
dock denna exklusivitet. Betjäntebeteckningen a ngav att arbetet var 
av handräckningskaraktär. Den typ av kunskap som krävdes var av 
praktisk erfarenhetsnatur. Den kunda man bara tillägna sig genom 
lång och trogen tjänst. Detta sörjde också verken själva för genom re
serv- och extrasystemet. Det tog ofta sju år innan en brevbärare kunde 

hoppas på att bli ordinarie och på så vis intas i verkets och kårens ge
menskap. 

För speciellt postmännen var kontrollen över tillt rädet till yrket en 

viktig fråga liksom hävdandet av det exklusiva i den postala kunska
pen. Postmannaförbundet betonade värdet av den praktiska kunska
pen gentemot olika utanförstående grupper. En bit in på det nya sek
let motarbetades exempelvis starkt olika försök att !!ta Postverket att 
bli en avstjälpningsplats för forna militärer som sågs med stor miss
tänksamhet av brevbärarna. Militärerna saknade den postala kunska
pen och borde därför, enligt postmännen, inte erbjudas de genvägar in 
i verket som staten i praktiken arrangerade. Då exklusiviteten faktiskt 
tillhandahölls av verket kom därför förbundets strävanden till stor del 
att riktas gentemot andra och högre placerade tjänstemannagrupper 
inom verket än mot arbetsgivaren. Postmännen krävde ökade beford
ringsmöjligheter med hänvisning till att det blev billigare för verket. 
Hävdandet av den exklusiva kunskapen och strävan till kontroll över 
yrkestillt rädet var betydelsefulla ingredienser i den fackliga politiken, 
men på samma sätt som organiseringsgraden var de harmlösa vapen 
då de inte kunde nyttjas fullt ut. 13 

Den arbetsrättsliga situationen fråntog alltså de statsanställda den 
maktresurs som arbetet gav dem och illegalitetens väg avvisades. 

Oddsen för brevbärare och SJ:s stationskarlar var milt sagt usla sedda 
ur ett maktresursperspektiv. De fanns inte eller så hade de elegant 

desarmerats med hjälp av lagen. Åmark hävdar att det finns stora 
grupper i samhället som saknar maktresurser. Det är vad han kallar 
de permanenta klienterna, dvs socialhjälpstagare, fångar,studenter 
m.fl, som är helt beroende av välviljan hos stat eller privata intres
sen.14 Även om underordningen i klientskapet har vissa gemensamma 
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drag är det dä remot fel, oavsett alla andra skillnader, a tt sätta likhets
tecken mella n fängar och statsanställda. D e sta tsanställdas klientskap 

var till på intet säcc permanenc och i övrige inte heller jämförba rt . 

Istället för en facklig strategi valdes en politisk där de på olika sätt 
försökte påverka den politiskt tillsatte arbetsgivaren. Som jag också 
visar i "I statens tjänst" var framgången för denna stra tegi avhängig 
av tillgången på politiske inflycande. 15 D en a llmäna rösträtten gav 
denna. Innan dess var de statsanställda beroende av välviljan h os ar
betsgivaren och frågan här gäller hur de nna maktlöshet kunde vändas 
till sin m otsa ts eller på någo t säte åtminstone anvä ndas som hävstång 
för de krav som restes. Eller m ed Thompsons o rd - hur väl de spelade 
sin "mocteacer". I det fö ljande kommer jag atc hävda att rekvisitan i 
denna motteater utgjordes av retorik, plikttrohet, hårt arbete, heder 
samt vad som skulle kunna benämnas som inre intellektuell resning. 

SERVILITET OCH RETORIK 

Begrepp som välvilja och underdå nighet är varandras systrar och 
hänger intimt samman med den makt som uttrycks i patriarkala rela
tioner. Båda förlorar sin mening utanför ett sys tem där maktinnehav 

respektive maktlöshet ä r givna på förhand. Dag Lindström beskriver 

en sådan relation i termer av "ojämlik ömsesidighet".
16 

Runt sekel

skiftet hade en byråkratisk statsapparat börjat växa fram, men den bar 

fortfarande många av patriarkens kännetecken. Att c ex Kungliga 
P ostverket var som en "klockarfar" som följde sina t jänsteandar från 

vaggan till graven är en välomvittnad sanning- in te bara för sin sam
tid utan också i historiens ljus.17 

De statsanställdas underdånighet innebar inte att kraven pll. ar
betsgivaren var a nnorlunda än andra fackliga sammanslutningars. De 
gällde lönens s torlek , rätten till semester, tjänstebostäder , arbetsklä
der osv - krav som vi känner igen fo1n den privata arbetsmarknaden. 
Vissa krav, som exempelvis kampen för ordinarieskapet, 18 hängde 
dock ihop med specifika arbetsrättsliga förhll.llanden. Innehållet i kra
ven var alltså det samma. Skillnaden låg i att arbetsrätten förbjöd 
partsrelationer på det s tatliga området. 
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Den väg som låg öppen för de statsanställda att föra fram sina krav 
var petitionen. Till sin karaktär var den en ödmjuk framställan till 
överheten. Det måste betonas att det var staten de riktade sig till -
inte vilken arbetsgivare som helst - och en stat med många av patriar
kens kännetecken. 19 I petitionens form formulerades undergivenhe

ten, som när postmännen tillskrev generalpoststyrelsen 27 september 

1898; 

samhet till Kongl. Generalpoststyrelsen för visad sträfvan att söka 
förbättra postvaktbetjcntes sll allvarligt betryckta ställning, och sll
ledes bereda dem lindring i sina ekonomiska bekymmer för framti
den, bedja vi dock ... att i all ödmjukhet för Kong. Styrelsen fll 
framhlllla dessa önskningsmiil.''

20 

Underdånigheten tar sig här nästan servila uttryck, men ä r på intet 

sätt anmärkningsvärd, utan ingick i dåtidens politiskt-re to riska dis

kurs. Alla riksdagsmotioner, alla riksdagsskrivelser till Kunglig Maj:t, 

osv. präglas av detta språkbruk. Det som möjligtvis kan verka märk
ligt är hur frapperande väl de "lägsta" i staten behärskade denna dis

kurs. Detta var givetvis avgörande för möjligheten att komma till tals 

med höga vederbörande, genom att pil detta sätt visa sin vördnad. En 
liknande slutsats gör också Eva Österberg i sin analys av bondefram-

··11 . d k "d 21 sta ningar un er storma tst1 en. 
Att det handlar om en politisk-retorisk diskurs och inte en uppgi

ven undergivenhet belyses av postmännens sta rka motst!nd mot det 

utbredda godtycket vid postverket. I en indignerad artikel i före

ningsorganet protesteras skarpt mot kryperi för överheten; 

" ... ett aktningsvärdt uppförande och nitiskt fullgörande av tjensten 
gagnar till intet, och räknas ej heller af högre vederbörande numera 
som en merit, vare sig det gäller det ena eller andra fa llet, endast 
krypande undergifvenhet for allt och slllunda äfven under hvarje 
orättvisa sxnes uppmärksammas sllsom merit och leda till nllgon 
framgllng.''

22 

NIT OCH PLIKT 

Hyggliga a rbe tsvillkor kunde inte krävas utan rimlig motprestation 
från postmännens sida. Retoriken m1lste ges ett m ateriellt inneh1lll dit 

LARS KVARNSTRÖM 35 



den patria rkala relationen kräver ömsesidighet. För postmännen ut

gjordes motprestationen av "trohet och nit"23 i tjänsten . Genom 
plikttroget och hårt arbete skulle underdånigheten manifesteras och 
få sin rättmätiga belöning. D ärigenom skulle också godtycket inom 
verket motarbetas. Nitiska men rä ttvisa chefer på o lika nivåer upp
skattades därför av postmännen. 

Att alla krav inte hade beaktats kunde förklaras av att m an själva 
inte i tillräcklig grad hade svarat upp mot detta, enligt en självkritisk 
artikel i postmännens egen tidning.

24 
Rättning i leden krävdes för att 

framgång skulle nås. 
Det ömsesidiga sambandet var dock mer komplicerat än så. Alltför 

dåliga anställningsvillkor skulle medföra a t t "fel" personer anställdes, 
vilket kunde fä. förödande konsekvenser.25 Säkerheten i postgången 
måste kunna garanteras och brevbäraren måste vara hederlig - annars 
skulle allmänheten förlora förtroendet. Endas t en god lön skulle 
kunna locka ä rlige och duktigt arbetsfolk till tjänsten. Så kom också 
ansva ret för de goda sakernas tillstånd att delas på ett ömsesidig t sätt 

mellan anställd och arbetsgivare. 

H o ten fanns på flera håll. D ålig lön var ett, men det fanns också 
andra. I en ledarartikel pekas självkrit iskt på; 

"Att h öra uniformerade postvaktbetjente pl! ga tor och offentliga 
ställen föra en ohyfsad kon versa tjon elle r se dem väcka uppseende 
med allehanda odygder är k ke alls sällsynt". 

D ärpå följer en lång uppräkning av allehanda brott mot den förvän
tade hedern; översitteri mot yngre kamrater respektive ringaktning 
mot äldre, ohövlighet mot allmänheten, hån mot tjänstemännen samt 
nonchalant skötsel av tjänsten. 

"Gifves det väl nl!gon vidrigare syn än en uniformsklädd person som 
raglar sin väg fram, stödjande sig mot husväggen eller som med 
sludddgt tal mumlar fram en hop ofattbara meninga r uppblandade 
med grofva svordomar, e ller som med slö blick och slapp h l!llning 
söker hl!lla rätt kurs."

26 

Uniformen, tecknet på sta tstjänsten, fungerade som en skylt
27 

som 
måste göras heder. Att postmännen så intimt fö rknippade hedern m ed 

uniformen bli i detta perspektiv fullt förståerligt. Nykterhetsproble

met hade de statsanställda gemensamt med många privatanscällda,
28 
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men lösningen såg annorlunda ut. Postmannaförbundet kunde av
skriva frågan från dagordningen genom förbudet a tt uppträda beru
sad i uniform.29 

UPPLYSNING OCH KAMRATSKAP 

Den underdåniga tonen i petitionerna var det ena sättet på vilken 
motteatern spelades. Lojali tet, hårt arbete och hedervärt uppträdande 
i vilket uniformen var central utgjorde andra ingredienser. Ett tredje 
rekvisit låg i en inre resning, ett slags moraliskt program genom vil 
ket kåren skulle visa sig värdig en större del av det samhälleliga över

skottet. 
Devisen på det fackliga organet lyder "Upplysning. Kamratskap". 

Det var inte bara tomma paroller utan svarade mot den bild av orga
nisationens uppgifter som var förhärskande. Gärna kamp för hygglig 
lön men inte på bekostnad av den intellektuella resningen. Det gällde 
att i främsta rummet höja den andliga och intellektuella nivån på 
medlemmarna. Genom detta skulle man visa sig värdig den statliga 
tjänsten och svara upp på de krav överheten moraliskt hade rätt att 
ställa på tjänsteandarna. 30 

Kamratskapet var knuten till hedern, till lojaliteten och pliktrohe
ten i tjänsten, som på samma sätt svarade mot dessa moraliska krav. I 
föreningens stadgar återkommer dessa formuleringar och med samma 
dignitet. Fö reningens syfte var at t skapa enhet och god 'kåranda. 

Därefter lyfts upplysningens aspekten fram och först i tredje hand 
nämns plånboksfrågorna.

31 
Från 1911 talas om en solidarisk post

mannakår, intellegensnivåhöjning, nykterhet och goda seder samt 

ekonomi. Turordningen är intressant och belysande. 
Först i och med 1930 års stadgar skedde en reell förändring. Lönefrå
gorna är visserligen inte de centrala, men nu talas det i första hand 
om "obrottslig sammanhållning" och "arbetarklassens frigörelse"

32 
-

detta strax före anslutningen cill LO. 
Kamratskap utgör en viktig förutsättning var alla slags kår- och 

verksandor. Uta n den ka n ingen av "andorna" finnas. Därför varnades 
i olika sammanhang ofta för brott mot denna hederkodex. I Linkö
pingskretsen fördes under flera år diskussioner om olika interna regler 
för att hantera detta problem. "Ingen må den ene eller andra för-
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olämpa eller störa inom arbetstiden, ingen må genom Skract, hån, 
eller oförskämda qvickheter, åstadkomma g räl, eller förargelse m .m. " 
löd en skrivelse från 1903.33 Blo tta misstanken kunde få oerhörda 
konsekvenser. Att ta hjä lp av arbetsgivaren i sådana fall var inte 
ovanligt. D etta d rabbade en av Linköpingskretsens ledande medlem
mar som beskylldes för att vara "ungsocialist" då h an ansågs ha brutit 
mot denna kod .34 

0MAKTENS FÖRDELAR 

Åmark visar i "Facklig makt och fackligt medlemskap" att de statsan 

s tällda inte passar in i det gängse mönstret för fackliga organisacio
ner .35 D enna bild förstärks i "I statens tjänst ". Utifr11.n denna korta 
diskussion om underdånighetens innehåll och betydelse torde även 

m aktresursansatsen behöva nyanseras eller rent av överges. 
Det är givetvis svårare att med säkerhet pås tå att underdånigheten 

banade väg för de förbättringar som gjordes för de statsanställda, dvs 
a tt underdånigheten var en framgångsrik maktstrategi. Ett sådant 
kausalt samband är givetvis hart när omöjligt att etablera. 

Däremot finns det mycket som talar för detta. Postmännen var på 
inget säct mindre lyckosamma än det i riksdagen starke representerade 
SJ-folket. Från postmannahåll var dessutom en sådan tolkning i det 
närmaste självklar. Efter 1907 års seger i riksdagen stä lldes uppgiften 
att "Vi må söka göra all t för att utdana en god kår, en mönsterkår, 
och vi må på allt sätt förkovra oss a ndligen" . Endast så skulle nya 
framgångar kunna vinnas.36 När fö rbundet firade sitt femtioårsjubi
leum förkla ras i samma a nda de vunna framgångarna med att "statens 
väl " alltid varit kårens "ögonmärke".37 Underd/lnig heten som reell 

m aktstrategi var väl förankrad i poscmännens självbild. Underdånig
heten var innehållet i e tt skötsamhetsproj ekt som inte syftade till di

stanserin~ från överheten utan till att bli sil accepterad och l ika som 

m öjligt.
3 

Postmännens självbild återgavs ocks/l av arbetsgivaren, som ett 
spel och m otspel i förening. Riksdagsmännen var oense om mycket 
vad gäller verkets arbetskraft. D et gällde arbetets värde liksom lönens 
storlek. Men däremot var de helt överens om "virket" i brevbärarkå
ren. Strävsamhet, plikttrohet och lojali te t var epitet som stä ndigt 
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återkom i riksdagsdebatterna.39 Striderna gällde hur denna underdå
nighet skulle belönas. 

E.P Thompson vill ge innehållet i patriarkala förhållanden en mer 
aktiv och ömsesidig karaktär. Hierarkin är inte bara uppifrån-och-ner 
utan också omvänd, i form av det han kallar motteater.4° För post
männen spelade denna motteater en extra stor roll. De kunde inte, 
som exempelvis järnvägsmännen, förlita sig på vare sig riksdagsmän 
ur de egna leden eller sin numerära styrka i valmanskåren, därtill var 
kåren all t för liten. En framgångsrik politisk strategi fordrade att 
postmännen utnyttjade sin maktlöshet. Spelad på rätt sätt, visade den 
sig vara en fullt framkomlig och dessutom medvetet vald strategisk 
väg för statens ödmjuka tjänare i postverket. Denna handlade om en 
reell underdånighet som utnyttjades för att få höga vederbörande att 

lyssna till de krav som framställdes. Plikttrohet, hårt arbete, heder 

och kamratskap var några inslag i maktlöshetens vapenarsenal. På så 
vis blir också den logiska kullerbyttan fullt begriplig och rationell. 
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Paternalismen som maktrelation 

AV CHRISTER ERIKSSON 

KRAV PÅ EN PERSONLIG RELATION 

D en 21 april 1921 skickade arbetarna vid avdelning 136 Nyby bruk 
ett brev till Järn och Metallindustriarbetarförbundet, där de klagade 
över att den nye patronen så sällan var hemma och såg till bruket. 1 

Avdelningen tydliggjorde problemet genom att beskriva hur det hade 
varit på den gamle patronens tid. Han som gjorde inspektionsrundor 
genom bruket och verken, "flera varv om dagen".2 Det Nybyarbe
tarna uttryckte, och betraktade som en fö rsämring, var upplevelsen av 
att de höll på att förlora den, i deras ögon, så betydelsefulla per
sonliga ansikte-mot-ansikte- relationen till sin patron. Karl Molin vi
sar i sin undersökning av det så kallade Sundsvalls programmet från 

1880-calet, ett ideprogram utarbetat av en grupp kring landshövding 
Curry Treffenberg, hur patronerna undergrävde sin trovärdighet på 

grund av att de så sällan syntes i samhället.3 En patron kunde inte 
upprätthålla en paternalistisk ledningsstrategi om han ställde sig av
visande till en personlig kontakt med de anställda. Arbetarna hyste en 
förtröstansfull tillit till den gode "fadern", de klagade sällan över äga
ren. Problemet var att nå honom.

4 

En central tanke i Sundsvallsprogrammet var att stärka paterna
lismen genom att göra ägaren till en ständigt närvarande faders
gestalt, som inte förnekade överhetens ansvar för de underlydandes 
väl och ve. Alternativet var att förneka ansvaret , att arbetsgivaren be
friade sig fr.!n ansvar fö r de anställdas sociala tillvaro och lämnade åt 
arbetarna att sköta sitt. Arbetsgivaren skulle inte ca något ansvar för 
arbetskraftens reproduktion utöver det att han be talade en av den fria 
marknaden uppmätt lön. 5 Treffenberg ansåg inte denna väg som 
framkomlig. 

När väl re lationen upprättades förstod arbetarna att uttnyttja den 
till sin fördel, på ett sätt som kanske inte var den ursprungliga tanken 
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fran arbetsgivarnas sida. Den personliga relationen kunde vara ett 
motsägelsefullt vapen för arbetsgivarna. Molin visar hur arbetarna 
formulerade skriftliga tacksägelser i lokalpressen , till exempel tackade 
arbetarna vid Strand sin patron för en ny rymlig och sund skola och 
för löftet om bidrag till den nybildade sjuk- och begravningskassan. 
Arbetarna skaffade sig fördelar i denna ömsesidiga personliga relation; 
det måste finnas något att tacka för och genom tacksägelser kunde 
patronen bindas i rollen som den gode "fadern''. Speciellt, som i detta 
fall, då löftet inte var infriat. Genom insändare tog arbetarna, via 

pressen , hela Sundsvall till vittne.
6 

Den paternalistiska ledningss trategin byggde på ett personligt 
förhållande till arbetarna. Den hade en enkel struktur med få eller 
inga mellanled från bolagsledning till a rbetare. Maktrelationen var 
alltså av den mest elementära formen, order gavs ansikte-mot-ansikte 
utan ombud. Det karaktäristiska för denna form av makt är att den 
blir utagerad i den konkreta situationen. 7 De dagliga konflikterna 
kunde lösas i samtal "man mot man" .

8 
Patronens engagemang i före

taget var personligt och vid må nga bruksorter fanns ofta väl etable
rade samverkanformer, ett förhållande som förändrades först på lång 
sikt. I den personliga relationen kunde arbetarna nå och samtala med 
patronen och h an i sin tur kalla till samtal eller ordergivning.9 

Vid många bruk §ick patronen nästan dagligen genom samhället 
och arbetslokalerna.

1 
Patronernas trovärdighet berodde till stor del 

just på att vara synlig, ett självmedvetet framträdande med utstude
rad hegemonistil, en slags teaterroll. Denna roll eller behovet av att 
synliggjöra makten behövde inte bekräftas dagligen, även om många 
gjorde den dagliga rundan genom bruket och samhället. 

11 

PATERNALISMEN INOM ARBETARHISTORISK FORSKNING 

Inom den arbetarhistoriska forskningen har paternalismen oftast be
traktats som en strategi ovanifrån, en relation eller ett kontrollsystem 

uppbyggt kring traditionella förmåner över vilkas fördelning arbets
givaren själv hade oinskränkt makt. D är arbetarna var passiva motta
gare helt underordnade systemet. Frågan är om arbetarna var så ute
lämnade åt brukspatronernas välvilja, eller om de kunde utnyttja den 
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personliga relationen till egen fördel. Kampen för att bibehålla den 
direkta enkla maktrelationen vid Nyby bruk tycks tyda på det. 

Med paternalism, i industrimiljöer, kan menas allt från täta, totala 
och nära relationer i brukssamhällen, till mindre uttalade och indi
rekta former av sociala inrättningar och åtaganden som de flesta 
större företag genomförde under slutet av 1800-talet och början av 
1900-talec. Forskningen är i stort sett överens om att systemet gav 
bruksarbetarna bättre ekonomiska livsmöjligheter än till exempel 
klass bröderna i staden. 

12 
Problemet är att forskningen så sällan sätter 

dessa empiriska resultat i relation till de samtida alternativa val som 
stod till buds för en arbetare infogad i det paternalistiska trygghets
systemet, där "fadern" förband sig, geno m en moralisk förpliktelse, 
att ta hand om sina arbetare och deras fam ilj er även om de inte var 
arbetsföra, så länge ett samhälleligt socialt skyddsnät saknades. Vad 
hade brukssa mhällets arbetare att förlora respektive v inna på att pa

ternalismen upphörde omkring sekelsskiftet? Var kanske paternalis
men en rationell inves tering ett anständigt alterna tiv till den "fria" 

kapitalistiska lö nerelationen, så länge vetskapen och erfarenheten om 
att det paternalistiska "kontraktet" g ick a tt påverka, och så länge 
man kunde beh.'.llla den personliga relationen till patronen? 

Om man betraktar den pa ternalistiska maktrelationen som ett öm
sesidigt, ojämlikt "kontrakt" mellan patronen och arbetarna bygger 
detta antagande på a tt arbetarna inte var maktlösa i denna relation, 
utan gjorde sina taktiska och strategiska val inom systemet. Till ex
empel kunde underdånigheten vara en medveten vald strategi för att 
få ut så mycket som möjligt av av systemet. En förutsättning för att 
kunna påverka var upprätthållande av en personlig maktrelation. Den 
tydligaste negativa effekten av detta system var att den personliga in
tegriteten inom systemet var oskyddad, det var också mo t denna 
"livegenskap" som den tidiga arbetarrö relsen riktade sit t främsta 
missnöje mot paternalismen. 13 Frågan som bör ställas är, men som 
troligtvis är omöjlig att empiriskt besvara, var låg gränsen för intrång 
i den privata sfären. Bruksmiljön var till sin karaktär en miljö där 
gränsen mella n privat och offentligt var ytters t fl ytande . Hela den 

arkitektoniska skapelsen syftade till fys iskt planerad, tät och total 

miljö, utan gränser mellan arbete, fritid och bostad . Ett samhälle där 
'" blickar" kontrollerade varandra. Avgörande för o m denna kränkning 
upplevdes som besvärande to rde till exempel ha påverkats av om pat-
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ronen var en p!litlig och skötsam arbetsg ivare, en"välvillig fader'', 

eller en despot. D essutom såg de all ra flesta arbetare det, utifrlin sin 
sociala ho risont, som en självklarhet att det var skillnad på "folk och 

folk". Arbetarna ställde inga krav på en omedelbar omfördelning av 
de ojämlika maktresurserna. Utgångspunkten var inte att en princi
piell jämlikhet i rättigheter redan förelåg . L4 Patronen var i rollen som 
företagets ägare samhällets naturl ige ledare. J ag menar att bedöm
ningen av vad som uppfattades som svåra integritetskränkningar är en 
problematisk diskussion. Inte minst dä rför att fackföreningen kunde 
acceptera, eller till och med ställa krav på integritetskränkande hand
lingar från patronen för at t få bort "misshagliga" pcrsoner. L5 

Problem et a uktaliseras ytterligare om m an tar i beaktande den 
framväxande fackliga rörelsens självklara självpåtagna rätt att "lägga 
sig i" och ingripa i folks "priva ta" liv. Idehistorikern Ronny Am
björnsson visar hur de nya ledande personerna inom arbetarrörelsen , i 
H olmsund, utvecklade en ny paternalism, visserligen med andra för
tecken än den gamla. D e lokala kärntruppen utvecklades till lokala 
fåder. 16 Fackföreningarnas ambitioner i skötsamhetsfriigor sträckte 
sig långt utöver de rent fackliga fr!gorna och arbetslivet. Lars Mag

nusson menar a tt denna självpålagda disciplin bidrog till att den nya 
fabriksdisciplinen slutligen accepterades. L7 Rätten att t ill rättavisa in
skränkte sig inte bara till den egna fackliga o rganisationen utan ocks1l. 

andra fackföreningars medlemmar.
18 

Karl Molin använder begreppet 
emancipatorisk paternalism. Denna form av paternalism skiljer sig 
friin den a uktoritä ra varianten genom att d en inte betraktar ojämlik

heten i makt som ett perm anent tillstånd . Undervisn ing är e t t centralt 
drag, men målet är inte att legitimera den rådande överheten u tan att 

skapa självständiga individer, med samma makt och ställning som 
sina tidigare lärare. 19 I denna roll ingick rätten att "lägga sig i" för 
att utpeka "den rätta vägen" . 

PATERNALISMEN OCH ÖMSESIDIGHETEN 

Et t paternalistiskt system som inte var accepterat av blida sidor var 
inte starkt och hade sm å m öjligheter at t fungera. Så länge "fade rn" 
garanterade trygghetssystemet och a ndra villkor var acceptabla kunde 
systemet accepteras. Bröts "kontraktet" av patronen fanns det inte 
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längre någon anledning för arbetarna att underordna sig och då 
kunde facklig organisering framstå som det naturliga vägvalet. 

Forskningen har också betonat den personliga relationen som en 
förutsättning för fungerande paternalism. Tommy Svensson skriver att 
paternalismens innersta kärna var det individuella och personliga för
hållandet mellan arbetsgivare och arbetare och den subjektiva upple

velsen av samhörighet och Ömsesidighet.
20 

Börje Harnesk menar att 
det var den personliga relationen mellan parterna som var paternalis

mens attraktionskraft, skyldigheten att sklidda de underlydande m ot 
olika faror, både materiella och moraliska. 1 Hans-Olof Ericson beto
nar också, liksom Karl Molin, den personliga relationens roll i ett pa
ternalistiskt system.

22 
.Ulf M agnusson skriver att framhävandet av den 

personliga relationen mellan brukspatronen och hans familj och 
bruks befolkningen var en formel vars budskap g ick igenom det mesta, 
vilket var en förutsättning för att politiken skulle lyckas.23 Gemen
samt för de flesta forskare är dock att arbetarnas undero rdande roll i 
systemet inte gav dem några maktmedel att påverka innehållet, just 
på grund av den personliga relationen som gynnade individuella pro
blemlösningar på bekostnad av kollektiv t agerande. Tolkningen utgår 
då ifrån strategins utformning ovanifrån, att patronens maktutövande 
ökade i takt med hans närhet. Detta ofta sagt utan egentlig under
sökning av om och i så fall varför inte arbetarna kunde påverka och 
förändra systemets innehåll i olika konkreta miljöer.

24 
Lars Magnus

son menar dock, att det finns ingenting som säge r att arbetsgivarna 
lyckades m ed den "paternalistiska kontrollen". Ty trots ansträng

ningar från arbetsgivarna fanns inget egentligt hinder för arbetarna 
att till exempel strejka eller bilda fackföreningar.

25 

D e flesta forskare är också eniga om att paternalismen började un
dergrävas vid sekelskiftet , som en följd av förändringar i arbetsproces
sen, ökad konkurrens som i sin tur drev fram behovet av rationalise
ring. Bruken ombildades till nya aktiebolag där disponenter inte 
kunde eller ville överta de gamla ägarnas "faderliga" roll i samhället, 
och drogs därmed också in i organisationsbildandet. Partsförhållandet 
försvagade den personliga relationen som ju var en förutsättning för 
paternalistisk maktutövning. 

26 

Kritik har riktats mot att enbart se paternalismen som en strategi 
ovanifrån, att inte arbetarnas initiativ tillräckligt beaktats. Paterna
lismen skulle kunna vara ett resulta t av a tt arbetsgivarna inte lyck-
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ades stavia arbetarnas självständighet och oberoende i arbetsproces
sen. Systemet som etablerades var därför ett resultat av förhandlingar 
och kompromisser. E P Thompson hävdar att patron och arbetare be
hövde varandra. Relationen var mer ömsesidig "/ . ./ än man vanligen 
föreställer sig när man tänker eller talar om paternalism och under
dånighet" .

27 
Underdånigheten kunde vara oerhört skör och bestod av 

"/ .. /en del egenintresse, en del hyckleri och bara en del fruktan för 
d . h 11 .. 28 myn 1g eterna e er patron . 

Per Bolin-Hort hävdar en intressant stå.ndpunkt när han, i sin kri
tik av den brittiske historikern J oyce, tolkar arbetarnas respons på de 
paternalistiska inviterna som en medveten och överlagd strategi.29 

Han menar också att man kan betrakta arbetsgivarnas personliga re

lationer till arbetarna som en seger för arbetarna. Pa ternalismen var i 
så fall en eftergift till, eller till och med en betydande framgång för de 
sistnämnda.30 Det paternalistiska systemet byggde på ett outtalat 
kontrakt mellan fabriksägare och arbetare, en överenskommelse som 
innebar en väsentlig framgång för arbetarnas fackliga strävanden.31 

Systemets framväxt hade inget med arbetarnas svaghet eller bristande 
självständighet att göra.

32 
Richa rd Price, påpekar att paternalismen 

kan ses som ett m otdrag från arbetsgivarnas sida på arbe tarnas aktivi
tet, som ett tecken pil. att arbetarna ifdlgasatte deras auktoritet att ar
betarna aldrig underordnats i arbetsprocessen.33 Frågan är, som Ulf 
Magnusson påpekar, om inte paternalismen ska ses som en föl jd av a tt 
man inte lyckats göra arbetarna underdåniga och inte som en orsak 
till en förmodad underkastelse. 34 Bolin-Hort föreslår ett perspektiv
skifte. Han mena r att "/ . ./vi är så bundna av vår egen tids måttstock 
att vi tenderar att uppfatta den paternalistiska relationen som ett 
tecken på arbetarnas svaghet bristande självständighet eller klassmed
vetande". 35 Det faktum att många framställningar om paternalism 
varken placeras i sin historiska kontext eller sällan operationaliserats, 
tyder på att dagens debatter och värderingar styrt mycket av synen på 
det förflutna. 

Den paternalism som byggdes upp inom den framväxande indust

rin i samband med nya produktionsförhållanden, den moderna stålin
dustrin, var ingen "ren" kvarleva fo1n det gamla bondesamällets hus

bondevälde. Det nya paternalistiska systemet byggdes upp för a tt 
möta nya behov och krav som tillhörde det industriella samhället. För 
att detta system skulle fungera, det vill säga accepteras, krävdes att 

48 PATERNALISMEN SOM MAKTREl.AT!ON 



den byggde på ett ömsesidigt "kontrakt" mellan arbetare och ledning. 
Arbetsgivaren såg i paternalismen ett medel för att behålla en yrkes
skicklig och pålitlig arbetarstam , då kontinuiteten var viktig. Yrkes
skicklighet är ett re lativt begrepp. Sett ur ett a llmänt perspektiv så 
degraderades den individuella smidesskickligheten i samband med de 
nya götstålsprocessernas införande. I princip innebar ju detta att den 
enskilde arbetarens utbytbarhet ökade. D egraderingens konsekvenser 
skall dock inte överdrivas. Fortsättningsvis kom arbetarna att ha ett 
relativt stort inflytande över själva smältprocessen. Ackordssystemen 
inom branchen var oftast utformade som g rupp- elle r lagackord som 
var relaterade till produktionsvolym. Vilket bidrog till ett stort mått 
av självständighet i arbetets utförande. I praktiken låg också 
bruksledningens strategi intakt d v s att beh1Ula en pålitlig arbetar
stam, att behålla kontinuiteten. D et nya produktionssystemet byggde 
på väl sammansvetsade lag. Ju mer sammansvetsade lagen var desto 
mindre var risken för onödiga produktionsstörningar. Just dessa för
hållanden gjorde det möjligt för arbetarna att fortsättningsvis av
tvinga systemet fördelar. Dessutom påverkade säkerligen det in
dustripaternalistiska systemet arbetarnas inställning till arbetsgivaren. 

För arbetsgivaren fanns naturligtvis en tro på att systemets effekter 
skulle bli de avsedda annars skulle han knappast fortsatt driva denna 
politik. Problemet som uppstod var, i många fall, att när väl systemet 
utvecklats var det svårt att avveckla när det inte ansågs nödvä ndigt 
längre eller att det kostade för mycket pengar, arbetarna satte sig helt 
enkelt emot en avveckling av systemet och den personliga maktrela
tionen . 

PATERNALISMEN I EMPIRI - NÅGRA EXEMPEL 

Den paternalistiska ledningsstrategin gick inte att upprätthålla om 
patronen ställde sig avvisande till en personlig kontakt med de an
ställda, en kontakt som i sin tur gav honom litet utrymme för att låta 
"godheten " vara endast en läpparnas bekännelse. D ärför vaktade arbe
tarna vid till exempel Nyby bruk noga på att patronen uppfyllde 
denna "förpliktelse". Genom att tvinga patronen till "ständig" när
varo och personlig relation kunde arbetarna utnyttja relationen till sin 
fördel. Det var ingen makthavare som tog sina beslut i skydd av oåt-
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komligheten. Även om arbetarna naturligtvis inte direkt i alla lägen 
kunde motsätta sig besluten bara för att de visste vem som stod för 
dem, innebar ändå närheten möjligheter i visshet om att maktrelatio

nen innehöll moraliska förpliktelser som gick utanför den enkla löne

relationen. Dessutom fungerade patronens närhet också som en be
kräftelse på att "allting fungerade". Bruksarbeta rna var i en sådan re

lation inte maktlösa, utan medvetna om sit t värde. 

Vid Nyby bruk hade alla invånare ett socialt skyddsnät i form av 
sj ukvård. Sjukvårdens omfattning och innehåll förändrades hela tiden, 
vilket implicerar att behoven styrde kostnaderna. Sjukvården nyttja
des av invånarna och det var deras behov som förändrade och förbätt
rade sjukvårdens innehåll. När missnöje med brukets arvoderade lä
kare uppstod vände man sig d irekt till patronen med klagomålen, vil
ket ledde till att läkaren byttes ut. 

Bruksarbetarnas sjukkassa bildades av arbetarna vid bruket med 
ekonomisk hjälp från patronen, efter en personlig uppvaktning.36 

Medlemmarna kontrollerade själva sin sjukkassa, men kassan var peri
odvis hårt ansträngd på grund av sjukskrivningar. Vid varje sådant 
tillfålle vände sig kassans medlemmar till brukspatronen och bad om 
ekonomiskt stöd. 37 De visste att patronen inte kunde avslå deras 
begäran. När patronen ville avveckla systemet med hemmavarande 
söner som bodde hyresfritt trots att de inte arbetade vid bruket, till
bakavisades detta med hänvisning till patronens t idigare utfästelser i 
"kontraktet" .38 D etta är några exempel på hur den personliga relatio

nen utnyttjades av arbetarna, före fackföreningen bildats. Arbetarnas 
påtryckningar och uppvaktningar syftade till att påminna patronen 
om de paternalistiska plikterna. I den personliga relationen låg möj

ligheten att avtvinga patronen de paternalistiska plikterna inom sys
temet och han kunde i sin tur kräva en pålitlig arbetarstam.39 D et ta 
var själva dynamiken i den personliga relationen och systemet var till 
stora delar ett resultat av förhandlingar och kompromisser. 

Erfarenheten av att den personliga maktrelationen till patronen 
kunde utnyttjas gjorde arbetarna angelägna om att relationen bibe
hölls, även efter fackföreningsbildandet. Vikten av att beh1Ula denna 
"ansikte-mot-ansikte" relation var dubbel. Dels fungerade patronens 
vandringar symboliskt som trygghetsskapande information, så länge 
han vandrade genom bruket fanns trygghet i systemet, ägaren fanns 
på plats, dels kunde relationen med direkt kontakt med makten fort-
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sättningsvis utnyttjas av brukets arbetare, för att motsätta sig möjligt 
maktmissbruk frän besvärande mellanled av förmän, ingenjörer och 
verkmästare. Den "gamle" patronen vid Nyby bruk, Linus Laurentius 
Liberg, gjorde ständiga inspektionspromenader genom såväl samhället 
som verken, men när sonen Gunnar Li berg tillträdde 1918, skedde en 
föränd ring av "kontraktet", en förändring som arbetarna till en början 
motsatte sig . I samband därmed bildades en fackförening. Ett nytt 
"kontrakt " förhandlades fram, ett kontrakt som byggde på partsrela
tioner. Fackföreningen motsatte sig sedan fö rändringar av tidigare 
"förmåner" såsom fria bostäder, vedbrand, potatisland, läkarvård och 

den nye patronens nedtoning av den personliga relationen.
40 

Vid Nyby bruk lyckades arbetarna behålla den direkta relationen 
till brukets ägare. Resultatet av och betydelsen av detta visade sig 
bland annat vid de centralt initierade konflikterna 1920, 1923 och 
1930 då patronen delade u t förnödenheter till bruksinvänarna.41 

Dessa gåvor kan ju tyckas vara minst sagt kontraproduktiva om man 
inte tolkar in dem i det paternalistiska systemets ömsesidighet. Sedda 
i det perspektivet var gåvorna produktiva, det vill säga de förstärkte 
maktens legitimitet. Brukets arbetare lyckades också förmå patronen 
att åsidosätta paragraf 23 och f1 deltaga i arbetat att fördela arbetet, 
vid konjunkturnedgången 1919, mellan brukets arbetare. Genom 
bibehållandet av den personliga maktrelationen kunde patronen 
bindas i sin roll som "fader" vilket ställde honom i en stark 
förpliktelse till invånarna vid bruket, en förpliktelse som överskred 
lojaliteten till branchorganisationens intentioner.

42 

Vid bruken kom det fackliga arbetet med att avveckla de 
paternalistiska anställningsförhcillandena att bli komplicerat eftersom 
arbetarna säg klara fördelar i det gamla personliga paternalis tiska 
kontraktet.

43 
Arbetarnas vid till exempel Skyllbergs bruk erfarenheter 

av sociala rättigheter bruksamhället gjorde det svårt för 
fackföreningen att agera konsekvent fö r de villkor man principiellt 

eftersträvade det vill säga en affärsmässig relation till företaget i form 

av förhandlingar och kollektivavtal. Facket åberopade patronens 
traditionella a nsvar för brukets arbetare.

44 
Det var dock inte endast 

vid Nyby och Skyllbergs bruk som bevarandet av den personliga 
mektrelationen upplevdes som en säkerhet i tillvaron och värd att 
försvara och bevara. Även vid Lesjöfors bruk vände sig arbetarna 
direkt till Baron Gerard de Geer och avkrävde en direkt relation utan 
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mellanled.
45 

Utan den direkta relationen, menade avdelningen, kunde 
. f 46 mte systemet ungera. 

När Gerard de Geer köpte Lesjöfors bruk etablerade han ett direkt 
personligt ledarskap "ansikte-mot-ansikte" utan omvägar. Det var 
också en sådan ägare Lesjöforsborna uttryckte sin tillfredsställelse 
med eftersom de levt under h otet om nedläggning av anonyma ägare. 
D e Geer förstod vikten av att skapa förutsät tningar för förtroendefull 
samverkan kring företaget och samhället mellan ledning och de an
ställda genom ett personligt ledarskap. Där skulle inte finnas 
"/ . ./någon dunkel maktfaktor som heter kupongklippare" .47 Det 
fanns inget, skriver D e Geer som "de anställda av alla kategorier fruk
tade så mycket som att bolaget skulle hamna i bankhänder" .48 Före
tagets ägare skulle vara känd och finnas på platsen. De Geer bedrev 
sitt ledarskap genom att vara "ständigt" närvarande vid bruket och i 
samhället och agerade via direkt kontakt. Barons engagemang i det 

lilla värmländska brukssamhället utsträckte sig till många områden. 
Han var under en tid lagledare för ortens bandylag, ständigt närva

rande vid matcher vare sig det var tränings- eller seriespel. han krönte 
ortens Lucia, han gav invånarna riduppvisningar såväl som upplys
ningsföredrag i Folkets hus. De Geer var av åsikten att mo tsättningen 
mellan arbete och kapital endast kunde överbryggas genom ett lokalt 
förtroendefullt samarbete, där de gemensamma ansträngningarna i så 
fall skulle leda till en bättre livskvalite både andligt och materiellt. 

N är Baron tillträtt som ägare till bruket förändrades situationen 
på ett högst påtagligt sätt för arbetarna och fackavdelningen. D e fick 
en motpart som fanns på platsen och som var beredd att förhandla.49 

Även Lesjöfors l iksom Nyby bruks arbetare vaktade noga på att rela
tionen mellan dem och patronen var direkt. Varje tendens till att 
denna relation hotades att upplösas, reagerade arbetarna direkt emot , 
genom a tt vända sig till Baron.

50 
Den personliga relationen gjorde att 

fackliga krav som framfördes ledde t ill snabba beslut, vare sig det 

gällde att få stopp på inköp av produkter som Lesjöfo rs bruk själva 
tillverkade eller tankar på att anställa arbetskraft utifrån.51 Arbetarna 

var dock inte helt nöjda med hur det lokala samarbetet utvecklats vid 

bruket. I princip var man dock helt eniga med de strävanden mot "ett 
samarbete som måste göras så frukt bärande som möjligt" .52 Att, som 

"/ I b L.. f ·d" 53 M man sa, .. genom samar ete trygga roretagets ramt1 . an 
vände sig direkt till Baron och bad honom komma med synpunkter på 
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hur samarbetet skulle utvecklas. Baron De Geer kunde omöjligen 
komma undan frågeställningen och bad att fä återkomma med ett 
skriftligt förs lag. 

54 
Resultatet av detta blev att fackföreningens sty

relse varje månad sammanträdde med bolagsledningen för att 
"Diskutera frågor av gemensamt intresse" .55 I princip genomfördes 

genom denna diskussion det samrådsförfarande som partsorganisatio
nerna LO och SAF enades om 17 år senare. 

Vikten av att behålla en "nära" och direkt relation mellan an
ställda och företagets ledning förespdlkades också av Karl Fredrik Gö
ransson vid Sandvikens J ernverk.Järnverket var emellertid så stort att 
den dagliga kontakten mellan disponent Göransson och de ans tällda 
inte var m öjlig att upprätthålla på samma sätt som fadern och farfa
dern gjort. Han fick delegera relationen till "hjälppatriarker". Flera 
informe lla och formella mötesarenor för personlig kontakt mellan fö
retaget och de anställda i syfte att överbrygga motsättningen mellan 
arbete och kapital etablerades. Onsdagsklubben var ett försök att 
institutionalisera former vid järnverket för att förankra en samverkan
sanda som K F Göransson kallade "Sandviksandan". Göransson höll 
också under 1920-talet föredrag till grupper av anställda, som beto
nade nödvändigheten av samverkan och hade en fostrande ton. Bud
skapet var att alla vid järnverket skulle känna stolthet över att arbeta 
och bo i brukssamhället Sandviken. J ärnverkets utveckling mot stor

företag där den personliga relationen mellan disponent och de an
ställda gick förlorad, var ett problem. Sandvikens styrelse visade dock 

tidigt medvetenhet om frågans symboliska värde, som en förutsätt
ning för betonandet av intressegemenskapen, av att bolagets dispo
nent skulle finnas bla nd de anställda, möjlig att nå, då man 1896 
stadgade i järnverkets bolagsordning att dess disponent alltid skulle 
bo kvar och leva bland sina medarbetare.56 

MAKTRELATIONEN ARBETARNAS VAL? 

När arbetarna i Torshälla stad bildade fackförening tidigt på det nya 
året 1899, ansåg de det självklart att klassbröderna vid bruket skulle 
göra detsamma. Bruksarbetarna anslöt sig fö rst 20 år senare, trots att 
bruket och staden låg geografiskt "vägg i vägg", endast en bergsklack 
skilde de två m iljöerna åt. De o rganiserade arbetarna kunde inte dölja 
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sin besvikelse över att arbetarna vid Nyby bruk svek sin solidariska 
uppgift. Nybyarbetarna utsattes för ständiga piltryckningar att an
sluta sig till avdelningen, men trots stora ansträngningar lyckades 
man inte övertyga bruksarbetarna om "sakens" riktighet. Till slut gav 
man upp och beslöt att "låta dem sova ifred". 

Torshällaarbetarnas h1l.nande av bruksarbetarna som "efterblivna" i 
den meningen att de inte skulle ha förstått sitt eget intresse, var 

emellertid missriktad. Brukets arbetare var mycket väl införstådda 

med vilka framtidsutsikter som var förenade med o lika strategier. Det 
paternalistiska systemet som utvecklades vid bruket var ett resultat av 
att de inte var underdåniga. De ställde krav och utnyttjade sin ställ

ning som "omistliga" aktörer inom systemets ramar och inom dessa 
rama r ingick accepterandet av den hierarkiska ordningen. Samtidigt 
innebar denna position rättigheter som kunde avkrävas patronen. Pat
ronen tvingades till att påta sig paternalistiska plikter. Förutsätt
ningen var dock den personliga maktrelationen , set t i det perspektivet 
kan relationen faktiskt betraktas som en betydande eftergift till arbe
tarna. 

Sett i historisk backspegel var bruksarbatarnas agerande natur
ligtvis "olämpligt". De svek sina klassbröder till förmån för en makt
relation som utifrån betraktat omyndigförklarade dem själva. Placerat 
i sin historiska kontext, med framlänges histo rieskrivning, framsdl.r 
valet som rationellt. Nyby bruks arbetare, liksom andra bruksarbe
tare, såg klara fördelar med systemet och valde en strategi som garan
terade dem en personlig maktrelation, som gav dem möjlighet att pil
verka systemets innehåll. Detta trots de så tydligt m arkerade m ateri
ella skillnaderna i relationen, och trots risken för kränkande av den 
personliga intigriteten. I samtiden framstod bruksarbetarnas val, av 
de val som stod till buds, inre som ett dåligt alternativ. 

Men varför ville Nybyarbetarna bibeh!llla den direkta enkla makt
relationen även efter fackföre ningsbildandet? Varför krävde Skyll

bergs bruksarbetares fackförenin g att patronen skulle ta sitt traditio
nella ansvar och varför var det så viktig t för Lesjöfors bruksarbetare 
och deras fackförening att ha en "nära" och personlig maktrelation till 

Baron? För Nybyarbetarna var det säkerligen erfarenheten av a tt 
denna relation g ivit dem fördelar i möjligheten att utnyttja sin posi
tion och påverka systemet. Deras gemensamma sociala erfarenhet och 
uppfattning om de sociala rättigheterna i brukssamhället. För Lesjö-
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fors arbetare var det erfarenheten av ano nyma ägares "ansvarsfrihet" 

gentemot Lesjöfors invånare. Dec som förenade dessa tre bruks a rbe
tare var acc de värjde sig emot acc låca anscällningsförhållandec b li ett 

affärsmässigt kontrakt mellan tvä parcer, en enkel lönerelacion. De 
ville behålla eller etablera en "familjeliknande" personlig makcrelacion 
mellan bruksledningen och de anställda i ve tskap om acc det skulle ge 

betydande fördelar. 
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Makt1 män och moral 

Att åskådliggrjra makt 

AV EVA BLOM BERG 

Första gilngen jag kom upp till historiska institutionens kafferum var 
när jag läste påbyggnadskursen i historia i Stockholm. Av någon an
ledning hade vär seminarieledare tagit med oss d it. Där möttes vi av 
bilder av döda eller avg1l.ngna professorer. I snygga ramar hängde de 
på rad, alla manliga professorer på historiska institutionen, och blick
ade ned på oss studenter - huvudsakligen kvinnor. Vid senare tillfal
len har jag hört professor Herman Schiick berätta om professorerna - i 
tur och ord ning. 

Den känsla dessa bilder förmedlade var allvar. Detta var uppen
barligen ett allvarligt ämne utövat av sinistra män i propra kostymer. 

Det var ocksil fulle tydligt a tt kvinnor inte hängde på väggen. Det 

fanns nämligen också en annan bild som förstärkte den professorliga 
formationen. Ovanför dörren hängde ett stort fotografi på en manlig 
focbollsskara - doktorander och docenter på institutionen. Den bilden 
var helt annorlunda och utstrålade kraft , lek och glädje. Men den 
skapade samma känsla som professorsfocografierna: historiska institu
tionen var en institution för män. Här kunde man både ha kul och 
vara allvarlig - om man var man. 1 

Nya fotografier har kommit upp och institutionens - hittills - enda 
avgångna kvinnliga professor blickar nu ned frän väggen.2 Dessutom 
är focbollsfotografiet borttaget från kafferummet och hänger i ett 
annat rum. Institutionens fotokollage har ändrat karaktär och kan 
nog sägas illustrera den förändring som institutionen genomgått de 
senaste tio åren. 

I denna artikel kommer jag att behandla bildens betydelse och för
söka studera makt som bild - hur make visualiseras. Hur vet vi att en 
person har eller utövar make genom at t studera en bild? Vad är det i 
bildkompositionen och kontexten som avgör hur vi "läser" bilden? 
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Hur och pil. vilket sätt visualiseras m akt ? J ag behandlar mäns relatio
ner och den bild av maktrelationer som filmindustrin pil. ett fram
gil.ngrikt sätt tillhandahållit. Jag fokuserar på de bilder av makt som 
dagligen omger oss, och vad jag vet inte har diskuterats av m aktfo rs
ka re. Jag har låtit mig inspireras av film forskningen för att a na lysera 
hur makt åskådliggörs men kommer inte här att behandla eller disku
tera film som historiskt källmaterial. 3 

REPRESENTATION 

Jag kommer här att använda begreppet representrttion. Det innebär att 
filmen representerar - föreställer - verkligheten, m en a tt den in te är 

det. Med en analogi kan man jämföra filmen med en ombudsman. 
Ombudsm a nnen representerar sina medlemmar men är icke medlem

m arna. I förhållande t ill dem skall han föra fram ll.sikter som de har 
men samtidigt representera organisationens samlade åsikter och pre
sentera en slagkraftig strategi, som medlemmarna bara till en del kan 
påverka. Representation för en ombudsman innebär således att både 
representera medlemma rna och samtidig t presentera organisatio
nens/ledningens strategier och taktik, det vill säga påverka medlem
marna i en viss riktning. 

Bakgrunden till intresset för representation ligger i hur filmen 
framställer olika sociala g rupper och hur dessa grupper behandlas i 
verkligheten.

4 
Det tydligaste och m est kända sambandet mellan film 

och historia finns att hämta i Tyskland under nazitiden då filmer om 
hur handikappade borde avlivas producerades. Filmerna visade ut
vecklingsstörda och handikappad e ur ofördelaktiga kameravinklar och 
presenterade samtidigt s k vetenskapliga argument fö r eliminerandet 
av dessa grupper. Mindre känt är att de allierade under efterkrigstiden 

använde filmen på samma sätt, fast tvärtom, som motindoktrinering. 

Tyskarna var t ex ålagda att stämpla sina ransoneringskort på biogra

fen a nnars var de inte giltiga.
5 

Filmen ka n skapa bilder av sociala grupper, bilder som klistras på 
dem, den kan skapa bilder av en enda människa som ses som en repre
sentant för hela gruppen (en kvinna = alla kvinnor, en homosexuell 
= alla homosexuella). Vad som är av in t resse är hur dessa grupper, 
eller enskilda, presenteras och representeras pil. duken och hur 

60 MAKT, MÄN OCH MO RAL 



grupperna själva uppfattar sig, eller ser sin roll i samhället. Ett bely
sande exempel är hur de svarta i USA behandlats på filmduken och 
den förändring som skett under de senaste trettio åren. Vad som också 
är betydelsefullt är vem som har makten att bestämma hur grupper 
skall framställas: vilka symboler, vilken musik med mera används för 
att vi - åskådarna - snabbt skall fä klart för oss vilken grupp vi har för 
ögonen? Filmen äger stor kraft att påverka vår upplevelse av olika 
grupper: 

How we are scen determines in part how we are treated; how we 
treat others is based on how wc see them; such seeing comes from 

. 6 representation. 

Det är viktigt att komma ihåg att representation är presentation av 
något/någon som samtidigt utnyttjar tillgängliga samtida symboler 
och konventioner. Det är också viktigt att inte läsa filmer enkelspå
rigt; det finns alltid flera tolkningar och möjligheter. Representatio

nens maktsystem handlar om filmer där rika, vita, manliga och hete
rosexuella män är representerade i överflöd och kontrasteras mot 
marginaliserade grupper. 

Konsekvensen av detta är att fi lmen kan ses - och analyseras - som 

något som korresponderar med den historiska ve rkligheten - men den 
är inte en avspegling och den är inte verkligheten. Vi kan se verklig
heten men det är inte detsamma som verklighet. Filmen skapar en 
bild av samtiden som är filmens egen bild, den bild som manusförfat
tare, regissör, skådespelare med flera inbla ndade filmmakare har kre
erat. Den bild dessa presenterar är en multipel tolkning av sam tiden 
som i sin tur avläses av åskådaren. Samtidigt är det viktigt att komma 
iM.g att det föreställningssystem som filmen skapar är förvrängt, 
komprimerat, tillrättalagt o s v. Och ändå betyder filmen något för 
oss. Vi behåller bilder inom oss som när som helst kan dyka upp, vi 
diskuterar film som om det gällde livet själv - och det kanske det 
gör?7 Ronny Ambjörnsson diskuterar filmens betydelse i hans liv, hur 
han försökte se ut som Humphrey Bogart, Montgomery Clift, Burt 
Lancaster m fl: 

"Casablanca" var min favoritfilm, jag slig den kväl l efter kväll. Inte 
en gest, intcr en min, han griper bara in, räddar flyktingen och av
sdlr frllo kärlek. Det var arbetarklassens moral, en solidaritet utan 
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llthävor förankrad i ryggmärgen - förargerlig t bara a tt han hade 
smoking pli sig och tycktes äga en bar.8 

Sammantaget innebär detta att filmen har möjligheter att påverka sin 
samtid; den skapar en föres tällningsvärld som åskådarna kan känna 

igen sig i , förkasta eller tillägna sig. Till sin hjälp bar filmmakarna 
inte bara själva manuset och skådespeleriet utan också kameratekni

ken, symbolerna och musiken. Kameran får ofta föreställa den manlig 
blicken. K onsekvensen blir att ma nnen fungerar som det agerande 
subjektet och för handlingen framåt, medan däremot kvinnan bli r till 
ett objekt och ett föremål för hans begär. Å andra sidan handlar den 
feministiska "motströmsläsningen" om att gå förbi den na reduktio
nistiska bild av kvinna n och se hennes åskådarposirion: möjligheten 

till identifikation och subjcktställning.9 

WALL STREET 

Jag har valt att analysera Olivers Scones film Wcd/ Street från 1987 av 
fyra skäl. För det första därför att den blev omdebatterad när den kom 
för sin skildring av den ekonomiska makten utifrån moraliska aspek
ter. I filmen tog Oliver Stone avstånd från den nya samhällsmoral som 
var under uppsegling till följd av den expansiva konjunkturen och 
aktieyran under 1980-tale t. Filmen ansågs förebåda en ny moral isk 

dimension som kontrasterades mot maktens och penningens. I och 

med detta är kopplingen mellan samtiden och filmens representation 
av samtiden tydlig. Filmen sågs som en bild av samtiden samtidigt 

som det var uppenbart att filmen kritiserade (och påverkade) den 
samtid den avbildade. För det andra därför att filmen handlar om 

mäns förhållande till - och med - varandra. I filmen kopplades m akt, 
m än och moral ihop. För det tredje därför att detta är en hollywood
produkt som visar både arbetarnas och fackföreningarnas agerande 
och relation till arbetsgivare och aktiespekulan ter. Det finns också en 
klass- och könskonflikt i filmen. Fö r det fjärde därför att fil mens 
m ode ansetts påverka en generation börsklippare.10 
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BUDDYFILMER 

Det finns många filmer som handlar om mäns homosociala vänskap, 
så kallade buddystrukturerade filme1·. Den vanligaste är cowboyfilmen 
och krigsfilmen. I dessa står mäns relationer i förgrunden och relatio
nen till kvinnor spelar en undanskymd roll. Problemet i filmerna 
gäller relationen mellan männen. Den allians männen har ingått 
bygger på att utplåna skillnader som hotar alliansen. Samtidigt förblir 
skillnaderna oartikulerade och undertryckta och hotar därigenom att 
implodera. Den manliga enheten skapar först en stabil identitet men 
också en obekväm likhet, vilket gör att konflikten blir oundviklig. De 

manliga identitetskriserna centreras kring frågor om klass, ras eller 
sexuell läggning. Männen i den homosociala relationen mäste ta av

stånd från homosexualitet för att kunna bibehålla sin rela
tion"obefläckad". Det får inte falla dlgon homosexuell skugga över 
förhållandet vilket gör att relationer till både närvarande och frånva
rande kvinnor blir viktiga. Kvinnor blir en garanti för att deras rela
tion är heterosexuell.

11 

I Wall Street kompliceras buddyförhållandet av att två äldre män 
konkurrerar om en yngre - huvudpersonen Bud. Det är knappast en 
tillfällighet att huvudpersonen heter Bud och kallas Buddy. Konku
rrensen mellan männen förstärks av att det också är fråga om en 
klasskonflikt. Den ena är Buds far - arbetaren - och den andra är Buds 
uppdragsgivare och arbetsgivare in spe - a ktiespekulanten Gordon 
Gekko. 

ATI FÄLLA EN ELEFANT 

Filmen börjar med Frank Sinatras Fly me to the moon samtidigt som 
åskådaren förs in i New York. Det är morgon och vi får följa morgon
rusningen i tunnelbanan och in i börsmäklarkontoren där börsen öpp

nar och alla smil börsmäklare skriker i munnen på varandra. 

Filmens huvudperson är den unge mannen Bud Fox. I filmens 

början lever han ensam i ert kyffe. Han arbetar som börsmäklare på 
etc stort kontor och drömmer om att fä den store Gordon Gekko som 
kund. 
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Buds familjebakgrund visas i den andra scenen när han hälsar pil. sin 
far som arbetar som flygplansmekaniker på flygbolaget Bluestar. Bo
laget har just blivit rentvll.tt efter en allvarlig o lycka några år tidigare. 
Det var inte bolagets fel. 

När Gekko fyller å r köper Bud Havannacigarrer och går upp till 
hans gigantiska och välbevakade kontor. Efter en mycket lång väntan 
ger Gekko honom fem minuter. D essa kommer att förändra Buds liv. 

- Varför lyssnar jag p il. dig ? är Gekkos frll.ga till Bud. Han vill ha 
information och inte bara devota hyllningar. Bud berättar då att 
Bluestar blivit rentvått och att aktierna kan fö rväntas stiga eftersom 
bolaget nu kan expandera. 

Efte r denna inside- och gratisinformation beslutar sig G ekko för 
att "utbilda" Bud. Bud får ett konto och ha n skall köpa aktier åt 

Gekko. Bud har lyckats fä lla den elefant han har jagat. Gekko tar sig 
an Bud på a lla sätt och vis. Framför allt hå ller han lå nga moraliska tal 
om hur det gll.r till i affärsvärlden. Han gör allt för att imponera på 
Bud, som villigt låter sig imponeras. Det viktigaste i hans utbild

ningsprogram är dock hans moralfilosofi , till vilket jag återkommer. 
När Gekko anser att Bud fått den grundläggande utbildningen 

skapar han en fortsättningskurs. Nu är det inte längre frågan om att 
ge information utan att skaffa fram den. Buds nya uppdrag blir att 
spionera p! konkurrenten Larry Wildman och ta reda p! hans affärer, 

vilket också lyckas. 

Därefter är isen bruten och Bud ger sig in på all tmer våghalsiga 
affärer som helt bygger på spioneri och den inside-information ha n 
kan f! tag pil. med h jälp av gamla collegekamrater och deras penga
hunger. 

Gekkos nya förhållningsorder när väl ka rusellen är igång är att 
Gekko och Bud inte längre får ses. Pengarna skall transfereras över 
olika konton som inte kan spll.ras. Officiell t vet Gekko ingenting om 
Buds aktieaffärer. Bud tvingas dessutom skriva på ett papper som fri
tar Gekko helt. Om det går illa slutar spå ren hos Bud. 

När Bud blivit tillräckligt framgå ngsrik vågar han föreslå att 
Gekko ska köpa upp hela flygbolaget Bluestar. H an ger honom den 
information han fått av sin far som bland annat gäller en mycket stor 
pensionsfond som finns i bolaget. B ud ser bolagets möjlig heter, trots 
dess förluster, och han anser att det kan konkurrera med de stora 

flygbolagen genom at t effektivisera och skä ra ned kostnader. H an är 
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också säker på at t han har bolagets tre fackföreninga r bakom ryggen. 
Hans egen far representerar arbetarfacket. De t kommer till ett infor
m ellt möte med Gekko och de tre fackföre ningarna hemma hos Bud. 
Det blir inget av affären då Buds far bara fnyser åt hela iden med att 

få sonen till VD och at t Gekko tar över aktiema jo riteten. 
Stock Watch - börsinspektionen - börjar nu få ögonen på Buds 

olika affärer. Hans collegekamrat vill lägga all e på is och tar samtidigt 
med honom på et t möte som gäller Bluestars fram tid. P å mötet fram
går att Gekkos avsikt från första början var att stycka och sälja före
taget och ta över pensionsfonden . Hans vinst skulle bli enorm . I detta 
läge går det upp för B ud att han blivit lurad och utnyttjad . Hans av
sikt var att rädda företage t och faderns jobb, inte a tt öka Gekkos in
komster. 

Bud rusar upp på Gekkos kontor för att konfrontera honom . Det 
svar ha n får ä r än nu en morallekt ion. Gekko insåg at t en likvidation 
gav en s tö rre vinst - de t var möjligheten a tt stycka bolaget som av
g jorde valet. D et hela är en lek för Gekko, frikopplad från ansvar och 
moral. 

Bud h amnar i en svår kris. H an separerar från D arien, kvinna n han 
flyttat ihop med, säljer sin nya lägenhet och ha ns far får en hjärtat
tack. Bud åker till sjukhuset. Det är en sentimental scen. Han vill för
söka rädda flygbolage t och tala med fackföreningsmedlemmarna, om 
pappan tillåter det ta, vilket han gör. 

Bud tala r med facken, och gör upp en plan. D e kontaktar Gekkos 
konkurrent Wildman som är m ed på et t avtal med de tre facken om 
de sänker lönerna, det vill säga samma avtal som Gekko hade, men 
med den viktiga skillnaden att nu ser facken till a tt ha n inte kan lik

videra företaget. Wildman skall bli den nye ägaren med fackets stöd 
och samtidigt fä en chans att sätta dit sin gamle fiende Gekko. 

Tempot dras nu upp i filme n. Bud sät ter igång en ha usse på 
Bluestaraktier genom att tipsa alla på börsmäklarfirman att tipsa sina 
kunder. Aktierna stiger enormt - då säger B ud till alla att sälja ome
delbare. H ä r blir en marknadsaktörs metoder synliga. 

Samtidigt går fackföreningarna upp till Gekko och anklagar ho
nom fö r att vilj a stycka bolaget. D e vill säga upp avtalet. Gekko er
känner ingenting och vägrar säga upp avta let. D å hotar de honom 
med olika m askningsaktioner: bokningssys temet kan krångla, baga-
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get kan skickas fel och så vidare. Gekko bryter avtalet då han försdl.r 
at t han har facke n helt emot sig. 

Bud ringer Gekko. Denne är helt uppriven och arg och vill att Bud 
ska klara honom ur flygplansaffären. Bud förh!iller sig kallsinnig gen

temot Gekko och råder honom at t sälja sina Bluestaraktier så fo rt som 
möjligt - med en rejäl förlust. 

På kvällen hemma förstår Gekko äntligen hur grundlurad han 
blivit. På nyheterna meddelas att Wildman gått in och köpt en stor 
aktiepost i Bluestar - samma aktier som Gekko sålde med förlust. Den 
nye ägaren är nu Wildman som har en avtal med facken. Han förstår 
att Bud, Wildman och facken agerat ihop. Gekko blir v.ildsam och 
slänger prydnadsföremål omkring sig. 

Nästa dag kommer Bud till jobbet. Det är helt tyst. Ingen musik, 
inget larm. Ingen hälsar på honom och åskådaren kan förnimma kata
strofen. Börsinspektionen och åklagarmydigheten har funnit honom 
och han arresteras för aktiebedrägeri och brott mot lagen om insider
affärer. Han fängslas med handbojor och får vandra igenom kontoret, 
offentligen skymfad. H an gråter. 

I den näst sista scenen träffas Bud och Gekko i Central Park. Där 
spöar Gekko upp Bud samtidigt som han h!Uler sin sista morallektion. 

Men mötet var arrangerat av polisen eller åklagarmyndigheten. 

Bud har spelat in samtalet - eller snarare monologen - och nu kan 

äntligen rättvisa skipas och Gekko sättas fast. 
I slutscenen åker Bud med sina föräldrar till domstolen. Bud skall i 

fängelse men han har räddat sin heder genom att rädda Bluescar. 
Dessutom har han blivit lovad arbete hos Wildman. Livet är inte sl ut 
och nu kan gamla pappa få sista o rdet : 

- Det är priset du fllr beta la. Pli nligot konstig sätt är det kanske det 
bästa som kunde hänt. Sluta jaga lättförtjänta pengar och skapa nli

.12 got 

MAKTENS RUM OCH MAKTENS SYMBOLER 

Flera forskare skriver om make som ett rumsligt fenomen. I filmens 
värld blir detta tyd ligare än någonsin. Makten utövas i segregerade 
rum och växlingen mellan olika rum är ägnad att försätta åskådaren i 
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olika känslolägen. Rummet självt blir dessutom en symbol för rollfi-
k . . 13 

gurernas ma tpos1t10ner. 
När Gekko introduceras för första gången visas han med moderna 

symboler av makt: hans luxuösa kontor med panoramafönster över 
New York, modern konst på väggarna, datorer, teleprintrar m.m. 
Rummet och symbolerna kontrasteras mot Gekko själv. Genom kame
ran - som helt plötsligt blir Buds ögon - följer vi Gekko som vandrar 

omkring i rummet, talar i telefon, röker nervöst och samtidigt kollar 

blodtrycket på sig själv. Gekko spelar upp en stor scen som den ef
fektive och stressade börsmagnaten. Kameran hinner svepa över hans 

stora rum så att betraktaren får sk!l.da Buds reaktioner på rummet och 
Gekko. 

Gekkos utseende svarar mot det som var högsta mode för affärs
män 1987: modernt stylat hår, bakåtkammat, blårandig skjorta med 
vit krage och breda hängslen, en utstyrsel för penningstinna män. 
Kläderna spelar en stor roll i filmen. 

Vad åskådaren ser genom kameran är atc Gekkos beteende, utse
ende, rum och symboler imponerar på Bud. Att Gekko är rik är det 
ingen tvekan om och de symboler på rikedom han omger sig med för
stärker intrycket. Samtidigt kan det hela tolkas som tecken på Gekkos 
vulgaritet. Rika män brukar inte skryta med sin rikedom och Gekkos 
beteende kan .tolkas som etc uppkomlingsbeteende. 

Men Gekko nöjer sig inte med atc visa sin rikedom för Bud. Han 
påbörjar genast Buds utbildning. Med makten följer också ett visst 
beteende. "Lunch är för veklingar", säger Gekko på ett ställe medan 

åskådaren i en annan scen fär se honom i en annan rumslig miljö: på 
en lyxrestaurang. Dock äter han inget men säger !t Bud att beställa 
råbiff. Indirekt förstår åskådaren att råbiff till lunch är acceptabelt om 
man inte skall klassas som vekling. På restaurangen kommer promi
nenta personer fram och hälsar på Gekko. Filmen talar om att han är 
både känd och eftersökt. 

Vi får också se Gekko i hans fashionabla supermoderna hemmiljö 
med etruskiska vaser och lyxmattor. D äremot får vi aldrig se Bud 
hemma hos sina föräldrar utan bara när han besöker fadern på arbetet. 
Detta är en av de saker som gör filmen till en utpräglad buddyfilm -
den poängtera r därigenom männens relationer som betydelsefulla. 

En förändring sker med Buds egna rum. Det är i det förändrade 
rummet som åskådaren blir varse Buds ökande makt och rikedom. 
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Detta ta ngerar ett vanligt analytiskt ferspektiv - a t t se rummet/huset 
som en symbol för människan själv. 1 Vad vi således skådar är Buds 
förändring. Tre gånger möter vi Bud i hans kyffe: persiennen hänger 
på sned och själv ser ha n slafsig ut. När det börjar gå bättre får vi 
följa med i hans barliv. 

Den största förändringen äger rum då han kan köpa en lyxlägen
het med utsikt över hela New York och låta sin flickvän Darien inreda 
den. Efter renoveringen flyttar Darien och Bud ihop. D e lagar mat 
ihop och vid bordet säger Darien att det är perfekt, varvid Bud svarar 
att det är/dr perfekt - de äter ju inte, de bara tittar pil. maten. Trots all 
perfektionism slutar scenen med att Bud ensam står och tittar ut över 
den nattliga staden och ställer frågan: "Vem är jag ?" Bud har föränd
rats men han vet inte längre vem han är. 

När den stora uppgörelsen sker mellan fadern och Gckko visas 

Buds hem i and ra vinklar och ett löjets skimmer faller över D arien 

som inredningsarkitekt - och kvinna. När fadern anländer kliver han 

in i lägenheten och utbrister "Det var som fan". D et är också med 

hans ögon åskådaren får betrakta rummet kritiskt. K ameran far runt 
och visar en faraonisk g ravkammare i guld och blått. De moderna 
borden innehåller ingen bordsskiva, vilket gör att när någon ställer 
ned ett fat p il. bordet (i tron att bordet är täckt av en glasskiva) faller 
det till golvet. 

Också arbetsplatsen är ett väsentligt rum. Från börja n är Bud en i 
mängden - en av alla andra börsmäklare. Då får han sitta tillsammans 
med andra i ett s to rt rum - liknande d e som oftast visas i TV från 
börsmäklarkontor - tillika en bullrig miljö. Genom detta visas också 
likheterna med faderns industribullriga miljö. 

När Bud kommer upp sig serveras han ett eget rum med fönster, 
skåp, inomhusträd och " ... en ännu snyggare sekreterare - J anet". H är 
åskådligörs att makt hör ihop med det manliga könet. Sekreteraren 
blir till en symbol för Buds ökade maktposition. 

MAKT OCH KÖN 

Makt kopplas ihop med sexualitet. Innan Gekko avlägsnar sig från 

den restaurang han och Bud träffats på slänger han åt Bud en bety
delsefull replik: "Sköter du dig får du extra förmåner. " 
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De extra förmånerna materialiserar sig redan samm a kväll då en dam 
med tvivelaktig framtoning ringer på hemma hos Bud. Hon har fått 
Gekkos order a tt släpa ut Bud på allehanda excesser. Excesserna star
tar redan i limousinen (med chaufför). Samtidigt som hon smeker och 
ostentativt visar upp sina ben inleder hon en konversation om en spe
ciell aktie och frågar Bud om den är en bra placering. H on sätter sig 

på knä framför honom och drar långsamt ned hans gylf. Bud pressar 
sig bakåt och talar alltmer ansträngt om stigande vinster och stark 

balansräkning: 

- Tänder du p li den? (Hon) 
- Den stiger snart.· Jag skulle kasta mig över den om jag var du. 
(Bud) 

Gratishoran är bara en av Buds sexuella förmåner. Att hon var ett lyft 
förstår åskådaren utifrån en tidigare kort sängkammarscen då kame
ran visar Buds kyffe med hans obäddade säng i förgrunden. Bud reser 
sig ur sängen och sätter sig framför datorn. Efterå t reser sig en kvinna 
ur sängen och går förbi kameran. Kameran är i knähöjd, ungefär som 
om åskådaren varit en hund vid sängkanten. Vi ser henne inte fullt 
tydligt utan bara i silhuett, hennes nakna kroppp går förbi kameran, 
men hon är klippt vid huvudet. 

Senare kommenterar Bud hennes företräden inför kompisar på job
bet. Grabbsamtalet kretsar runt unga kvinnor och knull och Bud för
hörs om han legat med den "söta börsanalytikern" . Han avfärdar 

henne med blickar och orden : "Att ligga med henne var som att läsa 
Wall Street J ournal." ÅsHdaren förstår genast a tt WSJ är en tråkig 

tidning. 
I scener som dessa framstår kopplingen mellan makt och kön tyd

ligt. Den söta börsanalytikern framstår som trist och den tvivelaktiga 
damen som lockande utifrån det faktum att hon var ditskickad av 
Gekko. H on blir en symbol för Buds stigande ställning hos Gekko 
samtidigt som hon bekräftar att männens relation inte är homosexu

ell. 
När Bud blir presenterad för inredningsarkitekten D arien hemma 

hos Gekko framställs hon som lockande medelst kända filmknep. 
Återigen blir kameran Buds ögon och den följer henne genom rum
met. Kameran zoomar in Darien, den betraktar hennes kroppsliga fö
reträden intimt och överallt ser vi D arien på bild även om samtalen 
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rör sig mellan andra personer i rummet. D etta är ett typexempel på 
vad som menas med denna manliga blicken. Åskådaren tvingas inta 
en position som ma n i betraktandet av D arien. 15 

När D arien står framför en av Gekkos målningar går Bud fram till 
henne och frågar vad hon ser i den: "Renhet, oskuld", blir hennes svar. 
Här är det således inte fråga om någon av Gekkos gratishoror utan 
om den rena kvinnan. 

Men riktigt så är det inte. Filmen igenom visas Dariens beroende 
av Gekko; utan honom vore hon ingenting. Han har skaffat henne de 

rika kunderna och han skaffar henne Bud. T idigare har de också haft 
en relation, något som Bud aldrig får reda på. Priset hon betalade var 
renhet och beroende. Snarast kan man se deras relation som hallickens 
och horans. D arien kan inte gå emot Gekko, utan måste lyda honom 

annars förlorar hon allt. Deras relation styrs av hennes rädsla för ho
nom, hans makt innebär ett fysiskt hot mot henne. Detta blir särskilt 
betydelsefullt i slutet av filmen. 

Det dröjer dock innan Bud och Darien ka n påbörja en rela tion . 
Bud måste först bli rik, så rik att han kan har råd med en flicka som 
Darien, något som Gekko uttryckligen påpekar. 

Makt och sex kopplas också ihop i andra sammanhang där kvinnor 
inte ä r närvarande och där sex sammanlänkas m ed rikedom - eller sna
rare pengar. När Gekko visar sina fastigheter och påtalar hur många 
miljoner han gjort på varj e hus, är hans kommentar: "Bättre än sex". 
Samtidigt tittar han på Bud . 

Detta inbjuder till olika tolkningar. Dels att pengar, makt och sex 
hör ihop, vilket inte är något kontroversiellt, dels att pengar, makt, 
sex och män hör ihop, vilket snarare tangerar diskussioner om homo
socialitet och buddystrukturen. D et är män och deras relationer som 

är viktigare än allt annat samtidigt som relationerna ger till träde till 

pengar, makt och heterosexuell sex. Kvinnor behandlas som varor, 
varigenom mäns heterosexualitet understryks. Samtidigt utmanas 

denna bild genom ett slags latent homosexuellt laddad atmosfär 

mellan Bud och hans "mentor" Gekko. 
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MAKTRESURSER: FYSISKA OCH FILOSOFISKA 

Buds bildningsgäng börjar vid deras första möte på Gekkos kontor. 
Förutom att Gekko tar hand om Bud, uppfostrar honom, klär honom 
och initierar hans manlighet (genom horan) handlar utbildningen om 
maktresurser. Hur skaffar man (män) maktresurser? 

Gekkos utbildning av Bud handlar dels om att lära honom att 
pressa sig, dels skaffa sig en moralfilosofi som tillåter det som behöver 
tilllltas. Men det handlar ocksll om att adepten skall se likadan ut som 
mentorn. 

MENTORRELA TIONENS LEKTION 1: KLÄDERNA GÖR MANNEN 

Innan Gekko läm nar Bud på restaurangen ger han Bud den första 
lektionen i hur han skall se ut. Gekko kommenterar hans klädesval 
och den check han stoppar på Bud skall ocksll användas till en ny kos
tym: "Och köp en anständig kostym. Gll till Morty Sills och hälsa från 
mig." Med Gekkos känningar kan Bud komma att gå långt men det 
kräver att han ser ut på ett visst sätt (som Gekko) och lär sig vilka 
regler som gäller för inträde till maktens domäner. I fortsättningen 

har han betydligt snyggare kostymer pil sig och använder breda 
hängslen, precis som förebilden Gekko. 

LEKTION 2: LIVET ÄR EN STRID 

Gekko utmanar Bud fysiskt genom squash. I träningslokalen visas att 
den äldre mannen som dessutom röker är fysiskt överlägsen den 
yngre, som varken röker eller missköter sig. Det är Gekkos filosofi 
som gör honom överlägsen: "Pressa dig!" skriker Gekko llt Bud när 
denne ser helt färdig ut. Senare, i bastun och omklädningsrummet, 
blir filosofin övertydlig och tangerar moralkakor. Gekko öser generöst 
ur si tt moralförråd: 

- Varje strid avgörs innan den utkämpats. 
- De (unga män som vill göra karriär) ska vara fattiga, sma rta, 
hungriga .... och känslokalla. 
- Vill du ha en vän, skaffa dig en hund. 
- Det är skyuegravskrig där ute. 
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Det Gekko lär ut är att Bud måste ta strid oc h skaffa sig m aktresurser 
i form av information . Det är ingenting man (män) fär utan något att 
skaffa - legalt eller illegal t. Gekko provocerar Bud och går ifrån ho
nom så att Bud tvingas rusa efter honom. H an hamnar i underläge 
och Gekko är inte sen a tt utnyttja honom. Bud är den som skall se r
vera Gekko informa tion. Denna Gekkos lektion nummer två försig 
gick i bastun och omklädn ingsrummet - den k lassiska miljön fö r 
manlig informell kunskapsöverföring. Gekko kräver att Bud skall 

förse honom med information, som tack för den information Gekko 

just ger honom - den tysta kunskap som ges vid speciella tillfällen 
man och man em ellan - homosocialitetens credo. 

16 

LEKTION 3: UNDERORDNA DIG DEN ÄLDRE 

I en annan scen åker Gekko runt New York med Bud och visar upp 
sina hus. Även denna gång utsät ter Gekko Bud för etc test. H an vill 
att Bud skall spionera på hans värste fiende Larry Wildman. Bud vär
jer sig därför att han är rädd att förlora sin mäklarlicens. Gekko begär 
att han skall ägna sig å t insider-affärer. Gekko kontrar: 

- Är du inte inne, är d u utanför. 
- Du hade vad som krävdes for att ta dig in pil mitt kontor. Ha r du 
vad som krävs for atc stanna kvar? 

Bud blir avsläppt när han m otsätter sig Gekko och lämnas på trottoa
ren . Gekko gör sig redo för att åka. Då ångrar sig Bud och talar om 
att han "ställer upp". Gekko - vinnaren - ler och åker. 

Lektionerna handlar om hur Gekko fär och vinner makt över Bud, 
hur han pressar Bud till saker denne egencligen inte vill , d v s enligt 
den klassiska maktanalysen. För att vinna över Bud var uppvisning

arna av rikedom, makt och sex nödvändiga. När Satan frestar J esus 

uppe på berget lockar han med en hel värld. Till skillnad från J esus 
kan Bud inte stå em ot . 
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LEKTION 4: ATT ANVÄNDA MÄSTARENS TEORIER 

En kraftmätning mellan Gekko och Wildman ä r oundviklig. Genom 
Buds inside-information har Gekko dragit slutsatsen att Wildman vill 
köpa aktier i Anacott Steel. Gekko går därför in och köper en stor ak
tiepos t i företaget, vilket W ildman får reda p1L Wildman kommer 
hem till Gekko och diskuterar saken. 

Innan diskussionen börjar demonstrerar Gekko sin revolver- och 
pistolsamling för Wildman. Sedan diskuteras priset på aktierna. Bud 
får vara med och Gekko fråg ar honom vad ett bra pris kan vara. Det 
hela slutar med att Wildman köper aktierna till ett överpris därför att 
han vill ha kontrollen över företaget. Han vi ll modernisera och inves
tera och det är således inte fråga om ren aktiespekulation från hans 
sida . Gekko är misstrogen mot Wildmans planer därför att denne ti
digare varit en aktieklippare. Hans omvändelse till investerande och 
ansvarsfull industrimagnat framstår för Gekko som obegriplig. 

När affären är avgjord är Gekko g lad och uppspelt, liksom Bud 
som fått lite nya insikter i hur affärer görs mellan de stora giganterna. 
Han visar för Gekko att han har lärt sig och läst på genom att citera 

Sun Tzu, en av Gekkos favortifilosofer: 

- Är fienden överlägsen, fly honom. Är han arg, irritera honom. Är 
ni jämspelta, sHiss. Om inte, sil fly .. . och gör en omvärdering. 

Gekko blir överlycklig över adeptens framgångar och klappar honom 
hårdhänt: "Buddy lär sig!" 

Efter utbildningen agerar Bud på egen ha nd. D et är nu han börjar 
med sina inside-affärer och tar itu med Bluestar. 

MAKTENS MÄN 

Vem är då Gordon Gekko? Vad driver honom? Han framställer sig 
som en self-made man utan harvardbakgrund. Han var fattig, hungrig 
och smart. Numera kan han köpa in sig i olika styrelse r och ställa sina 
egna villkor. Han vill vara en aktör och en spelare (a player), annars 
uppfattar han att han inte är någonting (eller att någon annan är det). 

Gekko kontrasteras mo t Larry Wildman. Den sistnämnde är 
filmen igenom överlägsen och lug n. Han framställs som den som 
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Gekko aldrig kan bli: en man med bakgrund, Harvard och finess . 
Gekko framstår snarast som vulgärt rik. Oliver Stone har dessutom 
valt att kontrastera karaktärerna genom valet av skådespelare. 
Wildman spelas av den engelske skådespelaren T erence Stamp och 
Gekko av den amerikanske Michael Douglas. Stamp får därigenom 
representera gamla pengar och Douglas nya. 

Filmens moralitet ligger nära den moderna svenska socialdemo

kratins syn på börsklippare och industrimagnater. Börsklipparna ses 

som suspekta medan Wallenbergstypen uppfattas som riktiga företa

gare som tar ansvar för produktion och landets framtid genom att de 
investerar och inte bara spekulerar. 

MÄNS MAKT 

Wall Street är en film som handlar om mäns relationer. Hittills har 
jag bara skrivit om relationerna mellan den rike Gekko och den pen
ninghungrige Bud. Den är en relation som andas erotik och vänskap -
men vänskap med olika maktdimensioner. Gekko är Buds mentor. 

I en av de inledande sekvenserna placeras Bud in i en arbetarmiljö. 
Åskådaren skall ha klart för sig att Bud är en self-made-man med ar
betarklassbakgrund. Den flygplansverkstad där hans far arbetar visas 
som en bullrig och mörk miljö, men hjärtevarm. Den kontrasteras 
mot den kontorsvärld där Bud arbetar som mest består av stålgrått, 
dämpade färger och konkurrens mellan människor. 

Buds far är kritisk till hans yrkesval. Deras första samtal cirklar 

kring Buds behov av att bli sedd av sin far. Bud tror att fadern 
kommer att se honom när han blivit rik och att denne då kan vara 

stolt over honom. Fadern, som också han är förtjust 

moralpredikningar, kontrar med att Bud skall vara stolt över sig själv, 
utan att till synes förstå Buds behov av uppskattning från fadern. 
Relationen mellan far och son framställs som varm och innerlig trots 
faderns kritik. 

Nästa gång Bud hälsar p;1 sin far på verkstadsgolvet är när han 
börjar göra pengar på sina insider-affärer. D en hjärtliga tonen mellan 
de manliga arbetarna innebär för Buds del att de driver med honom -
men på ett vänligt sätt. Bud vill denna gång inte låna pengar av sin 
far, utan tvärtom trycker han ner sedlar i fickan på honom. H an beta-
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lar tillbaka sina privata lån men däremot inte studielånet (vilket fa
dern är kritisk till). Bud är överentusiastisk och talar om gyllene tider. 
Han vill att fadern skall köpa en ny kostym för pengarna, varpå fa
dern svarar honom: 

- Jag umglis inte med jetsettarna. Jag reparerar flygplan. 

Bud talar vidare om att han borde köpa sig en snygg bowlingjacka, 
eller ta med modern ut eller bara ha lite roligt för pengarna. Faderns 
filosofi är emellertid av ett annat slag. För honom ställer pengar bara 
till sattyg. 

Fadern framställs som en om utlig symbol för en solidarisk arbetar
värld: varm, innerlig och hjärtlig. Hans arbetarvärld kontrasteras mot 
Gekkos kallhamrade vinnarvärld ; deras respektive manligheter fram
ställs genom och i rummen. 

Oliver Scones val av skådespelare får här en lustig dimension. Fil
mens far (Martin Sheen) och son (Charlie Sheen) är far och son i verk
ligheten. Filmen kompliceras dessutom av att Martin Sheen ofta har 
spelat rebelliska roller och medverkat i "udda produktioner med väns

terpolitisk inriktning" .
17 

D etta val av karaktärer kan tolkas som om 
Oliver Stone försöker upphäva gränserna mellan representation och 

verklighet. 

DE ÄLDRE MÄNNENS KONKURRENS OM DEN YNGRE 

Hittills har filmen placerat Bud i olika "klasskodade" rum: antingen i 
Gekkos fina salonger eller på faderns fabriksgolv. Den oundvikliga 
konfrontationen mellan männen om Bud sker hemma hos denne i den 
faraoniska gravkammaren. H är blir Buds klassöverskridande karaktär 
synlig, vilket också fadern kommenterar: "Det var som fan." Också 
faderns klädval avspeglar ett avståndstagande och han framstår som 
provokativ allt igenom. Han sniffar misstänksamt på maten som ser
veras och med en min av avsky ställer han den ifrån sig. Därigenom 
tar fadern avstånd från Dariens och Buds relation - han vägrar äta de
ras mat. 

Denna gång blir konkurrensen mellan männen om Bud fullt 
tydlig. Gekko inleder vänligt med att kommentera Buds lysande 
framtidsutsikter. Fadern däremot går omedelbare till a ttack därför att 
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mötet inte var det utlovade informella. Gekko har sin hantlangare 
med sig. Gekko skickar ut honom, och Bud ser generad ut över 
faderns burdusa uppträdande. 

Sammanträffandet mellan fadern och Gekko handlar om det flyg
bolag, Bluestar, som Gekko vill köpa in sig i. Mötet är informellt 
mellan den blivande ägaren och de tre fackföre ningarna. Bud flr äran 
att presentera förslaget hur bolaget skall räddas och vad som krävs av 
fackföreningsrepresentanterna: 20-procen t iga lönenedskärningar och 
arbetstidsförlängning . D e två tjänstemannarepresentanterna sam
tycker. Då hörs ett hånskratt. Bud ser överraskad, förvånad och osä

ker ut. 

- Lever man tillräckligt länge fllr man höra allt, a llt . Har ni fl er 
tricks att komma med? (Fadern till Gekko) 

Gekko skrattar besvära t och Buds far fortsätter: 

- Det kom till Egyptens land en farao som inget viss te. Det är en 
profetia . De rika har alltid lurat de fattiga. 

Han skrynklar ihop pappret, tittar på de andra och säger att Gekko 
struntar i Bluestar och a tt h an bara vill tjä na pengar. I detta läge för
söker Bud komma in och förklara, men Gekko tar o rdet ifrån honom. 
Han medger att han vill tjäna pengar och anser a tt ingen tjänar på en 
dålig affär. Ånyo vägrar Buds far at t diskutera med Gekko utan igno
rerar honom fullständigt . Istället fdrlöjligar han Bud. H an talar om att 
Bud arbetade någ ra somrar med att lasta väskor och säger ironiskt: " 
Utan tvekan kan ha n leda et t flygbolag." 

I detta läge går Gekko till attack och hånar fad ern . De kan behålla 
sin usla ledning, säger han . Fadern stirrar envist tillbaka p! Gekko 

och för första gången svarar han honom. H a n håller ett lite t brandtal 

för församlingen om den gamla bolagsledningen, de mä n som startade 
Bluestar trettio år tidiga re. H an litar på ledningen och kallar Gekko 

för råtta. Därpå tar ha n sin jacka och går. Bud ursäktar sig och för 
tredje gången rusar han efter en äldre man - denna gång sin egen far. 
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DEN FÖRSTA UPPGÖRELSEN: MAKT OCH MANLIGHET 

- Grattis pappa! Du ha t sk ämt ut blide mig och dig! 

Buds vredgade o rd till fadern inleder en uppgörelse mellan männen. I 
hissen skriker och gormar far och son till varandra. D et handlar om 
faderns makt över sin son och om sonens uppror m ot dennes makt. 
Samtidigt har O liver Stone lagt in flera moral iska dimensioner i upp
görelsen. Bud anser a t t han försökt rädda både flygbolaget och fa
derns jobb och till tack har han fått faderns hån och förakt - när han 
längtade efter beröm och förståelse. Fadern anser att Bud är grundlu
rad och utnyttjad av Gekko. I Gekko ser han ingenting annat än en 
spekulant redo att stycka företage t för en vinst. H an är inte ansvars
full utan styrs av girigheten/begäret (greed). Han är o ro lig för sin son 
som inte märker hur han styrs av Gekko och allt det han representerar 
av girighet och mansideal. Hans oro gäller således både den makt 
Gekko utövar över hans son, den moral som Bud ha r blivit delaktig 
av, och hans manlighet. Han slåss for sin son genom att utmana 
Gekko där han är som känsligast: i plll.nboken. Men han utmanar 

också sin son genom a tt förlöj liga honom inför andra. Han ho tar i och 
med detta Buds m a nlighet. 

I den trånga hissen följer en förtä tad scen mellan far och son. 
Rummet är det minsta tänkbara och totalt kalt. Bud anklagar sin far 
för att bry sig mer om sina arbetare än om honom och för att han 
aldrig uppmuntrat honom. Han är en son som skriker efter att fadern 
skall se honom som den man han är . Fadern ser iställe t hans under
o rdning gentemot Gekko och kontrar genom a tt tala om för Bud att 
han blir utnyt tjad, för a tt därigenom provocera sonen till en uppgö
relse med Gekko . Slutligen skriker de replikerna till varandra : 

- Du är en avundsjuk flygmekaniker som inte tlil att sonen glltt om 
honom (more succesful). 
- Jag jämställer inte framgäng med hur tjock p lllnboken är. 
- Du vligade a ldrig gli ut i vä rl den och hävda dig. 
- Ä r det sli du kän ner ha r jag misslyckats som far (lllgmält). 

Bud anklagar fadern för att aldrig ha "ställt upp för honom" och 
samtidigt för a tt förstöra hans framtid. H an ber fadern att tänka över 
det hela. Till svar får han något kryptiskt: "Jag varken ligger med en 
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hora eller vaknar med e n. (That 's how I live with myself)." H an vän
der sig om och går ifrfo Bud. Bud, iklädd den rätta börsklipparutstyr
seln med blll.ra ndig skjorta, vit krage och röda hängslen, tittar rn.ngt 
efter honom. 

I denna scen förtydligas kontrasten mellan faderns och sonens 
världar och manligheter; instinktivt förstår åskådaren at t resultatet 

mll.ste bli att endera världen/manligheten vinner. Filmens upplösning 
är beroende av ett entydigt ställningstagande - eftersom det ä r en mo
ralisk film. Därmed kan svaret bara bli ett. Bud är fö rloraren. Det är 

han som sover med en hora även om hon t illhör lyxklassen. 

D EN ANDRA UPPGÖRELSEN: MAKT SOM ILLUSIONSTRJCK 

När Bud förstår a tt Gekko lurat honom rusar han upp till hans kon
tor, avbryter honom mitt i ett möte och anklagar honom för att vilja 
s tycka Bluestar och för att ha utnyttjat honom som verktyg. D etta är 
kraftprovet mellan läraren och eleven. Bud anklagar Gekko för att 
göra fadern och hans arbetskamrater arbetslösa, de som arbetet där i 
över tjugo 1l.r. Sådana argument biter emellertid inte på Gekko. Han 
förstll.r dem inte. Klasskonflikten har hela tiden varit synlig mellan 
männen men nu blir den snarast övertydlig. Även om Gekkko inte har 
en överklassbakgrund har han till fullo accepterat sin klättring. Det 
är inte hans sak at t ansvara för vad som händer med personalen. Hans 
sak är att förtjäna mer pengar och se möjligheterna när en bra affär 

yppar sig. Gekko Mller ä nnu ett litet tal om hur världen hänger ihop 
(som han ser den): 

- Nli.gra vinner och nli.gra förlorar. Pengar transfereras bara .... som 
trolleri. Illusionen är verklighet. Och ju verkligare den blir, desto 
desperatare vill de ha den. 
- J ag skapar ingenting. Jag äger. Vi bestämmer reglerna: för 
nyheter, krig, fred, priset pli. en pappersklämma. Vi plockar upp 
kaninen ur hatten och a lla undrar hur vi gör. Du är vä l inte sli. naiv 
att du tror att vi lever i en demokrati? 

Efter det lilla talet försöker Gekko övertala Bud och smickrar honom 
m ed a tt han har "instinkten att döda" och att han fortfarande har 
mycket att lä ra ut. Vid detta tillfälle märks Buds avsdlndstagande då 
ha n to rrt konstaterar att Gekko har rätt men samtidigt visar filmen 
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att Bud tar avstånd från honom genom kroppshållning och iskall 

b lick - det finns inte längre någon beundran i hans blick. Gekko 
måste ställa den definitiva frågan till Bud: "Står du på min sida?" 
Frågan kan liknas med den klassiska "Älskar du m ig?" när svaret re
dan ligger in bäddat i frågan; behöver man ställa frågan är svaret nej 
även om det är ett ja som uttalas. 

Bud svarar också att han står på Gekkos sida men det finns inget i 
hans hållning eller blick som svarar mot vad han säger. Hans blick är 
direkt ovänlig och han vill inre gå ut och äta med Gekko. Publiken 
kan känna sig övertygad om att Bud är på väg bort från sin läromäs
tare. För Bud förtydligade uppgörelsen att Gekkos maktbegär och gi
righet styr över alle annat. Deras relation visade sig vara ett illu
sionstrick och det var Bud som var kaninen. 

DEN TREDJE UPPGÖRELSEN: MAKT OCH KÖN 

Bud hamnar i en kris. Han vandrar runt i staden och när Darien 

kommer hem finner hon Bud i misär: han röker, dricker och ser slafsig 
ut. Hans fina kostym är totalhavererad och hans fall illustreras av 
pizzakartongens rester. Bud upplyser Darien om vad som hänt och 
talar om att han blivit utnyttjad av Gekko. Buds plan är att han stan
nar kvar på börskontoret och att han och Darien kan överleva utan 
Gekko - även om deras ekonomiska ramar blir helt annorlunda. 

Darien blir upprörd. För henne gäller det inte bara att överleva. 
Hon säger till honom att inte trotsa Gekko för då kommer Bud att 
krossas. Hon hotar honom med att gå om han gör Gekko till en fi
ende . Då först blir Bud varse att Darien och Gordon Gekko har något 
mer ihop än vänskap - hon är "börsnoterad": 

- Utan Gordons pengar och hans godkännande är du ingen bra 
investering. Bara det bästa man kan fll för pengarna. (Bud) 
- Du är inte precis ren sjä lv. (Darien) 

I denna scen blir både likheterna och olikheterna i deras underordning 
tydlig. Bägge har sålt sig till pengarnas furste och de har investerat i 
varandra. Olikheterna baseras på deras respektive relation till Gekko. 
Även om Bud var beroende av honom kunde han befria sig genom att 
skaffa sig en ny mentor - Wildman. Hans möjligheter att fö rsörja sig 
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blev därigenom inte helt stäckta. Darien däremot förlorar allt den dag 
Gekko tar sin hand från henne; han är inte hennes mentor utan hen
nes hallick. Det är svårare at t byta ut en ha llick mot en annan, därför 
att hallickskapet (om man nu kan ka lla det så) baseras på den typ av 
underordning där våld heller hot om våld ingår. H on vågar därför 
inte trotsa Gekko av rädsla för at t bli sö nderslagen - även om sönder
slagningen kan ses symboliskt. Innan Gekko kom in i hennes liv hade 

hon ingenting, d v s hon har också g jort en klassresa men till skillnad 

från Bud kan hon inte frigöra sig från Gekko. D et ä r Gekko som 
skaffar henne kunderna och han kan ta dem ifrån hen ne. Scenen slutar 

med att Darien går, under försäkran att hon btyr sig om honom. "We 

could have made a good team", säger D arien - ett uttryck som blivit po
pulärt när det handlar om kärleksrelationer och m est får dem att 
framstå som affärsrelationer. 

Bud kallar Darien för en inves tering. I buddyfilmerna ingår ofta 
denna kvinnliga komponent som komplement och bevisar därigenom 
att männens relationer inte är hom osexuella - även om tonen mellan 
männen har en viss homoerotisk klang. D en undanskymda roll hon 
spelar är ägnad att förtydliga och karakterisera relat ionen m ella n 
männen. Hon fungerade som en av Gekkos förmåne r oc h Bud måste 
förtjäna henne. Hon blev det synliga priset för hans framgång. Deras 
relation existerar inte utan Gekko som fond . 

DEN FJÄRDE UPPGÖRELSEN: MANLIGHET OCH IDENTITET 

Gekkos lektioner går ut på att skapa Bud till hans avbild. D etta är ett 
typiskt tema i de buddystrukturerade filmerna. Till en börja n kon
strueras en enhet mellan m ännen som överbrygger klass- eller ras
skillnader och de framsdlr som identi tetsmässigt säkra. Emellertid 

framkommer a ndra drag i filmen vilket gör at t enheten så småningom 
kollapsar. Manliga skillnader konstrueras genom att obehagliga likhe

ter formas, och gränsöve rträdelser äger rum mellan självet och andra: 
deras identiteter framstår som vaga och osäkra. Det är detta som gör 
att paret alltid måste förneka eller ta avstånd från manliga homosoci
ala begär: d v s hela skalan från homosexualitet till homofobi. Fil
merna är därför uppbyggda utifrån en konflikt som måste få en lös-

. 18 
nmg. 
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I filmens finalscen kommer den stora uppgörelsen mellan Bud och 
Gekko i Central Park. De är helt ensamma. Buds kläder är nu inte 
längre lika sofistikerade. Gekko vet att han är lurad av Bud och att 
Bud åkt dit, men tror sig vara säker genom a tt spåren slutar hos Bud: 

- Trodde du att du kunde ge liirarcn en läxa? Du ska veta en sak, 
grabben, isen smälter under fötterna pil dig. 

Gekko kan inte längre kontrollera sig utan börjar puckla på Bud 
samtidigt som han ger Bud den sista lektionen: 

- Hade du nlitt sli .här llingt lika snabbt med nligon annan? Eller 
knullat en brud som Darien? Du hade ringt änkor och tandläkare 
och bett dem köpa skitaktier. Jag släppte in dig! En nolla! 

Samtidigt som han skriker detta släpar han runt den blödande Bud, 
som inte säger något, och slår honom allt mer. Gekko skriker vidare 
att han visade Bud hur systemet fungerade och radar upp alla sina 
affärer. 

- Är det ta cken din kackerlacka? Jag gav dig Darien, din manlighet 
- allt! 
Jag ser pil dig - och ser mig sjä lv: Varför? 

När Bud slutligen tar till orda är det för att svara på Gekkos sista ut
rop. 

- Jag inslig kanske att jag bara är Bud Fox. Hur gärna jag än ville 
bli Gordon Gekko, förblev jag Bud Fox. 

I denna scen skapar Bud sin egen manliga identitet, skild fr1!.n Gek
kos. Han tar avst!nd inte bara från hans affärsmetoder utan också 
från honom själv - från hans manlighet. Han befriar sig från Gekkos 
historia som self-made man, som den äldre mannen som kan spegla 
sig i den yngre, som han en gång var. Genom detta krossar Bud Gek
kos manlighet genom att ta avst!nd fr1!.n den, genom att förneka den 
och uppträda illojalt - han säljer Gekko till åklagaren. !ställer väljer 
han faderns manlighet - skapad utifrån en arbetarklassmoral. 

I denna scen framträder också hur väsentligt det var för Gekko att 
Bud skulle likna honom, vara som honom och hur sammanflätad de-
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ras relation hade blivit. Han hade gett Bud tillfällen men till tack fick 
han förnekelse och illojalitet. 

LOJALITET OCH TACKSAMHET 

Wall Street handlar om m än som utövar och skaffar sig makt: hur de 
beter sig, ser u t och skapar kompisrelationer; hur de i mento rrelatio
nen binder adepterna till sig med krav på likhet, lojalitet och tack
samhet. 

D et är inte ovanligt att män inom de akademiska kretsarna ser 
tillbaka på sin utbildning och sin relation till handledare och profes
sorer. De beskriver sina manliga förebilder och hur de påverkats av 

dem. En viktig ingrediens i förh!llandet mellan manliga lärare och 
elever på forskarutbildningen tycks vara just lojalitet, inspiration och 
tacksamhet: 

Vi kände hur h an verkligen brydde sig om hur det gick fö r oss, hur 
han 

1
/jorde vad han kunde för att i inre och yttre menin g hjälpa 

oss. 

För mlinga av oss var Sven Ulric en blide lojal och inspirerande 
lärare.20 

Historiska institutionens fotografisamling kan också ses som efter trä
darnas uttryck för tacksamhet. D essa blickar ned på oss och påminner 
oss om att vara lojala, tacksamma och helst efterlikna dem. 

Bör en bra handledar- eller mentorrelation bygga på lojalitet, tack
samhet och likhet? Hur stor po rtion rädsla ingår d! i sådana nätverk, 
och vilka konsekvenser får detta för den vetenskapliga produktio
nen ?21 Hans Christian S~rhaug analyserar de manliga nätverken inom 

akademien, hur de styrs av personliga och informella relationer där 
det ständigt lurande sveket blir ett hot mot systemet. Kvinnor blir 
lätt ett hot, menar han, eftersom de inte kan ingå på samma sä'tt som 

män i systemet, på grund av sitt kön.
22 

Man kan, i likhet med Anita Dahlberg, ifrågasätta om inte hela 
universitetsstrukturen innebär bekönade relationer där handledar

eller men torrela tionen utgör grunden i universitete ts manliga rela
tionsmönster.23 Mästaren lär u t och eleven tar efter, något som efter-
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tryckligt illustreras i Wall Street. Det är inte fråga om jämbördigare
lationer utan de karakteriseras av ojämlikhet och makt. 

Idag, då handledning diskuteras alltmer, framförs krav om forma
lisering som ett rättssäkerhetskrav och som en effektivisering av ut
bildningsgången.24 Handledning har hittills varit en intiutiv verk
samhet, med en stor portion godtycke (på gott och ont). Det är i syn
nerhet kvinnor som kräver stringentare och formellare relationer vil
ket förmodligen beror på att de har utgjort undantagen inom univer
sitetet och setts som problem av sina manliga handledare. 

I denna artikel har jag valt att analysera en film där jag fokuserat 
på handledningen som en maktrelation mellan män. 

25 
Mitt intresse 

har gällt vilka komponenter som kan ingå i en sådan relation. På se
nare tid har en hel de l artiklar skrivits om handledar- och mentorre
lationerna och det är inte ovanligt att relationerna kategoriseras uti
från familjestrukturen. Man talar om far-son-real tionen, mor-dotter 

eller man-hustrurelationen. Jag anser att kategoriseringen belyser nå
got väsentligt men samtidigt at t den också döljer det faktiska och va

rierande innehållet i handledarrelationen.
26 

Hur inleds relationen? 
Vilka förväntningar har handledare respektive dokotrand på var
andra? Vad händer i relationen? Hur förändras den? Med tanke på 
forskarutbildningen är lika lång som ett normal-svenskt äktenskap 
tycker jag att det är dags att närmare studera vad som händer i rela
tionen och hur makten ser ut. 
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NOTER 

1 Jämför K. Widerberg, KJmskapens kön. Minnen, reflektioner och teori 
1995 s 85 med R Ambjörnsson Mitt förnamn är Ronnys 66-67, se 
också debatten i DN mellan Karin Widerberg och Bo Rothstein 

12-1 3/1-96. 
2 Fr!n och med 1996-07-01 har institutionen tv! kvinnliga profes

sorer: Yvonne Hirdman och Anna Christina Ulfsparre. Fotografi
erna i kafferummet flyttades hösten 1996 till konferensrummet. 

3 Detta behandlar jag istället i art ikeln Modärna Eva, ingår i anto
login Dialoger, red. T. Soila (utkommer under 1997). 

4 R. Dyer, The Matter of Images. Essays on representations, 1993, s l. 
5 H. Fehrenbach, Cinema in Democratizing Germany. Reconstrttcting 

National ldentity after Hit!er.1995, s 56ff. 
6 R. Dyer, 1993, s l. 
7 R. Dyer, 1993, s 2-3. 
8 R. Ambjörnsson, 1996, s 78. 
9 Inom den feministiska filmteorin har den kvinnliga subjektställ

ningen och den manliga blicken diskuterats under en lång följd 
av år, se t ex E. A. Kaplan, Women and film. Both sides o/ the camera, 
1983 part 1, L. Mulvey, Visua! pleasure and narrative cinema, i The 
Sexual Subject. A Screen Reader in Sexuality, 1992 s 22-34, M. A. 
Doune , "Film and the Masquerade: theorizing the female specta
torship", i The Sexual Subject. A Screen R.eader in Sexuality, 1992 s 

227-243, T. Soila, Kvinnors ansikte. Stereotyper och kvinnlig identitet 
i trettiotalets svenska /ilmmelod1-am, 1991 s 24-3 3; T. So ila, 
"Feministisk film teori: en orientering i nuläget", i Häften for 
Kritiska Studier 2/ 1992 s 34-45. 

10 Radioprogrammet Studio Ett den 14/11-95. 
11 C. ). Fuchs, "The Buddy Politic", i Cohan S & I R Hark eds. 

Screening the Male. Exploring the Masculinities in Hollywood Cinema, 
1993 s 194-209, L. Wallenberg, "Butch Cassidy and the Sun
dance Kid", i Häften for Kritiska Studier 311995 s 54ff, E. Blom
berg, Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och syndikalister. Politik 
och identitet i svensk gruvindustri, 1910-1940 1995 s 302ff. 

12 Alla repliker i texten är citerade direkt från den svenska filmöver
sättningen. 
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Rädslans regim 

Kulturella mekaniJmerJ spel i maktrelationer 

AV BJÖRr HORGBY 

I den typ av maktanalyser som vi diskuterar i den här boken använder 
v1 begrepp som maktkamp, maktpositioner, maktrelationer, 
maktresurser och strategier. Makt ses som ett relationellt begrepp som 
inbegriper minst två parter. Makten bestäms av tillg1lngen på resurser 
och på hur dessa resurser kontrolleras, m obiliseras och används för ett 
b .. f l estamt sy te. 

Maktanalysen sysslar vanligen med strukturella faktorer, som ak
törernas ekonomiska resurser, tillgångar i form av medlemmar samt 
hur enade aktörerna är. Det gör till exempel Klas Åmark i Maktkamp i 
byggbransch (1989). En konsekvens av detta är att analysen av aktörer
nas handlande blir väl deterministiskt och kalkylerbart. D et beror på 

att de strukturella variablernas funktion är att förklara gruppers 

handlande på en aggreggerad nivå. Med dess hjälp kan Åmark för
klara regelbundna m önster.

2 
Exempelvis innebär en försvagning av 

endera partens maktresurser att den andra partens maktposition för
stärks. Eller så kan en part lära sig att mobilisera sina resurser mer 

effektivt än tidigare. I båda fallen kan aktören vinna terräng på den 
a ndres bekostnad och framgångsrikt gå in i en eventuell konflikt. Ak
törerna tenderar med ett sådant synsätt att ses som marionetter i ett 
spelteo retiskt system. 

Det kan finnas en analytisk poäng att på så sätt konstanthålla 
förklaringsvariabler. Men risken är att systemet blir alltför statiskt. 
D etta kan inträffa när en betydelsefull del av den historiska föränd
ringen hamnar utanför analysen. På så sätt fö rpassar Åmark de kultu
rella förkla ringarna till restposter i sin analysmodell. "Kampviljan" tar 
han t ill som maktresurs när de strukturella variablerna är otillräck
liga. En följd av detta är att han trots de teoretiska ambitionerna i 
övrigt inte kan ge någon teo retiskt förankrad förklaring till varför ar
betarna väljer att handla eller avs tå från a tt handla. D et är just det 
som "kampvilja n" handlar om . 
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Ett annat exempel på att så är fallet är hans förklaringar av arbe
tarnas radikalisering under perioden 1914- 18. Den var enligt Åmark 
en följd av en mycket snabb mobilisering av maktresurser. P roblemet 
blir då att förklara varför arbetarklassen mobiliserar sina maktresurser 
så snabbt och i så stor utst räckning. Åmark anger två alterna tiva för
klaringar. Den första är att den fackl iga politiken går i vågor. Han 
urskiljer offensiva och defensiva fackliga perioder och finner att de 

överensstämmer med den ekonomiska konjunkturutveck lingen . D en 

strukturellt inriktade förklaring anser jag vara relevant när det gäller 
den fackliga offeniven vid mitten av 1890-talet och åren närmast före 
storstrejken, men som förklari ng av radikaliseringen 1914-18 ä r den 

otill räcklig. 

Den and ra är en ad hoc-förklaring att m obiliseringen var en följd 
av ett t ryck nedifrå n. Vad detta tryck berodde på förklarar in te 
Åmark. En central fråga för Åmark är "varför strejkar arbetarna?". 
Denna kan han med sin strukturella ansats inte besvara. Vad ha n där
emot kan svara på är om de har fö rutsättningar att lyckas eler inte.3 

Jag tänker inte heller försöka fö rklara varför arbetarna strejkar. 
Denna fråga kan enbar t besvaras efter empiriska undersökningar. 
Däremot ska jag diskutera förklaringsproblemet som sådant i ett kul
turellt sammanhang . Vilka kulturella meka nismer påverkar en aktörs 
mobilisering av sina maktresurser? D etta gör jag dels genom att 
försöka att vidga maktrela tionsanalysens användningsområde från 
o rganisationsansatsen till att även gälla relationer mellan etniska 
grupper, dels genom att diskutera kul turens roll för organiserat 
handlande. 

Vägen till diskussionen av fråga n kommer att bli lång och snirklig . 

Jag kommer att behöva diskutera vad en maktrelation kan vara för 
något, vilket innehllll den har och vilka förutsättningar som fin ns för 
en m obilisering av maktresurser, innan jag kan koma till kärnfrllgan. 

ORGAN ISATIONS- OCH IDENTITETSAKTÖRER 

Låt oss därför börja med vad en maktrela tion kan vara för något. Som 
begreppet a n tyder innebä r en maktrelation att två aktö rer står i ett 
maktförhållande till varandra. Av den a nledningen behöver jag 
defin iera både aktörerna och rela t ionens innehåll. Min analys 
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inskränker sig till kollektiva aktörer. En facklig organisation kan 
kallas en organisationsaktör. D et som är karaktäristiskt för en sådan 
är acc den har formella medlemmar, medlemsavgifter, 

medlemsåtaganden och formaliserade regler. 
Med en kulturell ansats kan även en annan typ av aktör beaktas. 

Dessa kallar jag identitetsakcörer. D e är kulturella konstruktioner och 
därmed lösare organiserade än de socialt organiserade organisa
tionsaktörerna. De enas av att medlemmarna identifierar sig som ett 
kollektiv. Etniska grupper är exempel på storskaliga identitetsaktörer. 
Identifieringen med en ort eller kanske ett fotbollslag kan förena mer 
småskaliga kollektiv. 

Den gemensamma · identifikationen har även betydelse för orga

nisationsaktörer . Men för identitetsaktören är denna gemensamma 

identifikation den enda sammanhållande kraften. Varje individ i ett 

sådant kollektiv kan dessutom samtidigt vara med i olika o rganisa

tioner samt identifiera sig med andra kollektiv. 

För åskådlighetens skull kommer jag hädanefter att ta fackför

bundet och den etniska gruppen som exempel pÄ organisations- res

pektive identitetsaktörer. Jag ska ta ett konkret exempel för att göra 

skillnaderna mellan dessa båda aktörstyper tydlig. 
De estniska flyktingar som kom till Sverige 1944-45 kände sig 

etniskt som estländare. Många av dem organiserade sig i lokala 

svensk-estniska föreningar, som kom at t representera den etniska 
gruppen. Visserligen låg den etniska identiteten bakom medlemmar
nas organisering, men den etniska identiteten var inte sÄ stark att alla 

individer som identifierade sig som estniska flyktingar o rganiserade 
sig i denna organisation.

4 
Eftersom det även fanns andra sätt att 

markera sin etniska tillhörighet pÄ, blev inte oorganiserade estländare 
utestängda ur den etniska gruppen. Det gemensamma ursprunget, 
språket och de kulturella traditionerna var viktigare än 

organisations tillhörigheten. 

D etta borde vara tillräckligt för att förklara vad jag menar med 

organisations- respektive identitetsaktör. Jag ska bara lägga till att 

maktrelationer kan uppstÄ mellan två organisationsaktörer, mellan 

två identitetsaktörer eller mellan en organisations- och en identitets

aktör. 
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AKTÖRERNA OCH FORMERINGEN AV MAKTRESURSER - KÅR OCH 

ETNISK IDENTITET 

Nästa vägskäl där det är dags a tt göra ett stopp är vid innehållet i 
dessa relationer. Åmark definierar innehållet i en maktrelation som 
organisationsaktörers mobilisering av maktresurser. Vid en a nalys av 
mobiliseringen av resurser behöver man därför undersöka hur aktören 
formar sina resurser, så att denne - när så behövs för att uppnå ett 
specifikt mål - ska kunna m obil isera dem på effektivast möjliga säte. 

Ett fackförbund är hierarkiske ordnat i maktnivåe r. N är förbunds
ledningen planerar att mobilisera maktresurser måste den ta hänsyn 
till andra maktnivåer - till m edlemmarna och de lokala fack
föreningarn a . När etc fackfö rbund anpassar sina maktresurser till den 
politik det vill föra är det uttryck för detta. Som exempel tar Åmark 
att en förhandlingsstrategi kräver andra resurser än en konfliktstrate
gi. Åmark skriver : 

"Den förra ml!ste prioritera uppbygget av en sca rk fö rhandlings
apparat, skaffa sig välutbildade specialister och centralisera den 
avgörande makten t ill förhandlarna, medan den senare bl a kräver 
att makten förläggs nära de fackliga aktivisterna pli lokalplanet och 
att medlemmarnas ekonomiska resu rser kan mobiliseras direkt för 
strejker och lockouter."5 

Denna typ av form ering av de egna maktresurserna är in te direkt 

överförbar till de t sätt som identitetsaktören utformar sina resurser 
på, men det finns några intressanta paralleller. En etnisk g rupp 
förenas både av det som hiUler samman den och av det som avgrä nsar 
den från a ndra e tniska g rupper. Samtidigt försvagas den av att 
medlemmarna även bär andra identiteter. D et medför, enligt 
sociologen Zygmunt Bauman, att den etniska gruppen kan vara mer 
elle r mindre splittrad. Bauman hävdar därför att den etniska gruppen 
företräds av en eller flera kårer. Kåren kan vara en etniskt 
sammanhållen förening - som den svensk-estniska föreningen. Men 
den kan lika gärna vara informell och oorganiserad. 

För att göra valet mellan olika sociala identiteter lite tydligare ska 
jag föra in begreppet identite tsfålt i diskussionen. Begreppet fäl t 
associerar till Bo urdieus fältbegrepp. I sin egenskap av att vara 
efterled till identite t ä r "fält" framför all t en metafor, som anger det 
speciella histo riska sammanhang den sociala identiteten konstrueras i 

90 BJÖRN HORGBY 



- till exempel genus, etnisk eller nationell tillhö righet. Dessa iden
titetsfälts betydelse skiftar beroende på hur väl identitetsfältets kår 
eller kårer lyckas definiera fältets gränser inte bara i relation till nära
liggande fälc, uran också till fält som bestämmer konkurrerande 
sociala identiteter. 

Här ser jag inte kåren som en empirisk företeelse, utan som en 

analytisk kategori. Kårens viktigaste egenskap ä r att den utformar 
idencicecsinnehållec på ett specifike idencicecsfält. Den definieras alltså 
av sin funktion, snarare än av sin plats i en bestämd social hierarki -
denna plats kan till och med växla. Massmedia har under de senaste 
hundra åren haft en tydlig kårfunkcion. Som exempel på kår är 
massmedia dock ett undantagsfall , eftersom dess kårfunktion sällan är 
endimensionell, utan media kan samtidigt före träda o lika typer av 
identicetsaktörer som agerar på olika identitetsfält.

6 

Kårens uppgift är a tt framhålla identitetsaktörens verkliga eller 
imaginära gemensamma egenskaper. Som medel konstruerar kåren 
därför en "vi-bild" som förstärker de gemensamma dragen. Fram tonar 
bilden av en enad grupp. Etniska grupper är i likhet med andra typer 
av identitetsaktörer kulturella konstruktioner. När en etnisk grupp 
formeras krävs därför at t en kår utför ett omsorgsfullt förbe
redelsearbete med att markera gränser gentemot andra etniska grup
per. Motstridiga bilder, som beror på att medlemmarna också ingår i 
andra identitetsfält, undertrycks eller avvisas som falska eller ir
relevanta. För "saken" skull vore det inte bra om medlemmarna i den 

etniska gruppen ansåg könstillhörigheten vara viktiga re än den 
etn iska tillhö righeten. Därför bär framgångsrika etniska grupper 

enbart en identitet åt gången. 
Kåren måste samtidigt som den utvecklar solidariteten inom "vi

gruppen" markera gränser genom sin fientlighet i förhållande till "de 
andra". När kå ren uppmanar medlemmarna att sluta leden, innebär 
detta en uppmaning att sluta leden mot en fiende. Enligt Zygmunc 
Bauman har fienden så stor betydelse för gruppidentiteten a tt den 
måste skapas om d en inte redan exis terar. Kåren bekämpar även avvi
kelser bland identitecsaktörens medlemmar genom att om så behövs 
bestraffa eller utesluta gränskränkare.

7 

Kårens legitimitet bland medlemmarna samt dess arbete med att 
utforma identitetsinnehållec i form av vi-bild och åtskiljande gräns
dragningar till andra identitetsaktörer samt till medlemmarnas kon-
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kurrerande identiteter utgör identitetsaktörens sammantagna 
maktresurser. Kårens arbete motsvaras av o rganisacionsakcörens 
formering av sina maktresurser. Mobiliseringsmöjligheterna hänger 
samman med hur väl sammanhållen identiteten är, hur pass skarpa 
avgränsningar kåren kan göra till andra grupper, hur väl medlem
marna låter sig ledas av kåren same givetvis med de specifika histo
riska förutsättningarna. 

Kåren inte bara stärker och bygger vidare identitetsakcörens iden
titet, utan den strävar också efter att få identitetsaktören att anamma 
kårens egna särdrag. På så sätt vill den extremt nationalistiska kroa
tiska rörelsen Ustasja givetvis att etniska kroater ska sätta likhets
tecken mellan "kroat" och "ustasja". För a tt ta ett helt a nnat exempel 

hämtat från ett a nnat identitetsfält har den manlig t dominerade 
arbetarrörelsen i Sverige under sin hundraåriga histo ria strävat efter 

att fungera som uttolkare och identitetsbyggare för hela arbetar
klassen och för arbetarrörelsen. Därmed har manliga intressen sat ts 
före klassens.

8 

Det forna Jugoslaviens och dess efterbörders historia visar hur den 
etniska identiteten kan växla i betydelse. D är förenas flertalet etniska 
grupper av det gemensamma språket, men särskiljs av andra kul
turella skäl som religiös tillhörighet och gruppspecifika historiska 
referenser. Under de titoistiska årtiondena undertrycktes dessa etniska 
identiteter. I stället framhölls en nationell jugoslavisk identitet. Bara 
militanta extremister, som den kroatiska ustasjarörelsen, motsatte sig 
den jugoslaviska formen av socialism, slogs om identitetsfältet och 
identifierade sig etniskt. Till Sverige kom en under den andra hälften 
av 1960-talet en stor mängd jugoslaviska arbetskraftsinvandrare som 
första hand identifierade sig nationellt och i andra hand etniskt. 
Krigen i det forna Jugoslavien samt de därmed sammanhängande 
etniska kategoriseringarna har medfört att dessa nu har blivit 
"slovener", "serber", "kroater" och så vidare. Olika kårer har framhållit 

den etniska tillhörigheten framför andra identifi kationsmöjlig heter 

genom att hänvisa till etnisk m ytbildning som "slaget vid Trastfältet" 

1389, vilket är en viktig betydelsebärande symbol för serberna och 

som avgränsar dem från turkar, muslimer och albaner. Denna etniska 
mytbildning har inte uppkommit av en slump utan just för att den 
behövs i förenings- och avskiljningsprocessen.9 
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Ett annat exempel på att den etniska identiteten kan vara olika 

stark i olika historiska sammamanhang är de estniska flyktingarnas 

väg in i det svenska samhället. När de kom till Sverige 1944-45 
väckte deras "annorlundahet" uppmärksamhet och på sina håll även 
främlingsfientliga reaktioner. Men, efterhand assimilerades de i det 

svenska samhäl!et. 10 Den etniska identitet som de numera uppvisar 

utåt är så svag att det enda som skiljer andra- och tredje-generatio
nens estländare från andra svenskar är det estniska namnskicket. Sedd 
utifrån har den svenska nationella identiteten suddat ut den etniskt 

estniska. 11 

STRUKTURELLA OCH KULTURELLA MAKTRESURSER 

En slutsats av denna diskussion om etnisk identifikation och gräns
dragningar gentemot andra grupper och identitetsfält är att det inte 

är teoretiskt möjligt att på förhand ange vad som kan användas som 

en maktresurs i en specifik situation. Som Åmark noterar gäller detta 

även organisationsaktörer. 
12 

Skillnaden mellan en organisations- och 

en identitetsaktö r är a tt organisationen har betydligt större 

möjligheter att planera och kalkylera hur maktresurserna ska 

utformas än vad identitetsaktören har. 

Av samma anledning, som att en identitetsaktör kan ha svårt att 

forma sina maktresurser effektivt, är det enbart m öjligt för en organi

sationsaktör att forma sina strukturella maktresurser. De kulturella 

maktresurserna är alltför bundna till det historiska sammanhanget. 

Det är klart att man kan se kulturen som en struktur. Här gör jag 
inte det, utan menar att kulturen bör ses processuellt, som något som 
ständigt förändras när den mänskliga praktiken möter det historiska 

sammanhanget. 13 D e strukturella resurserna är mer entydiga och 
"mätbara". Vi kan, som Åmark, jämföra mellan olika arbetargrupper 

och finna att deras respektive yrkesskicklighet påverkar möjligheten 
att nå framgång i sin fackliga politik. Yrkesskickligheten påverkar 
utbytbarheten och därmed arbetarens efterfråga på arbetsmarknaden. 

Grupper som är lä tta att byta ut har i allmänhet svårare att agera än 
svårutbytbara grupper. Liknande "mätbara" resurser som används av 

a rbetsmarknadens parter ar antalet medlemmar, ekonomin, 

organisationens uppbyggnad och ledning. Efter att ha undersökt 
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sådana strukturella resurser har en strukturellt tänkande forskare som 
Åmark klarlagt vad som är nödvändigt för en lyckosam mobilisering. 
Men kvar återstår alltså frågan varför mobiliseringen överhuvudtaget 
sker. D et är då den kulturella resursen, kampviljan, kommer in i 

14 
analysen. 

Det Åmark kallar kampviljan kan vara en del av organisations
aktörens a nvändning av medlemma rnas identifikation med o rgani
sationen och organisationens mål. Här har vi alltså en nära berö

ringspunkt mellan organisations- och identitetsaktören. Båda typerna 
av aktörer bär ett kulturelle kapital,

15 
det vi ll säga det identi

te tsinnehåll som förenar en organisations- eller en identitetsaktör och 
som inrymmer identitetsmobiliserande resurser, vilka under vissa 
förutsättningar medför att organisationsaktören bättre kan utnyttja 
sina strukturella resurser. 

En typ av kulturell resurs är hedern. Jag tar den som exempel för 
att visa möjliga - och ibland fatala - konsekvenser av en mobilisering 
av kulturella resurser. Både en organisations- och en identitetsaktör 
kan behöva försvara sin heder. Därmed förstärks kollektivets identitet 
och gör det mer konfliktbenäget. Fast, betoningen av hedern får även 
följder för hur konflikten ska utkämpas. Den aktör, som hänvisar t ill 
hedern, kan inte gå utanför det normsystem, som reglerar hedern, 
utan att förlora i heder. På så sätt fungerar hedern i vissa situationer 
som ett resurstillskott och i andra som en försvagning, eftersom 
hederns spelregler kan leda till att en aktör går in i en huvudlös kon
flikt, som endast medför resursförbrukning. 16 Därmed riskerar 

aktören att försvaga sina sammantagna maktresurser oavsett hur 
han/hon agerar. En organisationsaktör kan förlora ekonomiska 

resurser och tära på medlemmarnas förtroendekapital. En identitets

aktör som förlorar en konflikt kan försvaga den inre identifieringen. 
Medlemmarna kan i stället välja andra identitetsfält. 

HEGEMONISKA OCH ANTAGONISTISKA MAKTRELATIONER 

Jag har hittills visat att en organisationsaktör kan forma sina 
maktresurser mer än vad en identitetsaktör kan. Det beror bland 
annat på att dess resurser till stor del är strukturella och inte 
k ult urella. Formningsfasen får även följder för mobiliseringsfasen. 
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Organisationsakcören har betydligt större möjligheter att kalkylera 
resultatet av mobiliseringen än vad en identitetsaktör har. Men det 
finns en kulturell mekanism som begränsar aktörens mobilisering. 
D et är om mobiliseringen sker inom ramar som är förutbestämda av 
aktörerna på ect bestämt identitetsfält eller om den överskrider alla 
ramar. Frågan är alltså hur maktrelationen upprätthålls. Därmed 
stoppar jag vid nästa vägskäl. 

En maktrelation mellan organisations- eller mellan identitetsaktö
rer kan antingen vara hegemonisk eller antagonistisk. Hegemonin 
innebär att en aktör med betydligt starkare maktresurser än den and
ra styr genom uppnått samförstånd. I en hegemonisk relation måste 
båda parcer ta hänsyn till varandras intressen. Relationen bygger på 
formella eller informella spelregler som inte fär överträdas. Enstaka 
eller systematiska överträdelser av spelets regler beivras i den mån 
respektive aktör anser acc det är möjlige att behUla den hegemoniska 
relationen, med etc oförändrat eller något förändrat innehåll, eller om 
överträdelsen förändrar hegemonin, i så stor utsträckning att det är 
värt att övergå till ett antagonistiskt förhållande, som i sin tur kan 
leda till en betydande resursförbrukning. 

En typ av hegemonisk relation är det sena 1800-talecs och tidiga 
1900-talets patriarkaliska relationer på ect bruk mellan patronen och 
hans underlydande arbetare. Om patriarken inte uppfyllde sina för
pliktelser behövde inte heller arbetarna acceptera spelreglerna och 
vtce versa. Fackföreningsbildandec, som vanligen inträffade 
jämförelsevis sent vid bruken, fungerade ofta som ett brott mot den 
rådande hegemonin. Antingen var det en konsekvens av att patriarken 
inte längre tog sitt ansvar eller så medförde det att patriarken inte 
längre kände sig förpliktigad att ca ansvar för sina åtaganden. I båda 
fallen bröt en av parcerna mot de oskrivna men accepterade reglerna 
och i stället uppstod en period av mer antagonistiska relationer. Detta 
kunde leda till 111.nga och bittra konflikter. När parcerna sedan åter 
började att närma sig varandra kunde den fackliga organisationen 

införlivas i en förändrad patriarkalisk relation. 
17 

Jag definierar följaktligen en antagonistisk relation, som en rela
tion då bestämda spelregler saknas och då aktörerna därför måste för
bruka betydande maktresurser, för att förändra maktrelationerna till 
sin fördel eller försvara sin position mot etc angrepp från den andra 
parten. LB Relationerna blir även antagonistiska när endera part börjar 

RÄDSLANS REGIM 95 



agera okalkylerbarc. Till exempel när en demonstration övergih t ill att 
bli ett upplopp. En revolution är ett annat exempel på ett okalky
lerbart handlande som bryter mot de spelregler som fanns tidigare. 

P å arbetsmarknaden kan re lationen mellan parterna karaktäriseras 
som antagonistiska under perioder av kamp, då avtal saknas eller inte 
följs, och som hegemoniska när parterna föl jer skrivna eller oskrivna 
överenskommelser. 19 

Så här långt i resonemanget ska jag tillfälligt beträda en stig, som 
är av teoretiskt intresse framför allt när man diskuterar genusre
lationer. Som en problematisering av den hegemoniska maktrela
tionens innehåll inför jag begreppet maktfält. I likhet med identitets
fält anger maktfält det historiska sammanhang - som kan vara en spe
cifik arena - där en typ av maktrelation utspelar sig. En maktrelation 
mellan två aktörer utspelar sig ofta på flera o lika maktfält. 
Genusrelationerna kan tas som belysande exempel. Den hegemoniska 
relationen med manlig över- och kvinnl ig underord ning är överordnad 

de speciella genusrelationerna på olika maktfält. Men på specifika 
maktfält, som i familjen, kan kvinnorna ha en jämförelsevis betydligt 
starkare ställning än på andra fält, som i arbetslivet. En underordnad 

maktrelation på ett maktfält kan på så sätt gå på tvärs mot den 
överordnade maktrelationen. När de hegemoniska spelreglerna på så 
sätt förändras på ett maktfält kan de på sikt förändra spelreglerna 
även på andra maktfält samt även förändra den överordnade hegemo
nirelationen. Därmed inte sagt att genusrelationerna förändras av att 
kvinnornas maktställning i hemmet förstärks. 

Då återgår vi till huvudvägen igen. I en maktrelation där en eller 
två identitetsaktörer är inblandade kan åtskillnaden mellan hegemoni 
och antagonism uppfattas vara väl systembunden. Man kan lätt tänka 
. d h . . h h . 20 

s1g en trappa me egemoni, antagonism oc ny egemoni. 
Poängen med att göra en avgränsning mellan hegemoni och a nta
gonism är att risken för en antagonistisk relation, och vad detta 
möjligen kan leda till, får aktören att begränsa sig till att försöka 
tänja på gränserna för vad den hegemoniska relationen tål. J ag ser 
dessutom maktrelationen som en process. Om man för det första an
vänder begreppen som analytiska redskap och för det andra tar hän
syn till att hegemonin är ett resultat av en fortgående historisk 

process, där spelreglerna ständigt omdefinieras, som resultat både av 

den historiska förändringen och av de ständigt pågående tolknings-
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tvisterna mellan aktörerna, kan man förena begreppen med ett 

processperspektiv. Tolkningen av förändringen kan leda till konflikter 

som medför att endera aktör bryter den hegemoniska relationen, för 

att förändra de inbördes maktrelationerna till sin egen fördel, så att 

det ska bli möjligt att omförhandla innehållet i den hegemoniska 

relationen utifrån en förstärkt maktposition. 

I en relation mellan två identitetsaktörer kan man tänka sig tre al
ternativa scenarior som leder till antingen hegemoni eller antagonism. 

För det första kan aktörerna känna varandra väl och ha en he
gemonisk relation med accepterade spelregler. För det andra kan 
bekantskapen var ny. Aktörerna måste därför samtidigt som deras re

lation är antagonistisk utarbeta gemensamt accepterade spelregler, så 
att de kan övergå till en hegemonisk relation. För det tredje kan 

aktörer, som inte känner varandra, i stora drag ansluta sig till en 
redan existerande hegemonirelation som används av den starkaste ak
tören och en tredje underordnad aktör. Vad som händer i sådana fall 
är att den underordnade aktören tvingas in i en ny och obekant rela

tion. 
Som exempel tar jag det etniska kulturmötet. Vid detta drar den 

överordnade "vi-gruppen" en åtskiljande gräns mellan sig själv och 

den underordnade gruppen, "de andra". Man kan säga att den kon

struerar sig själv och "de andra" som särskilda etniska grupper.
21 

Bland annat beror gränsdragningen på att kunskapen om "de andra" 

är begränsad. "Vi-gruppen" förstår det det egna handlandet, som 

upplevs som rationellt. Bilden av vad som pågår i den andra gruppen 

är däremot vag och fragmentarisk. Handlandet blir svårtolkat och 

upplevs som okalkylerbart, vilket kan kännas skrämmande. 
Vid det etniska kulturmötet ombildas positioner och relationer. 

För att försvara sin position agerar därför överordnade "vi-grupper", 
som inte är beredda att ta emot och integrera de andra i den egna 

gruppen för det första kulturellt åtskiljande och för det andra an

vänder man kulrurella strategier för att påverka maktrelationerna till 

sin egen förde l. Bland annat utsätts "de andra" för olika typer av stra
tegier som syftar till att försvaga deras maktposition. Då "de andra" 

gör åtskillnaden tydlig, leder detta till att den kulturella konstruk
tionsprocessen stärker "vi-gruppens" identitet och bidrar till att skapa 

en positiv självkänsla, som har sin grund i de ojämlika maktrelationer

na. 
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Mötet och dess följder medför att "de andra" måste försvara sig. 
Sociologen Aleksand ra Ålund kallar dessa iltgärdcr för skyddsmurar, 
det vill säga strategier som förstärker den egna identiteten och mobi
liserar egna maktresurser. 
D e kulturella praktikerna leder alltså nästan alltid till att bilda 
grupperna strävar efter att befästa eller förstärka sin egen maktpo
sition, samtidigt som de försöker försvaga motpartens. Maktrelationen 
kan därför karaktäriseras som antagonistisk och den förblir det tills 
parterna lyckas nå en informell överenskommelse om hur relationen 
ska vara, om inte den överordnade "vi-gruppen" redan från början kan 
fösa in "de andra" i samma hegemoniska relation som den redan 

upprätthåller med en annan grupp med främlingar. 
På så sätt fördes i det tidiga 1900-talet italienarna in i hegemonisk 

relation som liknade den som svenskarna redan upprätthöll med 

zigenarna. När en ny typ av italienska invandrare - specialarbecare 
med en betydligt starkare maktposition på den svenska arbets

marknaden än vad den tidigare generationens marginaliserade itali
enska invandrare hade - kom till Sverige efter andra världskriget 
kunde dessa, i kraft av sin maktposition, förändra hegemonirela-

. 22 ttonen. 

D EN ÖMSESIDIGA MAKTRELA TIONEN MELLAN KÅR OCH 

IDENTITETSAKTÖR 

Innan jag kan föra diskussionen till sitt slut ska jag åter göra ett stopp 
som hänger samman med att en hegemonisk maktrelation mellan en 
k!tr och en identitetsakcör karaktäriseras av ömsesidighet. 

Relationen är hegemonisk pli sil sätt att k1lren är en överordnad ak
tör, som försöker bestämma spelreglerna för den underordnade aktö
ren, idencitecsaktören. Men relationen är också ömsesidig. Det 
innebär att den underordnade aktören har en valmöjlighet som un

derordnade aktörer annars inte har. Det beror på att det inte ä r själv
klart att till exempel en etnisk grupp !!teer sig ledas av en specifik kilr. 
För det första kan det finnas flera konkurrerande kårer, med ungefär 

samma vi-bilder som interne kämpar om den etniska gruppens gunst. 
Det finnns många exempel på att etniska grupper företräds av flera 
sådana kårer. Ustasja är till exempel inte den enda företrädaren för 
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kroatiska intressen. Alla serber ser sig inte heller som "cecniks". För 

det andra kan medlemmarna välja mellan identitetsfälten och därmed 
ikläda sig olika sociala identiteter. 

Ömsesidigheten kan även leda till a tt en iden titetsaktör försöker 
p!verka en kår genom att antingen återföra khen till den rätta fållan 
eller genom att välja en annan kår . Under de extrema förhållanden 
som har rått i det fo rna Jugoslavien ha r därför flertalet po litiska 
g rupperingar förändrats så att de värnat den etniska iden titeten be
tydligt mer ä n tidigare. 

Ömsesidigheten medför att kiren inte får förändra sin vi-bild allt
för snabbt. Det finns annars risk att kåren ska förlora i förtroende. 
Detta illustreras i det inhemska politiska spelet i Sverige av vad som 
har kallats "rosornas krig" mellan socialdemokratin och fackföre
ningsrörelsen . Numera kallas kontrahenterna traditionalister och för
nyare. Fackföreningsrörelsen ses som en traditionalistisk kraft. D ess 
vi-bild verkar ligga betyd ligt närmare identitetsaktö ren, 
a rbetarklassen, än vad det socialdemokratiska partiets vi- bild gör. När 
då fackföreningsrörelsen, som anser sig ha arbetarklassens m andat, 
försöker påverka partiets vi-bild gör den etc försök att återföra partiet 
t ill dess tidigare vi-bild som identitetsaktören fortfarande bär - enligt 

fackföreningsrörelsens to lkning. Fö r partiet däremot är frågan mer 
komplex. Dess traditionella vi-bild är visserligen konstruerad för - och 
av - arbetarklassen, men under de senare decennierna har partiet både 

ändrat vi-bild och i sin röstmaximerande strävan breddat sin klassbas. 

Numera representerar partiet ett betydligt bredare kollektiv än vad 
fackföreningsrörelsen gör. Detta leder till en oupplöslig motsättning 
som enbart kan skylas över om pa rtie t lyckas finna en gemensam 
f . d .k . 23 1en e att ri ta sig mot. 

RÄDSLANS REGIM 

Efter denna genomgång av de kulturella m ekanismer som påverkar 
maktrelationerna, kan jag komma in på kärnfrågan och diskutera vad 
som förmår en aktö r att m obilisera m aktres urser. Hittills har jag 
endast berört Åmarks hänvisning t ill kampvi lj an. När jag diskuterar 
det ta beha ndlar jag o lika typer av aktörsrelationer fö r sig. 
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Det enklaste fallet är relationen mellan en kår och en identitets
aktör. D et som i a llmänhet karaktäriserar denna relation är att mo
bilisering sker när kåren behöver skapa och vidmakthålla sin vi-bild 
samt när identitetsaktören har intresse av att påverka kårens vi-bild 
utifdl.n sin egen vagare och oorganiserade vi-bild. Det som i sådana 
fall leder fram till en mobilisering av maktresurser är endera partens 
föreställning om a tt vi-bilden avviker från den andra partens. Kon
flikter på arbetsmarknaden, vilka lika mycket riktar sig mot den egna 
kåren som mot motparten på arbetsmarknaden, till exempel LKAB
strejken 1969-70, kan ha sin utgångspunkt i denna typ av skillnader 
mellan vi-bilder.

24 
Även konstruktionen och hävdandet av etniska 

föreställningar kan ses i ett sådant sammanhang. För att återknyta till 

Ustasja har denna rörelse genom åren - oavsett hur pass framgångsrik 
den varit - försökt att påverka kroaterna att anamma rörelsens vi-bild. 

Ett uttryck för detta var när den jugoslaviske ambassadören i Sverige i 
början av 1970-talec mördades av etc par ustasjaakciviscer. 

Mer problematisk och mångfacetterad är o rganisacionsaktörers 
mobilisering av sina maktresurser. En förutsättning för denna mo
bilisering är om relationen är - eller beräknas vara - hegemonisk eller 
antagonistisk. Som Klas Åmark påpekar kan aktörerna utforma sina 
maktresurser på det sätt som antas ger bäst effekt vid en mobilisering. 
Den hegemoniska relationen ska ofta leda fram till en för
handlingsöverenskommelse. Utformningen av aktörens resursarsenal 
är då en följd av en kombination av erfarenhet och kalkylering. 
Aktören vet vanligen hur spelet brukar gå ti ll , för att nå överenskom
melsen och sätter in mobiliseringen i etc spel med fastställd spelplan, 
regler och aktörer. Mobiliseringen av resurser för att söka kunskap, 
hota eller nå en smidig överenskommelse är regelstyrt.25 

Det kan självfallet finnas flera orsaker till mobiliseringen. Om va

let är rationellt kan mobiliseringen inträffa när aktören ser en möjlig
het att förstärka sitt ekonomiska utfall eller sin m aktposition. Den 

kan även inträffa när det historiska sammanhanget gör det nödvän
digt för aktören att agera, för att behålla sin medlemskader. Det v ill 

säga mobiliseringen sker när den historiska förändringen påverkar 
maktresurserna. Här finns alltså ett okalkylerbart drag som jag snart 
återkommer till. 

Mobiliseringen påverkas inte enbart av rationella vinstmaxime
ringskalkyler utan även av mindre kalkylerbara förhållanden. D etta 
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har huvudorganisationerna på a rbetsmarknaden varit m edvetna om. 
Och de har agerat utifrån detta för a tt med hjälp av kollektiva och 
riksomfattande avtal försöka göra spelets regler ä n m er kalkyler
bara.26 D enna strävan, som har ställ ts mot mer kortsiktiga nytto
maximeringsprinciper, har styrts av att rädslan för antagonistiska rela
tioner alltid har ho tat förhandl ingsspelct. Det som är problematiskt 
fö r en facklig ledare eller företagsledare i ett sådant fall är att 
framt iden då är omöjlig att förutse. Finns det inga gemensamma 
spelregler kan man inte heller kalkylera hur motparten kommer att 
agera. Och risken finns at t man måste förbruka maktresurser. 

Denna rädsla för det okända och okalkylerbara har inneburit att 
a rbetsmarknadens parter har upprätthållit hegemonirelationer som de 

inte varit nöjda med . Rädslan för de t okända leder därför till en sorts 
terrorbalans. 

Hotet från det okända får även arbetsgivarorganisationerna att 
tukta före tag som vill gå egna vägar , likväl som det får de fackliga 
o rganisationerna a tt fö rsöka tämja och kanalisera sina medlemmars 
stridsvilja, så a tt inte dessa ska rusa iväg alltför långt. LKAB-strejken 
1969-70 är bara ett exempel på detta. Denna typ av hotbild ligger 
även bakom båda parters avoga inställning till de syndikalis tiska 
f 'b 27 r1 rytarna. 

Trots denna strävan efter kalkylerbarhet har framtiden alltid satt 
käppar i hjulen för parterna. Det finns komponenter som vägrar a tt 
följa de regelbundna mönster som ligger till g rund för kalkylerna. 
D ä rför styrs formningen och mobiliseringen av maktresurser av aktö
rernas respektive hotbilder. Hur kommer motparten a tt agera? 
Rädslan för hur motparten kommer att mobilisera har stor betydelse 
för den egna mobiliseringen av resurser . Men denna är i sin tur bero
ende av hur verkligheten kommer att utvecklas . En faktor som par
terna också måste beakta är hur medlemmarna kommer att tolka den 
his toriska förändringen och därefter reagera. O m den historiska 
förändringen ä r alltför snabb kan det uppgjorda regelverket mer eller 
mindre sättas ur spel. Detta förstärker i hög grad hotet, eftersom det 
icke-kalkylerbara draget tilltar. D å m ås te aktöre rna göra en ny, egen 

tolkning och endera parten kan inte säkert avgöra hur den andra par

ten tolkar och utifrån dessa väljer handlingsalterna tiv. 
D et är en empirisk fråga att avgöra vilka dessa hotbilder är och 

den måste man ta ställning till från fall till fall. Genom a tt identifiera 
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dessa hotbilder bör den kulturella maktrelationsanalysen kunna föras 
vidare. Därför ska jag ange ett par möjliga hotbilder. För ar
betsmarknadens parter har mobiliseringshoten stor betydelse. Orsaken 
till att facken bygger upp konfliktkassor beror inte enbart på att man 
själv behöver denna maktresurs för att uppnå de egna mil.len, utan på 
att man är rädd för att motparten annars ska mobilisera sina resurser 
för att försvaga dem. En annan typ av hotbild är rädslan att bli 
överkörd av motpartens kunskapskapital. De tta har fått de fackliga 
organisationerna under efterkrigstiden att bygga upp ett eget kun
skapskapital, för att självständigt kunna ta ställning i de alltmer 
komplicerade löne- och arbetsmiljöfrågorna.

28 
Jag nöjer mig med 

dessa exempel på hur hotbilder styr organisationsaktörers agerande. 
Så över till relationer mellan identitetsaktörer. I en etnisk relation 

mobiliserar aktören maktresurser när den känner att de hegemoniska 
relationerna är hotade. Aktören upplever detta hot både när den 
miss tänker att den andra parten kommer at t mobilisera maktresurser 
och när den historiska förändringen ändrar förutsättningarna för den 
hegemoniska relationen. Själva förändringen eller bilden av den 

eventuella förändringen ökar eller minskar benägenheten att känna 
hot. 

Hotet kan vara reellt eller mer eller mindre fiktive. Det behöver 
inte leda till antagonistiska relationer, men kan göra det särskilt när 
respektive aktör inte kan avgöra syftet med och kalkylera innehållet i 
varandras respektive maktmobilisering. Rädslans regim har samband 
med att spelet mellan två etniska grupper inte är lika regelstyrt och 
fastlagt som mellan arbetsmarknadens parter, vilket i sin tur beror på 
att den hegemoniska relationen inte är lika tydlig och parterna inte 
kan göra bärkraftiga kalkyler om "de andras" avsikter. 

Av detta följer att snabba förändringar ökar förutsättningarna för 
att känna hot jämfört med mer långsamma förändringar, eftersom det 
blir svårare att överblicka och kontrollera vardagen . Zygmunt 
Bauman menar att den historiska förändringen i sådana fall kan mötas 
med bitterhet och med ett behov av att rikta aggressiviteten särskilt 
mot nykomlingar, som upplevs som syndabockar, eftersom de 
förknippas med förändringen. 

Bauman förknippar den moderna antisemitismens födelse och all

männa spridning i 1800-talets Europa med industrialiseringens snab

ba förändring . Vid samm a tid lämnade judarna sina avskilda judiska 
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kvarter och slutna gemenskaper och blandade sig med städernas icke
judiska befolkning. D ärmed blev de "synliggjorda" och kunde lättare 

29 
utpekas som syndabockar. 

De hotbilder som styr den etniska relationen är lika empiriskt be
stämda som organisationsaktörernas hotbilder. För att förtydliga mitt 
resonemang hämtar jag exempel från min egen forskning om etniska 
relationer i Norrköping 1890-1960. Där avgränsar jag a naly tiskt sex 
konkreta hotbilder utöver den histo riska förändringen i samhället, 
vilken på ett strukturellt plan påverkar den etniska gruppens 
levnadsvillko r och bidrar till att denne, känner sig hotad av en annan 
etnisk grupp, "de andra". H ur pass allvarligt hotet uppfattas beror på 
gruppernas inbördes maktrelationer och om grupperna känner att 
dess positioner håller på att förändras i kulturmötet. 

För det första växer det kvantitativa hotet av att de andra upplevs 
som för många. Detta kan inträffa när de ko ncentreras till ett område, 
en organisation eller en arbetsplats, så att de andras kultur kommer 
att konfronteras med den överordnade identitecsaktörens egen kultur. 
I sådana fall hotar de andra i kraft av den upplevda storleken de 
kulturella maktrelationerna. En sådan hotbild kan avklinga med tiden 
när väl förhållandena har "normaliserats". En följd av detta är att 
hotet bör vara mest påtagligt i samband med - eller strax efter - stora 
f1 yttningsrörelser, särskilt vid omfattande invandringsvågor. 

30 

För det andra förändras maktrelationerna när de andra mobiliserar 
maktresurser i samband med att de reagerar mot vi-gruppens 
utestängningsstrategier. De andra använder då strategier för att 
öppna en vi-grupp eller för att bilda en egen sluten grupp.

31 
När en

dera parten mobiliserar sina maktresurser blir det under en period 
svårt att överblicka maktrelationerna. De är inte längre kalkylerbara 
och överskådliga. Detta leder till osäkerhet och i sin tur till ett 
kraftigt tilltagande hot. Risken för kulturella konfrontationer bör 
därför vara störst i samband med mobiliseringshot.

32 

En typ av hot som indirekt påverkar maktrelationer är, för det 
tredje, när de andra ska integreras i vi-gruppens kultur. För b.1da 
grupperna innebär insikten om detta att de måste ta ställning till hur 
detta ska ske. Inför hotet att den eg na kulturen ska förändras vid 
integrationsprocessen mobiliserar båda parter maktresurser för att 
stärka sina maktrelationer, vilket leder till en osäkerhet om respektive 
maktpositioner. Denna typ av hot kan benämnas integrationshotet.

33 
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Till dessa tre generella hotbilder tillägger jag ytterligare tre 
hotbilder som är gr uppspecifika. D en första av dessa, eller den fjärde 
typen av hot, distanshotet, tar fasta på att vi-g ruppen upplever hotet 
som störst från de grupper vars kulturer skiljer sig mest från vi
gruppens, eftersom möjligheten till assimilering eller in tegrat ion, på 
vi-gruppens villkor, då kan antas vara minst. 34 

Den femte typen av hot, arbetsmarknadshotet, uppstår i samband 

med konkurrens på arbetsm a rknaden. När arbetsmarknaden fö rändras 
får detta konsekvenser för hotbilden. Lättutbytbara g rupper, som har 

en svag ställning på arbetsmarknaden och dä rför är konkurrens
känsliga, känner starkast hot. Svårutbytbara grupper bör på motsva
rande sätt vara mindre benägna att känna hot och använda ute
stängningsstrategier. Likaså kan även de andra ra ngordnas utifrån de
ras konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 35 

En liknande typ av hotbild kan, för det sjätte, de grupper känna 
som anser sig vara u tsatta för social eller kulturell konkurrens och 
som är rädda för at t konkurrenssituationen kan leda till att de egna 
levnadsvillkoren försäm ras. D e m obiliserar i sådana fall utestäng
ningsstrategier. T ese n om den sociala konkurrense ns hot styrks av 
tidigare forskning. Grupper, vars sociala klassificering liknar 
invandrargruppernas, upplever den sociala konkurrensen starkast och 
är mest fientligt inställda till dem. 36 

Känslan av hot avtar när etnocentrismen avtar och framför allt vi
gruppen börjar acceptera att dess kulturella normer och föreställ
ningar inte är de enda tänkbara. Deras normer utgör inte lä ngre de 
enda normerna för h ur tillvaron ska tolkas. D ärmed ökar känsligheten 

och mottagligheten för kulturell variation . D et kan finnas andra 
tolkningsalternativ än de egna . 37 Vi-gruppens ökade mottaglig he t i 
samband med de andras in tegration innebär dock inte att ho tet 
upphör. Fortfarande kan hot uppstå vid akuta situationer d .1 
maktrelationerna förä ndras i n!got avseende. Men, mottagligen p.1-

verkar sannolikt ho tets intensitet. 
Som jag redan anfö rt förändras de andras hotbild främst av vi

gruppens m obilisering respektive demobilisering av sina maktresurser 
samt av förändringar av de strategier som en grupp a nvänder för a tt 
försvaga motpartens maktposition. D en specifika his to riska situatio
nen påverkar sedan valet av försvarsil.tgärder eller skyddsmurar. 38 
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VARFÖR STREJKAR ARBETARNA? 

Till sist ska jag återvända till frågan varför arbetarna strejkar. Frågan 
har sysselsatt m<'lnga forskare och jag ger här inget uttömmande 
svar. 39 D et är bland annat den frågan som jag försökt belysa med 
hjälp av resonemangen om maktrelationens innehåll, formningen av 
maktresurser, strukturella eller kulturella maktresurser, samt rädslans 
betydelse för mobilisering av dessa maktresurser. 

En strejk är ett exempel på hur maktresurser kan mobiliseras. Så 
långt är det enkelt. Det är inte lika lätt att bestämma vad "arbetarna" 
är för något. D e kan ju vara organiserade i en facklig organisation 

eller vara oorganiserade och endast förenade av sin gemensamma 
identitet. Vid LKAB-strejken 1969-70 var arbetarna organiserade, 
men ställde Gruvs avdelningar och förbundet åt sidan och bildade i 

stället en strejkkommitte. Gruvarbetarna i malmfälten i Norrbotten 
uppförde sig därmed som en iden titetsaktör som lät sig företrädas av 
en kår.40 I detta fall sökte, som jag redan berört, arbetarna med sitt 
agerande även p<'lverka den o rganiserade kåren - den fackliga 
organisationen - och dess vi-bild. 

Strejker som leds av en facklig organisation kan uppstå för att de 
o rganiserade arbetarna gör rationella val. Strejken kan då vara en för
längning av förhandlingsspelet, där arbetarna kalkylerar med en viss 
resursförbrukning för at t vinna ett långsikt igt m<'ll, som kan vara 
förbättrade löne- och arbetsvillkor eller en långsiktig förstärkning av 
sina maktresurser. Genom att tillgripa strejk visar arbetarna att de 
inte bara är beredda att hota med sitt vapen, utan också kan tänka sig 
att använda det . 

En annan typ av strejk kan uppstå, särskilt vid snabb historisk 
förändring. D å kan levnadsvillkoren förändras, till exempel beroende 
på inflation, försämrade avtalsvillko r, offentlig politik eller att löne
relationerna på arbetsmarknaden förändras. I sådana fall kan en 
facklig organisation tvingas att agera för att beh<'llla sin medlemska

der. Detta var ofta förhållandet före 1920-talec.
41 

Strejkerna utlöses 

också av att medlemsopinionens tryck är all tför starkt. Detta in
träffade 1914-18, då medlemmarna helt enkelt krävde förbättrade 
levnadsvillkor. Orsakerna till varför denna typ av krav ställdes just då, 
kan jag inte ta ställning till här .

42 
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Vid histo risk förändring kan tolkningstvister uppstå om innehållet 
avtal. D etta leder vanligen inte till strejker, men de t okla ra läget 

kan leda till att den fackliga organisationen känner et t mobilise
ringshot från motparten och därför väljer att själv m obilisera sina 

maktresurser. 
D e flesta m oderna strejker uppstår inom ramen för hegemoniska 

förhållanden och de begränsas i si tt handlingsmönster av detta. Ris
ken för antagonist iska relationer "disciplinerar" på så sätt de organise
rade arbetarna. En följd av detta är att de vi lda strejkerna alltid sker 
utanför den fackliga o rganisationens ramar. 

Oorganiserade ar betare eller arbetare som väljer att agera utanför 
o rganisationerna påverkas lä t tare av de hotbilder som ha r betydelse 
för identitetsaktörers handlande. Det är emellertid inte samma hot
bilder som styr den etniska mobiliseringen. Som jag redan varit inne 
på är dock mobiliseringshoten betydelsefulla. I övrigt är det en empi
risk fråga att avgöra de akt uella hotbilderna. 

I de fa ll då de inte själva har utarbetat någon hegemonisk relation 
med sin motpart, som när patriarkaliska relationer råder, kan de se 

relationen som antagonistisk. Detta medför att de inte behöver ta 

hä nsyn till "spele ts regler" för att gå ut i strejk. Strejkens mål är emel
lertid att nå resul tat. Därför behöver arbetarna i slutändan nå någon 
form av överenskommelse med motparten, vilket innebär att strejkens 
syfte är att uppnå en hegemonisk relation. Av den anledningen väljer 
arbetarna oftast a t t inte använda medel under strejken som försvårar 
en överenskommelse. Detta visar hur rädslans regim styr arbetarna till 
och med när de överskrider de hegemoniska re lationerna. 
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NOTER 

1 Se K Åmark, Maktkamp i byggbransch. Avtalsrörelser och konflikter i 
byggbranschen 1914-1920. (1989), s 14 ff, 37-47. 

2 Detta är en teoretisk ambition som Klas Åmark utvecklar i K 
Åmark, "Arbete, makt, marknad. Ett svar till Lars Ekdahl", i 
Häftenfdr Kritiska Studier, nr 3, (1991). 

3 K Åmark, (1989), s 44-46, 238, 322-25 . 
4 Se L-G Eriksson , De fårsta båtflyktingarna - en antologi om balterna i 

Sverige. Norrköping, (1985) och V Raag & R Raag , Över stormande 
hav. Estländskt liv och leverne i Kumla 1944-1991. Kumla, (1992). 
Se även B Horgby, Dom där. främlingsfientligheten och arbetarkul
turen i Norrköping 1890-1960. Stockholm, (1996). 

5 KÅmark,(1989),s37. 
6 Jfr Å Abrahamsson, Ljus och frihet till närings/ång. Om tid

ningsväsendet, arbetarrörelsen och det sociala medvetandets ekologi -
exemplet Stockholm 1838-1869. Stockholm, (1990), som menar att 
Stockholms arbetarpress vid mitten av 1800-talet fungerade som 
kårer för olika arbetarkategorier. Abrahamsson använder dock 
inte denna terminologi. 

7 Z Bauman, Att tänka sociologiskt. Göteborg, (1992), särskilts 59-
61. 

8 Se C Carlsson, KvinnOS)n och kvinnopolitik. En studie i svensk 
socialdemokrati 1880-1910. Lund, (1986), se även B Horgby, 
Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping, 1850-1940. 
Stockholm (1993), kapitlen 8 och 13. 

9 Z Bauman, (1992), s 59-61. 
10 B H orgby, "Diskurs, mentalitet och konstruktion av främ

lingskap", i Nordnytt, nr 53 , (1993b) och (1996). 
11 Sä behöver det emellertid inte vara ucifran deras egna ögon. 

Internt kan de - och andra invandrargrupper - mycket väl hälla 
fast vid traditioner, föreställningar och symboler som är laddade 
med en etnisk identifikation. På sä sätt har judar hållit fast sin 

identitet genom att uppträda som vilka svenskar som helst 
"utåt", men bevarat sin "vi-bild" och därmed förknippade före
ställningar "inåt". 

12 K Åmark, (1989). 
13 Jfr M Wikdahl, Vat'Vets tid. Stockholm, (1992), s 12. 
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14 K Åmark, (1989), s 39-40, 44-46 . 
15 Jag använder kapitalbegreppet fristående från Bourdieus be

greppsdefinition och ser det mer som en metafor än som ett ana
lytiskt redskap, jfr P Bourdieu, Kultursociologiska texter. 
Stockholm, (1986). 

16 Om heder, se B Horgby, (1993), s 156-77, 449-56. 
17 Se t ex C Ericsson, Vi är alla delar av samma familj. Patronen, 

makten och folket vid Nyby bruk 1880-1940. Stockholm, (1997), se 
även B H orgby, (1993), s 247-52, 469-77. Om följderna av att 
patriarkaliska relat ioner blir antagonistiska, se t ex striderna vid 
Skyllbergs bruk under 1920-talet, A Thörnquist, Gammal 
fdretagskultur och nya pat·tsrelationer. Arbetskonflikterna vid Skyl/bergs 
bruk tmder 1920-talet. Del I. 1918-1925. Örebro, (1995). 

18 Jfr E Blomberg, Män i mörker. Arbetsgivare, reformister och 
syndikalister. Politik och identitet i svensk gruvindustri 1910-1 940. 
Stockholm, (1995) som menar att gruvarbe tare valde att or
ganisera sig i syndikalistiska organisationer under perioden 
1915-25 särskilt på de orter där gruvbolagen förde en inkonsek
vent och antagonistisk personalpolitik. 

19 J fr K Åmark, (1989). 
20 Jfr Lena Sommestads och Christina Carlsson W etterbergs n!got 

orättvisa kritik av Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt, se 
L Sommestad, Från mejerska till mejerist. En studie av mejeriyrkets 
maskuliniseringsprocess. Lund, (1992), s 22-23 och C Carlsson 
Wetterberg, "Från patriarkat till genussystem - och vad kommer 
sedan?", i Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 3, (1992), se även Gro 
Hagemanns klargörande kri tik av Carlsson Wetterbergs synsätt, 
G Hagemann, "Postmode rnismen en användbar men opålitlig 
bundsförvant", i Kvinnovetenskaplig tidskt·ift, (1994). 

21 Jag utvecklar detta närmare i B H orgby (1996), kapitel 2. Jfr 
även A Ålund, Skyddsmurar. Etnicitet och klass i invandrar
sammanhang. Stockholm, (1985), s 33-35, U Hannerz, Över 
gränser. Studier i dagens socialantropologi. Lund, (1983), s 133. 

22 C Westin, Majoriteten om minoriteten. En studie i etnisk tolerans i 80-
talets Sverige. En rapport från Diskrimineringsutredningen. Stockholm, 
(1984) , s 23, 192, Z Bauman (1992), s 53-55 , G Bjeren, "Kvinna 
och man, natur och kultur i ett svenskt småbrukarsamhälle", i D 
Kulick (1987), N Fraser, "Nytta n och skadan av fransk 
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diskursteori", i Häften får Kritiska Studier, nr 3, (1992), S Hall, 
"Rasism som ideologisk diskurs", i Häften fdr Kritiska Studier, nr 3, 
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När Anais Nin mö.tte Alva Myrdal 

Eller modernism och kvinnomakt 

AV YVONNE HIRDMAN 

MÖTET- PARlS 1935 

Det sitter tv& kvinnor vid ett kafebord i Paris. Varm höst året 1935. 

De har varsin kaffekopp framför sig. Den mörkhåriga röker. Den 
blonda flyttar stolen lätt baklänges. D et är en vacker kvinna, mycket 
lätt sminkad, kanske bara lite puder, och svagt rosa läppsfitft. H!ret, 

det blonda, bär hon uppkammat i en löst och lågt uppsatt knut i 
nacken. Pannan är fri - bred, ljus. Ögonen är ljust blågrå, med en 
starke genomträngande blick. Hon granskar avmätt sitt sällskap och 
undrar inom sig varför hon alls gick med på detta möte. Har hon alls 
tid? Vad kan hon lära av den mörka, med de kraftigt målade ögonen? 
Hennes klädsel är bisarrt utmanande, en slags zigenardräkt, brokig, 
vulgär. Fast vacker är hon ju, som en exotisk blomma där hon sitter 
liten och graciös. 

Den politiska situationen i landet intresserar henne uppenbarligen 
inte ett spår. Den jäsande sociala oron som man märker av överallt. 
Hur är det möjligt att hon inte ser den? Och hon tycks inget veta om 
kvinnors villkor i Frankrike - hon är totalt likgiltig inför det faktum 
att kvinnor inte har rösträtt. Ingen ide att gå in på det området. Det 
blir bara pinsamheter. 

Så vad i herrans nam n ska de egentligen samtala om? Henne själv? 
Minst lika pinsamt. Inte kan man väl fråga hur det var med dessa ryk
ten om hennes abort. I 6:e månaden?! Varför gjorde hon det? Hur 
man än tänker om det är det oförklarlig t. Tortyr och barnamord, det 
är vad det är och så vitt hon kunde fö rstå fullständigt onödige, efter

som det ju g!lr a tt få abort gjort, snyggt och prydligt i etc tidigt skede 
trots abort förbudet, här som hemma. Bara man har pengar.

1 
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Hennes ekonomiska situation? Men det är ju ett nästan lika tabube
lagt område: hon är gift m ed en ganska välburgen man som hon lever 

på - precis som en hel- eller halvprostituerad lever hon på sin ma n och 

har inget eget a rbete, fast hon inga barn har. D en värs ta sortens soci
ala parasit med andra o rd, de som lever av a ndras arbete. Och inte 

bara det - hon använder sin m an som en k oko tt sin "beskyddare". Lju

ger för honom, bedrar honom, samtidig t som hon utnyttjar hans 
ställning och pengar för sina älskare. 

J a, hon t jänar visst egna pengar ibland på sin litterära produktion 
fast den är mycket liten. Ka nske det vore ett område för diskussion? 
Kvinnor och skönlitteratur? Men hon har inte läst hennes bok över 
D.E. Lawrence. Och hennes mecentatförhållande till den där ameri
kanske snuskförfattaren, som hon inte heller läst något av, det blir 
också bara löst prat. 

2 

Men det finns ett område där hon har kunskap, e t t område där de 
båda kan förenas sitt gemensamma intresse: den nya 
"människokunskapen", psykologin, psykoanalysen . D et kan utnyttjas. 
Så vänder sig den unga, ljusa Alva Myrdal beslutsam t mot den hårt 
sminkade Anais Nin med den nyopererade näsan : "What do you think 
about psykoanalysis as a scientific m ethod?" säger hon. "Don't you 
consider Freud's work on interpre tation of dreams rather unscienti
fic ?"3 

En timme senare reser de sig båda med lika stor lättnad och skiljs, 
artigt, frå n varandra. Alva Myrdal kommer a t t öka sina steg, irrite rad 
över att hon slösade bort en d yrbar timme på en människotyp som 
hon nog måste klassificera som dekadent, amoral isk, en produkt av 
ett sj ukt samhälle, med en oklar svada franska djupsinnigheter. En 
"förmodern" typ - för mycket känsla (eller är det känsla? är det inte en 
till känsla förklädd kalkylerande, beräknande ego-rationalitet?), fö r 
lite verkligt förnuft, en kokott, ja, just det - en a ristokrat, en all tfö r 
individualiserad m änniska, en egocentriker utan samhällsansvar, en 
salongskvinna, m ed illegitim maktutövning - via k roppen, som hon 
skamlöst exponerar - trots dess flickaktighet. Nog k unde man här 
lå na Mary W olstonecrafts kritik av den illegitima kvinnomakten: 
"Lurade av dessa tänkesätt skryter kvinnor ibland med sin svaghet och 
skaffar sig listigt makt, ty likt turkiska paschor har de mer makt än 
sina herra r; men dygden offras för tillfälliga v inster och hedern för en 
timmes triumf."4 
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Alva Myrdal skulle skaka på sig av läte obehag. Sett i ett socialt per
spektiv var det ändl tur att ett barn slapp växa upp med denna amo
raliska person, denna abnormt sexuellt överretade varelse. Detta över
skattade hedonististiska livssätt som ger dem alibi att leva ut all slags 
asocial individ ualitet vilket förvandlar sexualiteten, denna livskälla, 
till mörk dy. Och de gör det som om de vore ett slags övermänniskor, 
tänker hon irriterat, som om just denna utlevande romantik var det 

verkliga livsprovet, gesällprovet i levnadskonst. Just deras sätt att leva 
förnekar det sociala, som om just detta sociala som de, dvs. hon själv 
och Gunnar och a ndra framsynta människor i denna spännande tid är 

i färd med att skapa, ä r deras främsta fiende. 1800-tals romantiker! 
Fast, i ärlighetens namn, en ganska skarp analytisk blick - hon hade 
vissa intressanta synpunkter planalys som hon tidigare inte hört. Och 
Alva Myrdal stuvar undan detta möte Hingt bak i sin välmöblerade 
hjärna och skyndar mot ho tellet och väntan p il Gunnar. 

Och Anais Nin kommer att tända en ny cigarett, se in i sin lilla 
fickspegel, pudra sin förskönade näsa, måla sin lilla mun svartröd, 
flytta till ett annat bord, beställa in ett glas vin, öppna sin dagbok 
och börja beskriva den just genomlevda halvtimmen, med denna 
vackra, kyliga, blonda svenska. Som alltid kommer porträttet av Alva 
Myrdal att fungera som en utsökt spegel - som i själva verket visar 
henne, Anais Nin som den egentliga , den briljanta, den skarpsinniga 
huvudpersonen. Naturligtvis skulle hon fundera över Alva Myrdals 
sexualitet - kanske hade hon sett en glimt av den ännu vackre Gunnar 
och kanske insåg hon då Alva Myrdals djupare dimension - den enda 
som intresserar Anais Nin. H on är totalt bunden av honom, skulle 
hon skriva - utan att hon inser det är hon totalt demoniserad av ho
nom. Ändl, denna klara hjärna! 

Hon förvandlar sitt beroende till dygd, till politik skulle Anais Nin 
fortsätta - hon anstränger sig för att leva upp till hans obehärskat eli

tistiska genialitet - o ja, för det hade hon nog sett, Anais Nin. Genier 

tog hon aldrig fel på. Hon, denna blonda svenska, förtränger sin 
sanna, sin djupa kvinnlighet i sina fö rsök att vara honom till lags -
hon utvecklar endast sin manliga sida, detta att inte uppleva världen 
genom sin känsla, utan att som en man generaliserera utifrln sin erfa
renhet och förneka källan till sina generaliseringar.5 Hon 111.ter honom 
behärska sig, skriver hon vidare i sin dagbok - samtidigt som hon bin
der honom till sig med sin dubbla roll - en roll som hon, Anais Nin, 
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själv gjorde anspdl.k på - att vara både musa och älskarinna, kamrat 
och käresta. Kanske kände hon därför ändil. en vag avundsjuka: de var 
ett par, ett omisskänneligt par, ett modernt par, mer besatta av den 
nya tidens religiositet - rationalismen än hon och Henry av den 
avantgardistiska konstnärligheten. Hur skulle Alva Myrdal kunna för
stå den maktdröm som var Anais Nins - denna totala kvinnomakt
dröm, att via sin kropp - vari också själen inräknades (att med sig 
själv som medel, vapen, instrument - den egna kroppen, styrd av 
jaget) - totalt behärska en man, nej MÄN, förnedra dom till dräg
lande djur, där deras adelsmärke, deras manlighet dvs förnuf
tet/förståndet rann av dom som smältvatten - lämnade dom i hennes 
händer, som den starkaste, den överlägsna - också på deras domäner, 

den som inte låter sig domineras. Då kunde man låta sig piskas - för i 
denna maktutövning via könet är den handlingen ett belägg för ens 
överlägsenhet: att få honom ända dithän ... 

6 

Hur skulle hon, denna Mrs Myrdal, veta vad som rör sig i en rik

tig, en pulserande levande människa - hon, som tycks tro att männi
skor kan dresseras som råttor! Hon, vars förståelse av psykologin 
tycks vara en parodi på psykoanalysen, hon som verkade vara helt in
fluerad av denna ytliga amerikanska behaviorism? Människor som 
förutsägbara maskiner, ja än mer, som programerbara maskiner. Det 
är människor som Alva Myrdal, skulle hon skriva i Dostojevskys 
andra, som förvandlar världen till ett Kristallpalats, eller ett stelt litet 
dockskåp med stela små dockor: med mamma, pappa och fyra små 
barn som rör sig i sina nödvändiga små turer mellan rummen och all
tid borstar sina tänder innan de går och lägger sig i god tid för att fl 
sova sina åtta timmar. Arma svenskar! 

Hon stirrar osee nde ut över cafeborden. D et finns en slags sjuka i 
vår tid, tänker hon, en s juka som beror på en överskattning av förnuf
tet. Hade inte till och m ed hennes idol Otto Rank smittats av denna 
moderna infektion? Han betonar alltför starkt det som "borde" vara i 

ställe t för det som är. Nej, Rank godtar aldrig upplevelsen som er
sättning för det han kallar vishet. 7 

Fast egentligen, är inte denna vår tids rationalism en förklädd 

känsla, förklädd romantik? Just detta "borde" är det inte detsa mma 

som ett slags religion: att tro sig kunna förutse allt, att som en egen 
liten gud kunna rita upp lagar för samhället, för människor, för deras 
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beteende! Sil groteskt att tro att det skulle kunna gå att få världen att 
bli genomskinlig! 

Fasc Rank hade vishet, det måste hon ändå medge. Men denna Msr 

Myrdal, hon var som en parodi av en analytiker. Hon förenklade 
människor, hon förvandlar dom till programerbara behovsrobotar. 
Hon är en mekaniker som betraktade både samhällen och människor 
som ett enda stort mekano. Skruva här och skruva där. Farliga männi
skor. Eller bara farliga om man faktiske tror atc människor är mecano, 
skrev hon vidare och avbröt sig sen och stirrade oseende uc i lokalen, 
slagen av styrkan i sin egen tanke. Ja, just så m!lste det ju vara. Och 
tanken blev hängande. Farlig - om människor är så enkla. 

Ändå blev hon, som alltid påverkades, påverkad och närmast rörd 
av Alva Myrdals starka sociala känsla. Hon fick h enne, Anais Nin, att 
känna sig som en onyttig porslinsdocka, hon denna starka, vackra 
ljusa isdrottning med sin klara röst som berättade hur det borde vara, 
hur det orättvisa måste fö rsvinna och hur särskilt kvinnors situation i 
samhället m!lste förändras. 

Det fanns ett slags poetisk skönhet i hennes kyliga rationella me
tod att "använda" just den kvinnliga kroppens barnalstrande förmåga 

för att ge kvinnor social makt - inte individuell, villkorlig, romantisk, 
moderlig makt inom familjens snäva ramar. Barn? Nej, nu måste hon 

skynda sig. 

MODERNISMENS YING OCH Y ANG 

Varför leka detta möte? Vad har de två kvinnorna med varandra att 
skaffa? Sin samtidighet - Anais Nin är endast ett år yngre än Alva 
Myrdal.

8 
Men inte bara den - utan också det, att de båda, på helt 

o lika sätt belyser sin samtidighet, är sin samtidighet - men i dess ex
trema motsatser. De båda kvinnorna representerar modernismens ying 
och yang, dess romantik och dess saklighet. Genom att försöka förstå 
deras respektive samcidighet och deras egna särskilda ambitioner i 
denna samtid, får vi också en fördjupad förståelse av "det moderna", 
av modernismen. Men belyst från kvinnors håll och kvinnors platser. 
Det moderna som maktarena för kvinnor - vad innebar det? 
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DEN UTLEVANDE MODERNISMEN 

Där finns den Ninska drömmen om utlevelsen, det g ränslösa livet 
m ed den icke förnekade kroppen i centrum, en dröm som tidigare 
knappast varit möjlig för andra än det yttersta lilla skikt av adel
skvinnor, helst mycket rika, helst änkor. Demokratiseringen av den 
erotiska m akten - hormakten - blommade ut under 1920-talet, Nins 

ungdomsår. Första världskrigets vidriga erfarenheter som för alltid 

förstörde drömmen om det fredliga, fö rnuftiga, m oderna samhälle ts 
lugna framå tskridande mot fulländing, rn.g där i lager på lager och 
hetsade de unga till liv, liv till varje pris. 

Gamla genusföreställningar suddades ut vid fronten och hemma
vid. De unga flickorna av "bättre sort" behövde inte lä ng re några ar
gument för att slippa förklän och gå hemifr!ln. G amla sexualtabun 
föll bort - kanske faller de alltid bort i krigen, där männen slaktar 
varandra för att beskydda kvinnor som det ytterst heter - och nog var 
han värd ens kropp, han som kanske skulle offra sin egen i de leriga 
skyttegravarna? Med freden kom filmen p!l a llvar och filmerna berät
tade om det nya livet i de nya städerna. D etta nya liv symboliserades 
allra tydligast av den nya kvinnan . D en här gången var det inte bara 
löst tal, som under tidigare decennier, när "den nya kvinnan" ständigt 
varit förem!ll för olika avporträtteringar. Nu var hon där för envar att 
se: h!lret var kort, kjolen var kort, livet var kort och här skulle inga 
chanser försittas och Paris var hennes stad framför andra. 

Kunde man inte fara dit själv kunde man titta p!l henne på bio: 
"En kvinna i Paris", "Hennes syster från Paris", "Parisiska nätter". O ch 

vad denna kvinna företog sig var heller ingen gåta, vilket andra film
titlar berät tar om : "Farlig kärlek", "Syndig kärlek","Hennes stora 

" "Å o 11 "l"d 1 " "S d " 9 natt , tra , 1 e se , yn ens gata . 

Den nya kvinnan ä r modern på så vis att hennes kropp inte är en 

moderlig kropp. D et är en ung, flickaktigt slank, närmas t androgyn 
kropp. Det är en kropp som inte bara rör sig unde r den korta, pärlbe
satta k länningstunikan med midjan på höften. Den finns tydligare att 
beses i baddräkt, tennisdräkt, gymnastikdräkt. Vad som fö renar de
mimonden och den slanka, sportiga är att de har skapat sig en "ny" 
kropp": en kropp som inte är ägnad att föda barn. En Nin-kropp. 

Skräcken för denna nya kvinna fanns i alla läger - också bland 
kvinnorna . Kanske m est bland kvinnorna? D et tycks ha funnits gamla 
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kvinnliga maktstrategier som gick ut på at t hålla isär de unga, ogifta 
från de äldre gifta - at t skapa ett slags hustrumaktområden dit de 
unga kvinno rna icke hade tillträde. Den g ränsen blev givetvis ännu 
skaprare gentemot "hororna", de som utmanade deras äktenskapliga 
maktområde, det enda de ägde med sina k roppar, sina förförelser och 
sina oäkta barn. Sil. höll de gifta kvinnorna skarp vakt gentemot 
lössläppthet och hor. De var de som hade vakthil.llningen gentemot de 
ogifta, som vakade pil dom, kontrollerade dom, mjölkade deras bröst 
om de anade oråd om fö räktenskapligt hor och som avslöjade dem för 

10 
lagen. 

1920- talets unga, "nya" kvinnor kan definieras på många sätt. Som 

en protest mot denna 'maktlöshet, som en utmaning mot seklers ge

nusordning som framförallt byggde pil. kvinnors inord ning i äkten
skap. En emanicperad kvinna med andra ord, som klipper kjolen kort 
för att kunna rö ra sin kropp fritt, som tar sig friheter - cigaretterna, 

d rinkarna, lössläpptheten, rörelserna grensle över hästryggen, i dan
sen, i vat tnet, pil. idrottsplatserna, förstärkta av de nya maskinerna 
som de också ville ha: bilen, motorcykeln, flygmaskinen. 

Men hon kan ocksil. ses som ett nytt slags offer: prisgiven män i en 
ny klädnad, framskapad av filmindustri, den begynnande kommersia
lismen - en demokratiserad hora. Närmast kommer vi väl när vi smäl
ter samman uppdelningarna: det handlade om både frihet och en ny 
form av inordning, det handlade både om nya rörelser och nya 
tv!ngshandlingar. 

D et var ändå en kvinna som inte längre lät sig avfärdas, förvisas 
bort i från de nya scener som det moderna projektet iordningställt . 
Att hon i sig hade mil.nga tvetydiga maktmöjligheter uppfattades som 
både hot och möjlighet av a ndra kvinnor. I den svenska kvinnolittera
turen från 1920-talet spökar hon, lätt hotfull. Marika Stiernstedt be
skriver henne i boken Fröken Liwin på ett sätt som kunde ha varit ett 
elakt och ytligt porträtt av den unga Anais Nio, på jakt i Paris halv

skumma lokaler: 

"Denna unga var den vackraste av alla i salen, samt ocks11 den djär
vast klädda och m11lade. Det slätt bak11tstrukna, hllrt 11tstramade 
svarta hliret framhävde ansiktets naturliga skönhet, men bidrog inte 
mindre till att brutalt kläda av det. Fr11n chinjongen i nacken 
hängde ett överflöd av pärlrader, men intil l ansiktet fanns ingen
ting, inte ens örhängen. Ocks!i halsen var bar. Av en naken m änni
ska, fräckt liknöjd, g11vo detta släta ansikte, denna bara h als intryck, 

NÄR ANAIS NIN MÖTTB ALVA MYRDAL 117 



trots pärlkaskaderna i nacken och inramningen av klänningens 
guldbrokad - en för övrigt nödtorftig klädnad. Och detta blottade 
ansikte bar ett uttryck av fullkomlig köld, ögonen talade om en 
kallt revanschlysten illusionsfrihet . D enna människa väckte Elma 
Lewins avund. Där fanns hos henne ingen föreställn ing, ingenting 
dolt, inga h änsyn. Ända till det västa i hennes väsen var obesvärat 
framlagt fritt. Ingen tanke, ingen eftertanke röjdes, ingen kamp. 
Ett sli oerhört fö renklat liv - hur kom man väl därhän?" 11 

Så uppfattades hon - bara yta, beräknande yta. Bara den ena sidan av 
den kvinnliga maktsträvan beskrevs - inte den pulserande, modiga, 
gränsöverskidrande, den som strävade efter erfarenheter som vidgade 
jagets möjligheter. D en som tog sig riskabla friheter, som män alltid 
gjort. D en som trotsige utnyttjade kvinnokroppens sexuella möjlighe
ter - inte dess moderliga. Den blå ängeln .. 

D EN ORGANISERANDE MODERNISMEN 

D et moderliga var tvärtom den andra sidan av modernismens kvinn

liga möjlig heter. De diskuterades i helt andra rum än städernas m örka 

rökiga lokaler. De penetrerades i kvinnorörelsernas institutioner -
både kring styrelseborden, i kongresslokaler och i kvinnopressen. När 

den nya manligheten slogs för sin demokratiska, politiska makt med 
argument som En man, ett gevär, en röst, svarade kvinnor med att 
definiera sin nya samhällelighet som En kvinna, ett (eller flera) barn , 
en röse. 

D en politiska modernismen skapade ett argumentacivt nä t som 
kvinnor både tänjde och snärjdes i. Det som främst utmärkte detta 
nät var begreppet Nytta inskrivet i "det rationella" - dvs. det som an
sågs vara det förnuftig t fungerande utifrån en uppfattning om samhäl
le t som främst en plats för män att vara i, män som bärare och for
mare av make, mening, kultur, ansvar, utveckling och vetenskap. 

Naturligtvis k unde kvinnors tankar om "det moderliga" ha stannat 
inom modernismens romantiska ying - som motpol till Nytta, Ratio
nalitet, Vetenskap och en alltmer vidgad offen tlighe t. Men i och med 
att de gick det lilla steg längre som en konkret sammanslutning av 
kvinnor i en förening - hur "reaktionär" den än var - automatiskt 
tvingade dem att ca, dvs. att definiera sig i förhållande t ill et t sam

hälle och vilket plats de där skulle ha, förva ndlades sådana romantiska 

118 YVONNE HIRDMAN 



särartstankar till en motsägelsefull blanding av modernismens ro
mantik och rationalitet. 

Sä här menar jag att det gick till: nyttotänkandet - det som också 
Anna Jonasdottir

12 
ser så klart som den ofrivilliga argumentativa 

tvångströjan - vred den romantiska moderligheten till att bli en nöd
vändighet i det allt kyligare samhället - en nödvändighet som också 
borde fä större inflytande ä n den som blott utövades i hemmen. Sä 
föddes samhällsmoderligheten: det var en koncentrerad form av 
kvinnl ig nytta, inte bara så, att den "reproducerade" samhällen med 

barn, inte bara sä att dessa barn formades i hemmen till goda med
borgare och mödrar, utan också sä, att denna koncentrerade kvinnlig
het borde utövas också där, där samhället måste ta ansvar för de 
minsta sina små: de fattiga, de föräldralösa, de sjuka, de fattiga osv. 13 

Denna kvinnonytta borde, fortfor argumentationen, premieras med 
politisk myndighet, med rösträtt och valbarhet. 

När den unga Alva Myrdal cog den politiska scenen i besittning -
så gott det nu lät sig göras för en kvinna i det tidiga 30-talets Sve
rige 14 

- kopplade hon emellertid denna tanketradition (som hon väl 
kände till 15

) med en annan, där modernismens sakligt rationella sida 
var den helt framträdande. Det var tankar om folk, ras, kvalitet, det 
var kort sagt tankar om "reproduktion", ett begrepp som blir allt 
vanligare. D et var ideer om samhällen och människor i funktionell 
symbios med varandra och om man fållde ut mödrar ur hopen männi
skor, fick moderligheten en helt a nnan och mycket sakligare 
"funktion" än den perverterade romantiska samhällsmoderligheten. 

Det var dessa mödrar som Alva Myrdal koncentrerade sin makt
strävan och sin ambition kring. Med sin snabba intelligens insåg hon 

den självklara kvinnliga maktkälla som kvinnokroppen, med d ess 

barnalstrande förmåga innebar. Men i stället för att förledas till den 
lockande sär-skildheten, som samhällsmoderlighetsstrategin innebar, 
använde hon den barnalstrande kvinnokroppen som medel för en 
större integrering av kvinnor i det offentliga, dvs. det manliga livet. 
Den strategi hon la upp skulle kunna betecknas som en Lysistrate 
strategi - att a nvända kroppen som utpressning för politiska mål. 

Så kunde man i vart fall också förs tå det lysande politiska fält tåg 
som hon - och Gunnar Myrdal - startade med det socialdemokratiska 
maktövertagandet 1932. Det befolkningspolitiska projektet kan också 
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- parallellt med dess uttalade socioekonomiska intentioner - ses som 
ett medel till större rö relsefrihet för kvinnor: som mödrar. 

Hon gav en lösning på det verkliga dilemma som modernismen 
förde med sig för kvinnor, dvs d et att kvinnor i motsats till män in
fångade i genussystemets segregerande och hierkiserande strukturer, 
de facto blev omoderna på de platser de var, m ed den kunskap de lä rt, 
med de erfarenheter de förvärvat. Samtidigt - och det är här dilemmat 
ligger - samtidigt som en förändring av denna omodernhet utmanade 
de grundläggande, djupgående genusstrukturerna.

16 

Alva Myrdals lösnin g var en pragmatisk lösning där kvinnors bar
nafödande inte skulle innebära en bestraffning för dem uta nför hem

met, när det gällde deras lönearbete, deras sociala och kulturella am

bitioner. Med hjälp av en intervenerande, sk profylaktisk socialpolitik 
skulle den omoderna kvinnan befrias en rad omoderna arbetsområden, 

hjälpas av halvkollektiva eller helkollektiva lösningar, framförallt av 

barnavården, för att bli en nyttig, funktionell medborgare i det pro
duktiva livet. Lönearbete och barnafödande. 17 

Alva Myrdals lösning är den som kom att praktiseras inte under 
1930, 40 eller 50-tal, men däremot den som introduceras som verklig 
politisk nyhet på 1960-talet och förverkligas mer eller mindre under 
1970 och 1980-tal. 

KONTRASTER? 

Vem vet? Kanske hade de det riktigt trevligt? Kanske lä t Anais Nin 
sin begåvning tyglas under Alva Myrdals kritiska blick, som a ll tmer 
mjuknade, kanske såg de hur de förkroppsligade det djupt tvetydiga 
och paradoxala i detta att vara kvinna i en modern värld? 

Att å ena sida n "gestalta" det moderna livet med sin egen kropp, 

sin sexualitet, sina kläder, sitt hår - sin näsa och sin ständigt arbe
tande penna. Att å andra sidan uttynttja "det m odernas" tekniska och 

sociala möjligheter t ill att förvandla kvinnokollektivets möjligheter 

till större frihet, att vidga det moderna till att också kunna härbärgera 

de "omoderna", i omvandlad form. 

Ty trots att vi kan konstruera dem som närmast repellera nde 
kontraster och låta dem representera det moderna i a ll dess 
motsägelsefullthet, kan vi ju se att de hade en gem ensam erfarenhet, 
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som de kanske var klarsynta nog at t se själva : att den värld de på 

olika sätt ville errövra var manlig i den betydelsen att den formats av 

att män ansågs som de "primära", de bestämmande, de normerande 
till vilka kvinnor måste anpassa sig. 

Men de såg det nog inte. Ty båda - på helt olika vis - har "det 
manliga" som förebild och som en ofrånkomlig storhet. Båda är ju 
djupt förälskade i det manliga i dess många moderna uttryck: den ra
tionelle vetenskapsmannen, den karismatiske konstnären. Det är 
enkelt att se hos Alva Myrdal. Men också Anais Nin's hjälcinna är en 
kvinna som vill ha och som tar sig samma friheter som män. Under 
vissa protester - ja, förvisso. Under bedyranden att detta ä r en 
"kvinna" som lever ut, -ja. förvisso. Men det är samma liv, samma utle
vande, samma djupt romantiska modernistiska dröm om det totala 
som hos den manliga ko nstnären. En slags kvinnlig Henry Miller

18 

Samtidigt hade de båda ögonblick av djup klarsynthet. Alva Myr
dals vassa små formuleringar att marknaden inte tycktes tåla två po
litiker Myrdal och hennes egenartade text i Folk och familj under av-

. "D k.. . 1 bl "19 b h .. b d snitte t et ena onet - ett soc1a t pro em e over ara en en a 
liten knuff för att demaskera den manliga normens totalitära makt -
och hennes insikt om den. Anais Nin kunde någongång låta sin tanke 
ta ut svängarna inom detta tabu område och hade då, plötsligt och 

konsekvenslöst, analyserat dilemmat i dess enorm a vidd: 

''Jag är rastlös. Äventyret lockar iväg mig. När en man känner detta 
är det inget brott, men lllt en kvinna känna det och alla ropar indig
nerat. Överallt ser jag att jag lever i en vä rld gjord av mannen som 
han ville ha den, och jag är vad mannen vill a tt jag ska vara." 

20 
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NOTER 

1 Om Anais N ins liv se not 7. Angående abort se Elisabeth Elgan, 
Genus och politik. En jämfdrelse mellan svensk och fransk abort- och 
preventivmedelspolitik från sekelskiftet till andra välrdskriget. Scudia 
Historica U psalienisa 176, Uppsala 1994. Om Anais Nins abort, 
se Incest. ur kärleks dagbo.ken, M1lnpockec 1994, s 381 ff se också 
Anais Nin Dagbok 1 1931- 1934,Trevi 1966 302 ff. Trots det 
uppenbara att denna abort är fullständigt obegriplig är de t ingen 
som reagera t på att den förlagts så sene, se tex Elisabeth Barille 

Anais Nin. Maskerad - så naken. Forum 1991, som dessutom för
skönar händelsen , ideologiserar den: "Könets bojor hade brustit. 
Biologin upphövcs. Hädanefter skulle hon ha en mission", s 110. 

Den enda möjliga förklaring till den makabra a borten är att den 
aldrig ägt rum, dvs. den är dramatiserad till 6:e månaden för att 
ge effekt. Eller det handlar om etc missfall som Anaias Nin själv 
gör om till en medveten abort. 

2 Anais Nins första litterära verk var en biografi över D.H. Lar
wrenve. Med snuskförfaccare avses här Nins förhållande till 

Henry Miller. 
3 Alva Myrdal hade tänkt skriva en liecenciacsavhandling i peda

gogik, "Utkast till en kritik av Freuds drömlära", se Sissela Bok, 
Alva Ett kvinnoliv, Bonniers 1987 s 87 f. Anais Nin hade själv 
praktiseac som a nalytiker i New York året innan. Hennes kun
skap var egna analyser hos Freudianer som Rene Allendy och 
Otto Rank, en gång Freuds självklare kronprins.Rank skrev för 
övrige om incest. 

4 Från Eddan till Ellen Key, Texter om och av kvinnor från medeltiden 
till 1900 valda och kommenterade av Beata Losman, Göteborg 
Women's studies 3, Göteborg 1993,s 124. 

5 Nin, Incests 343. 
6 Om hur Anais N in låter sig piskas av sin analytiker Rene Alle ndy 

se Nin Incest s l 58f. 

7 Ninaas35. 
8 Anais Nin var född 1903, Alva Myrdal föddes 1902. Litteratur 

om dem, om Anais Nin se Elisabeth Barille aa, se framförall t 
Anais Nins egna dagböcker. Om Alva Myrdal, se Sissela Bok aa, 
se Kaj Fölster De tre löven. En myrdalsk efterskrift, Bonniers 1992, 
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se Hirdman, Den socialailiska hemmafrun och andra kvinnohistorier, 
Carlsson 1992 särskilts 113: Alva Myrdal: en studie i feminism, 
samt s 143 Skärvor av kvinnoliv - ur Alva Myrdals brevsamling. 
Se också Margareta Lindholm, Talet om det kvinnliga.studier i fe
ministiskt tänkande i Sverige under 1930-talet, Göteborg 1990. Mitt 
arrangerade möte mellan de tvll är således en ren fiktion, det 
kanske ändå måste påpekas. När fotnoter stöder de fiktiva tan
karna är det för jag utnyttjat deras texter närmast ordagrannt. 

9 Y Hirdman, Den socialistiJka hemmafrun kap. Det glada tjugotalet 
och den svåra kärleken, s 17 lf. 

10 Se Kari Telste "Hun torde icke aabenbare det.." Seksualitet, 
kjönn og kropp i norsk rettsmateriale på 1600- og 1700-tallet, i 
Kvinnohistoriens nya utmaningar: Från sexualitet till världshistoria, 
Konferensrapport fr, det IV Nordiska Kvinnohistorikermötet 27-

30 maj 1993, Tampere 1994. 
11 Hirdman aa s 185f. 
12 Se Anna Jonasdottir, Love, Power and Political lnterests, Örebro 

Studies 7 Kumla 1991 som nyttoargumentationen. 

13 Om samhällsmoderligheten, se kommande avhandl. av Birgitta 
J ordansson. 

14 Om aktivt motstånd mot kvinnor som politiker se Gunnel Karls
son, Från broderskap till systerskap. Det socialdemokratiska kvinnofdr
bundets kamp for inflytande och makt i SAP, Lund 1996, se vidare 
Kjell Östberg, Män,kvinnor och kommunalpolitik under mellan
krigstiden, i antologin På tröskeln till välfärden. Välgörenhetsformer 
och arenor i Norden 1800-1930, red. M.Taussi Sjöberg o Tinne 
Vammen, Stockholm 1995, Hirdman Y Att lägga livet tillrätta. 
Studier i svenskfolkhemspolitik, Carlssons 1989. 

15 Se Sissela Boks aa om Alva Myrdals påverkan av Ellen Key. 
16 Detta dilemma har jag på annat håll döpt till genuskonflikten, se 

SOU 1990:44, kap 3, Genussystemet se vidare Hirdman, Women, 
from Possibilites to Problem? Gender conflict in the Welfare State, Re
port nr 3 ALC 1994. För befolkningsfrågan se Hirdman 1989, 
Ann Sofie Ohrlander, More Children oj better quality, Ann Katrin 
Haj te, Befolkningsfrågan «h välfärden. Debatten om familjepolitik och 
nativitetsökning under 1930-och 1940 talen, Uddevalla 1974 

17 Om Alva Myrdals - och även Gunnar Myrdals - feminism, se 
Hirdman: Att lägga livet tillrätta, s 105 ff, "Social Engingeering 
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and the W oman Question" i Swedish Social Democracy. A Mode/ in 
Transition, ed b. W. Clemant & R. Mahon Canadian Scholars' 
Press Inc. Toronto 1994 samt "Rationalitet, lycka och genus -
välfärdsstatens grunddrag,i Rapport frå n forskarseminariet i 
Umeå 1996, FKF Fakta: Ojämlikhet från vaggan till graven - på väg 
in i 2/3- samhälleet? 

18 Se Erica J oung som trillat i samma fälla, Henry Mil/er och jag, 
Mänpocket, 1995. 

19 Se Hirdman, Den socialistiska hemmafrun, avsnittet om Alva Myr
dal - en studie i feminism, s 131 f. 

20 N in aa s 45. 
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Skogen och lagen 

Identitet och kollektivt handlande i skogsbygden 
1820-1930 

AV MATHS ISACSON OCH BO PERSSON 

INTRODUKTION 

Skogen har i alla tider varit en viktig resurs för de människor som levt 
i dess närhet. För skogs- och glesbygdens befolkning har den varit en 
tillgång som använts på en rad olika sätt. Den moderna skogsindu
strins och det storskaliga skogsbrukets framväxt och utveckling under 
1800- och 1900-talen förändrade möjligheterna att utnyttja resur
serna i skogen, förändringar som innebar både ökade möjligheter och 
stora påfrestningar för skogsbygdens människor. 

Denna essä är ett tolkningsförsök av hur den moderna skogsin

dustrins intåg i skogsbygden förändrade lokalsamhällets villkor, hur 
nya grupper och identiteter skapades och hur maktförhållandet 
mellan dessa grupper förändrades. D en period som behandlas sträcker 
sig frfo 1800-talets början fram till mitten av mellankrigstiden. Vi 
vill visa på hur maktresurser förändrades, hur tillgången till viktiga 
maktresurser förändrade människors identitet och hur resurser, iden
titeter och val av strategier påve rkade varandra. De aktörer som står i 
centrum är bönderna, skogsindustriföretagen och skogsarbetarna. 

MAKT 

Den analys av makt och maktresurser som vi här använder ansluter i 
stort till den som använts av bland andra Walter Korpi och forsk
ningsprojektet "Facklig politik och facklig makt". 

1 
Det nya är att vi 

på ett något annorlunda sätt diskuterar förhållandet mellan föränd-
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ringar i maktförhållandena och olika gruppers identiteter och möjlig
heter till kollektivt handlande. 

Grundtanken i det maktbegrepp som används här är att makt ses 

som ett relationellc begrepp, något som sker mellan två eller flera ak
törer, det kan vara individer eller kollektiv. D et är förmågan att utöva 
makt som är det viktiga och den grundas på tillgång till maktresurser 

och betingelser för make. Politiskt handlande grundas på flera faktorer: 
långsiktiga mål och val av övergripande strategi för art nå d essa mål, 
mer omedelbara mål och val av medel för att förverkliga dem, samt 
val av organisationsformer för det polit iska handlandet. Här ing!l.r 
också vilka maktresurser man har cillg!l.ng till, hur man värderar 
dessa, samt hur man uppfattar övriga aktörer och deras maktresurser. 

I de långsiktiga mil.len ingår bland annat hur man uppfattar sig 
själv och sina intressen, sin identitet. Identiteten är i sin tur avhängig 
av bland annat vilka maktresurser man har tillgång till, till exempel 
jord, skog, arbetskraft, liksom tidigare ko llektiva identiteter och or
ganisationsformer. 

Maktresurser används för att belöna eller bestraffa andra aktörer. 
Förutsättningen för att någo t ska kunna kallas för en maktresurs är 
att den ska kunna mobiliseras och användas. Maktresurser är inte ab
soluta och oföränderliga. De har olika egenskaper och är inte använd
bara i alla situationer och relationer. De kan vara knutna till individer 
eller kollektiv. Viktiga maktresurser i ett förkapitalistiskt samhälle är 

till exempel jord och t illgång till resurser som är viktiga för självhus

hållning. I ett kapitalistiskt samhälle är arbetskraft, kapital och pro

duktionsmedel viktiga maktresurser. Förmåga till kollektivt hand

lande genom olika o rganisationsformer är i alla samhällen en viktig 

maktresurs. 
Betingelser fdr makt är faktorer som har stor betydelse för den fack

liga makten, men som ligger utanför aktörernas möjlighet att direkt 
påverka. De kan verka till fördel eller nackdel för den egna makten. 
Sådana kan vara av många o lika slag. Relationen mellan tillgång och 
efterfrågan på olika marknader är en sådan, liksom möjligheter att få 
tillgång till andras maktresurser. Stadiga regleringar och lagstiftning 
utgör också betingelser för makt. 
Ett annat begrepp som är viktigt i en m aktanalys är icke avsedda kon
sekvenser av politiskt handlande2, till exempel att man gör ett politiskt 
val som får till följd att det försvårar framtida handlande. 
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STUDIENS INRIKTNING 

I denna uppsats vill vi diskutera hur den moderna skogsindustrin på
verkade både maktresurser och identiteter i skogsbygden. Det är 
främst skogen som maktresurs, möjligheterna till kollektivt hand
lande och möjligheter att använda den juridiska arenan för att tillva
rata sina intressen som står i centrum. Vi sätter fokus på ett litet sam
hälle i den mellannorrländska skogsbygden, byn Ängersjö i nordvästra 
Hälsingland. Valet av Ängersjö har skett utifrån att vi båda deltar i 
uppbyggandet av ett större tvärvetenskapligt forskningsprojekt om 
skogsbygdens utveckling under tusen år, ett samarbete mellan sam
hällsvetare, humanister och naturvetare. I detta projekt är byn ett 
viktigt studieobjekt, inte minst p! grund av att projektet ursprungli
gen initierades genom ett fruktbart samarbete mellan historiskt in
tresserade bybor och forskare från Stockholms och Uppsalas universi
tet. Byalaget i Ängersjö har under m!nga år byggt upf ett arkiv om 
byns historia som vi kunnat utnyttja för denna uppsats. 

Vår essä här är upplagd utifrån två undersökningar. Den första 
handlar om skiftena av Ängersjös skogsmark, främst det mycket 
långvariga och konfliktfyllda laga skiftet. D en andra handlar om de 
omfattande och hårda arbetskonflikterna i skogen under 1920-talet. 
Vårt perspektiv har styrts av källägec och valet av aktörer och har 
fokuserats på männens roll. Mannen/bonden tar under denna period 
ett viktigt steg ut ur hushållet in i lönearbetet, in i organisationer 
utanför bygemenskapen och för den delen även in i politiken. Detta 
perspektiv innebär givetvis en begränsning, för här ligger ett intres
sant genusperspektiv som vi senare tänker utveckla inom forsknings
projektets ram, m ed frågor som: Hur förändrades hushållsekonomin 
när skogsbolagen trädde in på den lokala arenan ? Vilka möjligheter 
hade kvinnorna att skapa et t nytt självständigt utrymme med de nya 
försörjningsmöjligheter som öppnade sig? Hur agerade de, indivi

duellt och kollektivt, i förhållande till skogsbolagen och till männen? 

SKOGSINDUSTRINS ANKOMST TILL SKOGSBYGDEN 

Under tiden före den industriella epoken hade skogsbygdens befolk
ning utvecklat en tradition av att akt ive skapa och utnyttja möjlighe
ter till försörjning .4 Förhållandena skilde sig kraftigt från dem som 
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rådde i södra Sveriges slättbygder. Åkerbruket var i skogsbygden en
dast en begränsad del av husMl!sekonomin. Boskapsskötsel, jakt och 
fiske var viktigare och här spelade skogsmarkerna stor roll. Men 
skogsbygden var inte på något vis isolerad från de övriga delarna av 
landet. Ofta utnyttjade befolkningen långväga handelskontakter för 
att kunna sälja de viktiga produkter som tillverkades, tex järn, päls
verk, torkad fisk, timmer, träkol, pottaska och tjära. Många arbetade 
med kolning och transporter åt järnbruken. Hushållsekonomin var 
sammansatt och man levde i ett arbetsår5

, där olika sysslor utfördes 
vid olika tidpunkter av medlemmarna i hushållet. Flexibiliteten var 
stor, det gällde att utnyttja alla möjligheter till försörjning. De hot 
som kom från statsmakten i form av skatter och avgifter, och andra 
u tifrån kommande ekonomiska intressen, tex när det gäller handeln, 
fö rsökte man möta på olika vis och med stor list. 

Vad som hände under 1800- talet var att utlandets efterfrågan på 
sågtimmer kraftigt ökade.6 Stora sågverk anlades efter Norrlands
kusten och ett modernt storskaligt skogsbruk utvecklades. Vid sekel
skiftet ökade efterfrågan på skog ytterligare med pappersindustrin. 

Skogsbolagen försökte på olika vis försäkra sig om tillgång på 

både råvara och arbetskraft. Skogsbygdens människor utnyttjade de 

nya möjligheterna och försökte möta de negativa följderna. Föränd
ringarna på det ekonomiska planet blev omvälvande. Skogen fick et t 
helt nytt värde. Men värdet var inte stabile, utan varierade med den 
svenska och internationella trävarumarknaden. Priset på skogen och 
möjligheterna att få arbete i avverkningarna avgjordes inte i sista 
hand i byarna i Härjedalen eller på bolagskontoren, utan på träva
rubörsen i London. 

Skogsbygde n blev också en del av en mycket större arbetsmarknad. 
Arbetare utifrån , från andra byar och från andra landskap, konkurre
rade om arbetstillfällena med lokalbefolkningen. Försäljning av skog 
och arbete gav kontanter, och penningekonomin ökade. På så sätt in
tegrerades också skogsbygden i den svenska varumarknaden. 
Marknaderna påverkade också befolkningens storlek och samman
sättning. Befolkningen ökade under slutet av 1800-talet, bland annat 
genom inflyttning av skogsarbetare. Den blev samtidigt mer skiktad, 
i tex självägande jordbrukare, bolagsarrendatorer, torpare och arbe
tare. 
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ARENAN: BYN ÄNGERSJÖ 

Byn Ängersjö ligger i en gränsbygd. I dag tillhör byn Härjedalens 
kommun, trots att den samtidigt ligger i landskapet Hälsingland. År 
1864 överfördes Ytterhogdals kommun med Ängersjö kapellförsam
ling från Gävleborgs till Jämtlands län. Trots sin ringa befolknings
storlek skildes Ängersjö från Ytterhogdal år 1925 och var fram till 
1952 en egen kommun. 

I dag är Ängcrsjö en glesbefolkad skogsbygd med en krympande 
och allt äldre befolkning. Turismen har, vid sidan av skogsbruket, 
under senare år blivit en viktig näring. Går vi tillbaka drygt hundra år 
i tiden, till tiden då derina skildring tar sin början, levde människorna 
här genom en kombination av olika verksamheter: jakt, åkerbruk, bo
skapsskötsel, skog, saluslöjd och smide. Försörjning och överlevnad 
förutsatte, som alltid i skogsbygden, att hushållen utnyttjade många 
resurser. Jordbruket var endast en binäring bland många. Skogen var, 
och blev med tiden, en allt viktigare resurs. J ordbruket var i huvudsak 
boskapsskötsel. Växtodlingen begränsades till korn, potatis, havre och 
från slutet av 1800-talet vallväxter.7 Självhushållningen var omfat
tande, även om handeln med varor ingalunda gick bygden förbi och 
det fanns ett utbyte av varor och tjänster mellan de olika hushållen. 
Men det var först med skogsdrivningarna som bygden på allvar drogs 
in i penningekonomi. Skogsdrivningen ledde också till att böndernas 

stora skogar fick ett nytt värde, tidigare utnyttjades de främst till 
bete, jakt och husbehovsved och endast marginellt till avverkning för 
avsalu. Markägarna blev nu bönder och investerade i stora gårdar med 

tilltaget möblerade boningshus. Folkmängden steg. År 1850 hade 
Ängersjö församling cirka 200 invånare. 1900 hade befolkningen sti

git till cirka 380, för att 1925, då tillväxten nådde sin kulmen, uppgå 
till knappt 500 personer.

8 

Det skogsbolag som främst exploaterade skogarna i Ängersjö var 
Marma Sågverks AB och detta bolag är därför en av huvudaktörerna i 
vår essä.9 Bolaget bildades !l.r 1856, men grunden för det lades redan i 
slutet av 1840-ta let. Från 1870-talet ökade bolaget sitt skogsinnehav 
så att det 1920 ägde 70 000 ha produktiv skogsmark. Av dem l!g 
drygt en tiondel i Ängersjö. Under 1890-talet kom bolaget i allt 
större svårigheter med överavverkningar och ekonomiska skulder som 
följd. 1914 inköptes aktiemajoriteten av Långrörs AB. Kriserna fort-
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satte och 1922 tog Skandinaviska Kredit Aktiebolaget över de företag 
som ingick och reorganiserade dem. I dag ägs skogarna i Ängersjö hu-
vudsakligen av Korsnäs AB. . 

DEN STORA SKOGSPROCESSEN 

Under slutet av 1700- och början av 1800-talet började Sverige !fog
samt omvandlas till ett modernt kapitalistiskt samhälle. Skiftesrefor
merna påskyndade utvecklingen och påverkade livet även i relativt 
perifera områden. 

År 1813 nådde storskiftet Ytterhogdals socken och därmed också 

byn Ängersjö. När inägoskiftet var avslutat för byn 1828 visade det 

sig att byns skattetal, 22 öresland 23 1/6 penningland, var för högt i 
förhållande till storleken på inägorna. Byn skulle därför kompenseras 
med skogsmark, när skogen så småningom skulle skiftas. LO 

Storskiftet, liksom hela skiftesrörelsen, vägleddes av tanken att 
privat äganderätt till jord och mark var en förutsättning för ekono
misk tillväxt och välstånd, för både människor och landet som helhet. 
Denna tanke var också grunden för avvittringen i Norrland, nä r den 
återupptogs i början av 1800-talet. Genom avvittringen överfördes 
skogsmark från kronans ägo till privat ägo. Gamla byar och hemman 
liksom nybyggen tilldelades mycket stora skogsområden. Små 
hemman, med svag bärkraft, fick extra tilldelning. Nybyggen som 
togs upp fick förmånliga villkor. I praktiken var tilldelningen av 
skogsmark generös. Reglerna tolkades välvilligt av statsmakternas 
representanter. Byarna kunde också få extra tilldelning av skogsmark 
mot att de åtog sig at t betala extra skatt för dessa områden, sk öke
skatt.11 En tanke med tilldelningen av skogsmark var naturligtvis 
också att befrämja sågverksindustrin . 

ÄNGERSJÖ MÖTER DEN MODERNA SKOGSINDUSTRIN 

Mötet mellan byn Ängersjö och den moderna skogsindustrin skedde 
genom en person, Per Henrik Widmark, och resultatet av detta möte 
fick långvariga konsekvenser. D e möttes redan 1828, då Widmark, 
som då var kommissionslantmätare, avslutade inägoskifte t i byn. 12 

Samma år fick han i uppdrag att utarbeta ett förslag till avvittrings-
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stadga för Gävleborgs län, som Ängersjö då tillhörde och några år se
nare blev Widmark styresman för avvittringsverket i länet. I den 
egenskapen mötte Widmark byborna igen 1839, då avvittringen i Yt
terhogdals socken tog sin början. 

Widmark var inte bara lantmätare. I mitten av 1840-talet började 

han engagera sig i sågverksindustrin och 1856 bildade han tillsam
mans med några andra intressenter Marma Sågverksaktiebolag, Sveri

ges första aktiebolag inom sägverksbranschen. Bolaget blev fram
gångsrikt under hela 1800- talet. Widmarks ämbetsmannakarriär 
kröntes 1859, då han blev landshövding i Norrbotten. 

De skogsom råden som av hävd tillhörde Ängersjö by var mycket 
stora och avvittringsförslaget innebar att byn skulle betala ökeskatt. 
Nu trädde Widmark på allvar in på byns arena. Han hade redan köpt 
ett helt hemman i byn och en del av ett annat och 1853 erbjöd han 
sig att köpa den kommande ökeskatten av byn, i gengäld skulle han 
El ett stort skogsområde som genom avvittringsförslaget skulle till
falla byn. Byamännen skulle fä behålla fäbodvallar, slätter, bete, hus
behovsvirke samt jakt och fiske i skogsområdet, men för det skulle de 
betala hälften av ökeskatten. De vattendrag som var flottbara skulle 
förbeh!llas Widmark. Widmark skulle förutom halva ökeskatten 
betala en koncantsumma till byamännen på sammanlagt drygt 6.000 
Rd Banco samt fondera medel för byamännens betalning av sin del av 
ökeskatten. Byamännen fick också löfte om företräde till de arbeten 
som trävarurörelsen kunde ge. 

Avtalet mellan Widmark och byamännen från 1853 är på många 
vis originellt och intressant. Denna typ av "skatteköp" är så vitt vi 
förstår inte tidigare behandlad i litteraturen om trävaruholagens 

skogsförvärv under 1800-talet. D äremot finns paralleller till de 
mellansvenska järnbrukens anskaffning av ved under 16-1700-ta
len. 

13 
Möjligen finns en kontinuitet mellan järnbruken och den mo

derna trävarurörelsen som vore värd en närmare undersökning. Här 
räcker det att konstatera att avtalet inte gav full klarhet om vem det 
egentligen var som juridiskt ägde skogsmarken, något som skulle 
skapa problem senare. 

Byamä nnen, och det är i denna kollektiva organisationsform som 
jordägarna agerar, måste ha förstått att de hade ett viktige beslut att 
fatta, men de fulla konsekvenserna av en uppgörelse med Widmark 
kunde de knappast överblicka. Den moderna trävaruindustrin hade 
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nätt och jämt kommit igång och värdet av skogen som industriråvara 
var relativt obekant. Widmark hade bättre kunskaper. Avtalet gav 
byamännen samma förutsättningar för sin försörjning som de tidigare 
hade haft, samma möjligheter att utnyttja skogen på traditionellt vis. 
De kunde också behålla sin del av skogen som samfällighet. De slapp 
dessutom betala hela ökeskatten själva, en stor lättnad när deras hu
vudsakliga produktion baserades på självhushåll. Därtill fick de kon
tanter och ett löfte om avlönat arbete under en period av året då de 
inte var upptagna med jordbruket. Det sistnämnda är viktigt för våra 
kommande resonemang . 

Vad byamännen förlorade var en stor del av byns samfällda skogs

mark. Men skogsmarken kunde bönderna i dagsläget inte få några 
större inkomster av. För det krävdes avverknings- och transporttek
nik, marknadskunskap och kontakter, samt inte minst kapital för att 
iordningsställa flottningsleder. Alle detta saknade bönderna, men inte 

Widmark. 
När avtalet träffats förklarade sig Widmark jävig att fortsätta av

viccringsföräccningen och en annan lantmätare fick ta över. I slutet av 
1855 var avvittringsförslaget för Ytterhogdals socken klare. Widmark 
hade då åtagit sig dubbelt så mycket ökeskatt som bönderna i byn. I 
januari 1859 fastställdes avvittringen av Kungl Maj:t. De olika hem
manen åsattes därmed nya skattetal som även innefattade ökeskatten. 

Vid det laget hade Widmark överUtit sina fastigheter i byn till 
Marmabolaget. Bolaget hade dessutom köpt ytterligare en fastighet i 
byn. Byns skogar låg fortfarande i samfällighet. Några månader se
nare begärde Widmark att en lantmätare skulle bryta ut skogsmark 
för en av bolagets fastigheter i byn. Lantmätaren gjorde mer än så. 
Hela byns skogsmark skiftades, så att bolagets skogar avskiljdes uti
från 18 5 3 års avtal. 

Vilken status detta skifte hade klargjordes aldrig, och detta kom 

att bli etc tvisteämne i framtiden. Skulle det betraktas som en uppfölj
ning av storskiftet, en del av avvittringen, en "normal" lantmäteriför

rättning där en ägares mark avstyckades eller något annat? 
Till grund för detta skifte låg också etc nytt avtal mellan byn och 

bolaget, träffat i maj samma år. Enligt detta erhöll byn vissa slåtter
marker mot att bolaget fick skogsmark. Det gjordes också vissa juste
ringar av det tidigare avtalet angående skogsmarken. Slucresulcacet 
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efter de bilda avtalen 1853 och 1859 same skiftet 1859 blev att bya
männen endast hade kvar 25 % av sitt ursprungliga skogsinnehav. 

Under följande decennier fortsatte Widmark och bolaget att öka 
sin kontroll över skogsråvaran i socknen. Fastigheter och delar av fas
tigheter köptes. Krononybyggen, dvs fastigheter med vidhängande 
skogsmarker som avstyckats vid avvittringen, inköptes ocks!. Dess
utom köpte bolaget avverkningsrätcer av byamännen och övriga fas
tighetsägare. Avverkningsräccigheterna betalades vanligen med revers, 
en betalningsform som var fördelaktigt både för köpare och säljare. 
För köparen krävde den mindre kapital och för säljaren gav den en 
jämn och hygglig inkomst. Dessutom innehöll kontrakten ofta för
tursrätt för säljaren till avverkningsarbete. 

STRIDEN OM SKOGEN INLEDS 

Vad bönderna i Ängersjö under denna tid tänkte om bolaget och bo
lagets snart nog fullständiga kontroll av skogsråvaran vet vi inte, men 
i Ängersjö drog det ihop sig till en långvarig strid om skogen. Fast 
det är osäkert om nägon av parcerna insäg detta frän början. Även 
denna gång var det Marmabolaget som var drivande. 

År 1890 begärde bolaget laga skifte och i början av 1891 skaffade 
sig bolaget lagfart på sin del av ökeskaccen. 

14 
Vid det första samman

trädet i april 1891 förklarade b!de bolagets representant och bya
männen att de ville att skiftet skulle verkställas s! fort som möjligt. 
S! skulle det inte bli. Förse trettio !r senare skulle det vara klart och 
dröjsm!let var en följd av att byamännen maximalt utnyttjade sina 
möjligheter att överklaga varje led i skifcesgängen. 

Ett laga skifte skulle följa en fastställd ordning, som syftade till att 
cillfredställa två viktiga principer: att skiftet skulle genomföras effek
tivt och med ett kvalitativt bra resultat, samt att skiftesresultatet 
skulle vara rättvist. 15 

Om någon av skiftesdelägarna, dvs de som samfällt ägde mark, be
gärde skifte skulle det också verkställas. Fanns det skog inom skiftes
gränserna utfärdade länsstyrelsen förbud mot att avverka skog till av
salu. Skiftet skulle verkställas av en förordnad lantmätare och ev! go
demän fr!n socknen. Om skifcesdelägarna inte kunde komma överens 

inför förräccningsmännen, kunde ärendet hänskjutas till ägodelnings

rätcen. Ägodelningsräcc fanns för varje tingslag; ordinarie domare var 
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ordföra nde, de tre ledamöterna utsågs av sockenfullmäktige. Utslaget 
från ägodelningsrätten kunde sedan överklagas till Kungl Maj :t, dvs 

Högsta domstolen. 

Dessa möjligheter att överklaga utnyttjades av båda parter under 
den tid laga skiftet pågick. Vid tio tillfällen fördes o lika tvistepunkter 
upp till högsta instans och vid ett tillfälle öppnade byamännen en 
civilprocess mot bolaget som också den fördes till högsta instans. 

Ingen av dessa tvister gällde inägomarken, utan samtliga gällde 
skogsmarken. Hela tiden agerade bönderna i kollektiv form, som 
"byamännen" , ibland med och ibland utan juridiske ombud. 

Vi ska inte göra någon uttömmande analys av detta konfliktfyllda 
laga skifte, som än i dag kallas "Processen" av byborna. Det får vänta 
till etc annat tillfälle. Vi nöjer oss med att skildra gången i skiftet och 
de viktigaste tvistefrågorna för att i avslutningen försöka besvara frå
gan vad det var byamännen försökte åstadkomma med sin strid och 
varför. 

ATT ÄGA SKOGSMARK? 

Den första tvisten går vi här förbi, men den andra (mars 1895 - april 
1901) gällde den hävdeförteckning som förrättningsmännen upprät
tat, dvs vem som ägde vad inom skifteslagec. Förrättningsmännen 
hade utgått från storskiftet 1815 och 18 59 !lrs skifte av skogsmark 
och uteslåtter. Byamännen vägrade erkänna denna hävdeförteckning. 
Eftersom ägodelningsrät ten inte hade rätt att döma i äganderäctsfrå
gor öppnade byamännen civilprocess mot Marmabolagec. 

Byamännen krävde att hävdeförteckningen liksom skogsdelningen 

1859 skulle ogiltigförklaras. Vidare ville de inte att avtalen från 1853 

och 1859 skulle ligga till grund för den kommande del ningen av sko
gen. Delningen av skogsmarken skulle i stället ske utifrån hemman
delarnas skaccecal och omfatta hela skogsområdet, alltså även den del 
som disponerades av Marmabolaget. Bönderna ville med andra ord åt 
skogen! 

Ytterst gällde detta civilm!ll vem som hade äganderätten till 
"bolagets skogsmark": bolaget självt eller byn som kollektiv 
(inklusive bolaget). Byamännen agerade som kollektiv och argumen
terade efter flera linjer, med mer eller mindre "goda" skäl. Man kan se 
att de unda n för undan förbät t rar sina argument och släpper en del. 
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Detta gäller också bolaget. Detta kan ha att göra med att båda parter 
företräds av ombud i hovrätten och Högsta domstolen. 

Båda parter inriktade sig på tolkningen av de båda avtalen från 
1850-calet och uppfattningen av skogsdelningen 1959. Bolaget häv
dade att 1853 års avtal låg till grund för avvittringen. Byn hade läm
nat ifrån sig skogen mot att bolaget åtog sig ökeskatten. Skogsdel
ningen 1859 var en del av avvittringen som hade gett bolaget full 
äganderätt till sina skogar. Byamännens rättigheter på dem var att 
jämställa med servitut. 

Byamännens huvudargument var att skogsdelningen 1859 inte 
gällde äganderätten, endast bolagets rätt t ill virkesfångst. Den var att 
räkna som en sämjedelning, som därför inte gav äganderätt till mar
ken. Avtalet från 1853 visade att skogsmarken fortfarande var en 
samfällighet, man hade endast gjort ett byte av vissa rättigheter och 
plikter. 

En av byamännen, handlanden Sven Englund, drev också egen sak 
i rätten. Det är han som tycks vara den drivande i byn. 16 Han menade 

som "särskild grund" i sitt fall att den person som undertecknade av

talen 1853 och 1859 för hemmanet nr 8 inte hade juridisk rätt till 
detta för den tredjedel av hemmanet som hand landen nu ägde. Detta 
kan tolkas som en spricka i enigheten i byn, men också som ett ut
tryck för den drivande personens särintressen. 

Både härads- och hovrätten avvisade byamännens krav, men 
Högsta domstolen blev utslaget ett annat. Här gav man byamännen 
rätt vad gäller äganderätten. Båda avtalen tolkades som en 
"sämjedelning tills vidare". Skogsdelningen 1859 var inte fastställd i 
laga ordning och därför ogiltig. Hela skogsområdet skulle därför be
traktas som en samfällighet. Delningsgrunden, alltså den princip efter 
vilken marken skulle skiftas, kunde inte domstolen uttala sig om utan 
den skulle fastställas genom skiftet. 

Kungl Maj:ts dom i april 1901 måste ha uppfattats som en seger 
för byamännen, men den var bara tillfällig. 

ATT HÄVDA SKOGSMARK? 

Nll.gra månader senare for tsatte skiftesförrättningen. 1904 framlades 
en ny hävdeförreckning, denna gll.ng utifrån 1901 ll.rs dom i Högsta 
domstolen. Denna gång överklagade bolaget till ägodelningsrätten, 
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eftersom de fortfarande ansåg sig ha ägorätten till den skogsmark de 
tilldelats 1859. Målet fördes sedan vidare till Kungl Maj:t. I juni 
1906 gav H ögsta domstolen bolaget rätt! Den utgick från att skogs
delningen 1859 var en sämjedelning, men menade att det skogsom
råde som då bröts ut för bolagets räkning sedan dess hade hävdats av 
bolaget och därför borde betraktas som bolagets mark. 

Det kan tyckas som om Högsta domstolen därmed gick emot sin 

tidigare dom, men visar mer att vid tvister om samägda markområden 
var det inte endast d et formella ägandet av mark som kunde fälla 

avgörandet, utan även det praktiska hävdandet. 
17 

1907 fortsatte skiftet. En ny hävdeförteckning lades fram. Den ac
cepterades nu av bolaget men inte av byamännen. Vid behandlingen i 
ägodelningsrätten uppträdde byamännen både på egen hand och med 
hjälp av ombud, en häradshövding LE Gezelius. Striden gällde nu 
innebörden av begreppet hävda. Byamännen menade att de hela tiden 

tillgodogjort sig de rättigheter som fanns i avtalen 18 5 3 och 18 59, 
dvs odling, bete, husbehovsvirke osv. D ärmed hade de också hävdat 
skogsmarken lika mycket som bolaget. Ägodelningsrätten uttalade 
att fäbodvallar och slåtter samt all mark som inte var duglig skogs
mark var hävdad av bymännen, samt dessutom hälften av den dugliga 
skogsmarken. Domen var alltså återigen en seger för byamännen. 
Ordföranden i ägodelningsrätten var dock inte enig med utslaget. 

Domen måste tolkas så att rätten ansåg att traditionellt utnytt
jande av skog var jämbördigt med avverkning för försäljning. Detta 
svär lite mot den gängse uppfattningen att laga skiftet innebar att det 
tidigare ömsesidiga beroendet med rättigheter och skyldigheter regle
rade genom kollektivt beslutsfattande ersattes av individuellt förfo

gande reglerat genom lag. 
18 

Detta visar tydligt att skiftet skedde i en 
brytningstid mellan en äldre och en mer m odern rättsuppfattning om 
ägandet . 

Bolaget överklagade och i november 1911 föll Kungl Maj:ts ut

slag. Högsta domstolen gjorde inga ändringar i ägodelningsrättens 
utslag, men menade att skiftesförrättningen kunde for tsätta trots a tt 
inte a lla delägare godkänt den. D enna dom är svår tolkad. Det verkar 
framför allt som Högsta domstolen gav förrättningsmannen en moi
lighet att komma förbi tvisterna om hävden. 
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ATT DELA SKOGSMARK? 

Skiftet fortsatte, men strandade snart igen. Denna gång kunde man 
inte komma överens om delningsgrunden. Förättningsmännen me
nade att för de storskiftade inägorna skulle innehavet av mark utgöra 
delningsgrund och för byns övriga mark det tidigare fastställda skat
tetalet. I ägodelningsräcten krävde byamännen att fä behålla rättighe
terna enlig 1853 års avtal. Kungl Maj:cs utslag kom i juli 1915. Bya
männens krav på "allmänningsrättigheter" avvisades helc. Vidare be
stämdes att de nu gällande skattetalen skulle utgöra delningsgrund 
för såväl inägor som skogsmark, med undantag för två fastigheter 
(troligen Widmarks förs ta förvärv) där den gamla skatten (före av
vittringen) skulle utgöra delningsgrund. 

Skiftet fortsatte och strax före jul 1916 uppstod tvist om hävden 
av ståndskogen. Denna gång gällde det alltså inte skogsmarken, utan 
de enskilda växande träden, det omedelbara kapitalet. Bolaget erbjöd 
förlikning genom pengar, men man kunde inte komma överens om 
summan. Byamännen menade också att de till viss del hävdat stånd
skogen genom sina husbehovsrätter. Bolaget yrkade att ståndsskogen 
skulle fördelas efter hävd. 

Förrättningsmännen förklarade utifrån avtalet 185 3 att skiftesla
gets ståndskog var en samfällig het och skulle delas enligt nuvarande 
skattetalet. Ordföranden reserverade sig och ansåg att sämjedelningen 
1859 skulle ligga till grund för fördelningen. Med detta avslutades 

skiftet 1 juni 1918. Nu skulle det fastställas - med nya möjligheter 

till överklagan . 
Tvisten om scåndsskogen fortsatte i ägodelningsrätten, som be

kräftade förrättningsmännens utlåtande. Men Högsta domstolen gick 
emot. Den hänvisade till sina tidigare utslag i juni 1906 och novem
ber 1911 och menade att byamännen saknade rätt till ståndskogen på 
den mark som avstyckats 1859. 

Detta var ett rejäle bakslag för byamännen. Nu var man tillbaka 
vid "G.'i". Förrättningsmännen fortsatte sitt arbete. Byamännen tog då 
hjälp av en dr Södergvist som ombud. Ha n hävdade byns rätt till 
ståndskogen inom vissa slåtterfigurer, dvs områden, men bolaget 
hänvisade till Högsta domstolens utslag. Förrättningsmännen beslöt 
at t hävden och ståndskogslikviden skulle tillerkännas bolaget och 
handlanden i byn Sven Englund, som nu till slut fick utdelning för de 
"speciella skäl" som han fört fram redan i början av skiftet. 
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Byamännen överklagade och ägodelningsrätten menade att hävdeför
teckningen skulle utgöra grunden för sdindskogens delning. Högsta 
domstolen fastställde detta. 

Byamännen överklagade hela skiftet och besvärade sig över både 
hävdeförteckningen och stfodskogslikviden. Deras ombud var vice 
häradshövding Carl Ekberg. Ägodelningsrätten avvisade överklag
ningen och menade att de frågor som togs upp redan var avgjorda ge
nom Högsta domstolens domar i april 1919 och juni 1920. H ögsta 
domstolen gjorde sedan samma bedömning. Lång dags färd mot natt 

var slut. Skiftet fastställdes av ägodelningsrätten den 5 sept 1921. 
Men - det fanns en juridisk möjlighet kvar: fel i uträkningen 

kunde överklagas inom tre år, fastän skiftet var fastställt . Detta ut

nyttjades naturligtvis av byamännen.
19 

1924 klagade de på att stånd
skogen var orätt uträknad, Marmabolaget skulle olaglig t ha fått skog 

för 5 miljoner kronor. Byamännen ville kalla förre presidenten i Hög
sta domstolen Albert Petersson, häradshövding Ivar Koch och vice 
häradshövding Lars Emil Gezelius angående tolkningen av HDs tidi
gare utslag, bl a 1901 och 1915. Samtliga anmälde förhinder och 
menade att de inte kunde lämna fler upplysningar än som fanns i do
marna. 

Denna sista gång tycks enigheten i byn vara på upphällningen. 
Samtliga byamän har överklagat men till förhandlingarna i rätten 
dyker bara tre upp, bland andra Sven Andersson som nu verkar ha 
övetagit Englunds roll som den drivande i processen. Det tycks även 
finnas tvister mellan byamännen. Förutsättningarna för att ett över
klagande skulle leda till ändringar i skiftet var att förrättningsman
nen gjort ett räknefel, men det är inte på den linjen de närvarande 
byamännen går. I stället är det återigen hävdeförteckningen och del
ningsgrunden som ifrågasätts. När rätten påpekar detta för de närva

rande byamännen, så svarar de att sådana finns säkert. D e begär och 
ffir uppskov för en sådan kontroll. När de inställer sig i rätten sista 

gången i februari 192 5 har d e fortfarande inte kontrollerat uträk
ningarna, förmod ligen för att där inte fanns några fel. Däremot försö

ker en av byamännen få domstolen att anteckna att de erbjudits för

likning av bolaget redan 1912. Som vi tolkar det, är det ett försök att 
anklaga bolaget för att med pengar locka bort byamännen från deras 
lagliga rätt. Men rätten är obeveklig. D en sista öve rklagningsmöjlig
heten är uttömd, något uträkningsfel finns inte. 
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Så slutar historien. Trettiofem är av strider hade tärt hårt på samman
hållning och ekonomi i byn - och av de sista rättegångsprotokollen 
att döma även på ägodelningsrättens tålamod. Det ekonomiska resul
tatet för byamännen blev ett kraftigt minuskonto. Under den period 
som laga skiftesförrättningen pågått hade genom förbudet så gott 
som all skogsavverkning inom Ängersjö skifceslag legat nere. Ute
blivna inkomster från skogen och kostnaderna för tvisterna i samband 
med laga skiftet hade enlig t uppgift tvingat bönderna att ta stora 
lån.

2° För cvå av hemmansägarna slutade processandet med konkur-
21 

ser. 
Striden tycks ha handlat om att traditionella skogsbönder stred 

med moderna skogsbolag om vem som ägde skogen. Men varför blev 
striden så hård och lå ngavarig och vad ville bönderna egentligen 
uppnå? Och vad innebar nederlaget för bönderna och för deras rela
tion till bolaget? Till dessa frågor återkommer vi i avslutningen. Här 
konstaterar vi endast att i fortsätttningen gällde konflikterna mellan 
skogsbolaget och lokalbefolkningen inte längre skogsägandet utan 
villkoren vid köp och försäljn ing av arbetskraft. 

ARBETSKONFLIKTERi"'IA I BÖRJAN AV 1920-TALET 

Under den dryge tre decennier långa processen höggs i huvudsak bara 
virke till husbehov i Ängersjö skifteslag. Marmabolaget avverkade 
under tiden i grannbyarnas skifteslag i en volym av 3,2 m

3
sk 

(skogskubikmeter) per hektar och år. Nu i början av 1920-talec stod 
storskogen i Ängersjö i tur att bli avverkad. Skiftet hade fastställts 
och nu var både bolaget och bönderna av ekonomiska skäl tvungna 
acc avverka skogen. 

Marmabolagec var inte sen att skrida till handling. Snabbe organi
serades en omfattande avverkning. Kojor uppfördes för a tt ta emot 
den arbetskraft som rekryterades utifrån, och stallar byggdes för kö
rarnas hästar.22 Fram till 1930 avverkades i Ängersjö skifteslag ca 10 
m3sk per hektar och är. I början av trettiotalet var den mesta skogen 
fälld och ucta~et, förstärkt av depressionen, sjönk snabbe ner till i ge
nomsnitt 1 m sk per hektar och år.

23 

Under knappat tio år, m ed en topp 1927-28, "sopades skogen 
ner". All skog av värde höggs och fraktades iväg. Kvadratkilometer
stora hyggen vittnade om framfarten. Bolaget drog vidare till nya av-
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verkningsområden och lämnade s to ra kalhyggen efter sig, utan a t t ta 
ansvar för återplantering och långsiktig skogsvård.

24 

För att gå i land med uppgiften fordrades med den tidens teknik 
mängder av arbetsvilliga och fysiskt starka personer, huggare och kö
rare. I mitten av 1920-talet var 1 500 man sysselsatta i Ängersjösko
gen. Många kom från bygden, från Ängersjö med omnejd . Andra kom 

längre ifrån, lockade av möjligheten till inkomster. Till dessa arbeten 

rekryterades i huvudsak män. Kvinnor återfinner vi först och främst i 
skogskojorna där de arbetade som kockor. De hör dock till en något 
senare tid. 25 Indirekt fick många kvinnor samtidigt fler uppgifter 
med skogsavverkningen. Rum hyrdes ut och livsmedel såldes. Hus
hållens egna män skulle ha kläder och rejält med mat för långa vistel

ser i skogen. Under h uggningssäsongen skötte kvinnorna gårdarna. 
26 

Skogen var i huvudsak en manlig värld där, som vi skall se, en ung 
och viril m anlig identitet frodades, förmod ligen inte helt olik den i 
gruvorna.

27 
Eftersom kvinnorna från mitten av 1920-talet, under den 

stora avverkningen, började flytta från regionen lockade denna man
lighet uppenbarligen inte bygdens yngre kvinnor. I Ängersjö, liksom i 
Härjedalen över huvudtaget, hade syndikalisterna också ett starkt 
fäste under tjugota!ec.

28 
Inte enbart bolaget utan också bönderna och 

bondementali teten utmanades i början av tjugotalet av de unga, fack
ligt och politiska aktiva skogsarbetarna. En skarp gräns drogs mellan 
bönderna och skogsarbetarna. Trots att de förra lidit ett svårt neder
lag i skogsprocessen ställde de sig ändock på bolagets sida under det 
tidiga tjugotalets arbetskonflikter. Enligt en sagesman i byn var 
många bönder medlemmar i den antisocialistiska strejkbrytarföre
ningen Arbetets frihet. 29 

Utöver den talrika tillfälliga arbetskraften som under avverknings

säsongen bodde i skogskojor eller inhysta hos bönder och andra orts
bor skedde en markant inflyttning till Ängersjö församl ing från bör

jan av 1920-talet. 3 78 personer vid sekelskiftet 1900 hade vuxit till 

490 i mitten av 1920-talet da Ängersjö blev en egen kommun. Många 
slog sig ner i ensamgårdar eller i småbyar på skogen, men det skedde 
även en inflyttning till byn Ängersjö. På några år förbyttes ett mindre 
kvinnoöverskott i ett större underskott. Befolkningen blev både yngre 
och manligare.30 D enna miljö blev skådeplatsen för flera stora arbets
konflikter i början av 1920-talet , konflikter som laddades med extra 
sprängkraft. Skogsarbetarna utmanade inte bara bolaget och traditio-
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nella tänkesätt. Ängersjö blev en bricka i ett större politiskt maktspel, 
och detta trots en lokalistisk fackliga strategi från Skogs och flo cc
nings sida och syndikalisternas framträdande roll i regionen. 31 

DEN FACKLIGA ORGANISERING I SKOGSBYGDEN 

I Ängersjö församling var syndikalisterna först ut att bilda en fackfö
rening. D et skedde redan i m aj 1920. Så här berättar en av dem som 
var med vid bildandet: 

"Vi var nllra sil kallade ungdomar. Vi var i tjugollrsllldern dom flesta 
ut av oss som tyck te att det inte var det rätta förhllllandet inom sko
gen och inom arbetet i övrigt. Sll vi höll pil. och diskuterade bil.de hit 
och dit, och till slut kom vi underfund att vi skulle organisera oss. 
Och d!l. kom vi pli att vi skulle bilda en Lokal Samorganisation. Och 
den blev bildad i maj mllnad 1920."32 

Två år senare, då skogsavverkningen kommit igång, tog arbetarna i 
Vänsjö, en g rannby till Ängersjö, initiativet till en avdelning av 
Skogs- och flottningsarbetareförbundet. Byn hade ä nnu inte någon 
syndikalistisk avdelning. Året därpå bildades en avdelning inom 
Skogs och flottnings i Ängersjö.33 D ärmed var de facklig t-poli tiska 
gränserna uppdragna och det vardagliga fackliga arbetet kunde inle
das. Marmabolaget mötte ett nytt organisera t motstånd, och detta i 
ett läge när bolaget samlade sina resurser för att fä ned den skog man 
under årtionden, med stor energi och betydande kostnader, hade sökt 
komma över. Tidigare hade bönderna utgjort den trilskande motpar
ten, nu blev de t skogsarbetarna. 

ARBETSKONFLIKTER I SKOGEN I BÖRJAN AV TJUGOTALET 

De första åren av 1920-talet var överlag en tid av oro med m ånga 
konflikter på den svenska a rbetsmarknaden. I den djupa ekonomiska 
krisen några år efter krigsslutet gick många företag över styr. Tiotu
sentals arbetare och tjänstemän blev arbetslösa när fabriker stängde 
eller drog ner på driften. Andra fick se sina löner kraftigt reducerade. 
Samtid igt skulle åttatimmarsarbetsdagen införas. Missnöjet jäste runt 
om i landet.34 Kommunister och syndikalister hade vind i seglen. D et 
socialdemokratiska partiet gick också framåt i riksdagsvalen. Hjalmar 
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Branting bildade regering, låt vara att dessa regeringar inte blev 
Hl.ngvariga. Under den intensiva konfliktperioden i början av tjugota
let innehade socialdemokraterna för andra gången regeringsmakten 
(okt 1921-april 1923).35 K onflikter förekom framförallt vid järnbru
ken, pa_&persbruken, verkstäderna, inom sågverksindustrin samt i 
skogen. 

En omfattande strid utkämpades i skogen vintern 1922-23. D en 
berörde 22 000 arbetare och hör till de tio mest omfattande arbets
konflikterna mellan storst rejken 1909 och verkstadskonflikten 
1945.

37 
Efter segslitna oc h föga framgångsrika avtalsförhandlingar, 

där Skogs och flottnings försökte få igenom ett grundavtal i tio punk
ter för skogsavverkningarna, blockerades i november allt skogsarbete i 
ett begränsat antal dis trikt, bl.a. i Härjedalen. Blockaden spred sig 
snabbt eftersom avdelningar på eget initia tiv, utan förbundets medgi
vande, valde att ansluta sig och blockera arbetet. I mitten av januari 
1922 var nästan samtliga avverkningsplatser i Norrland och Dalarna 
indragna i striden. Av 22 000 strejkande var 6 500 organiserade i 
SAC, som tidigt anslöt sig till Skogs och flottnings tiopunktspro-

38 
gram. 

Konflikten löstes i mitten av februari 1923 efter att regeringen 

tillsatt en medlingskommission. D en utarbetade etc förlikningsförslag 

som erhöll stöd av förbundets medlemmar vid en omröstning. För
bundet fick dock inte igenom samtliga krav i tiopunktsprogrammet. 

Uppgörelsen följdes också av nya förhandlingar under våren liksom av 
stridigheter med syndikalisterna som tog avstånd från uppgörelsen.39 

Även lokalt begränsade skogskonflikter u tkämpades under de 
första åren av tjugotalet. I Ängersjö förekom flera arbetskonflikter 
under det första avverkningsllret 1922, konflikter med något bisarra 
inslag och, åtminstone en, med nationell återklang. Bolagets ambition 
var att fil ner skogen utan dröjesmål och de som inte ställde upp 
skulle näpsas, allra helst om de var från bygden. Från bolagets sida 
misstog man sig dock på motparten, motpartens kontaktnät och till
tagande styrka. Detta var 1920-talet och fackföreningsrörelsen var 
inte villig att böja sig för maktdemonst rationer, vare sig av bolag eller 
landsfiskaler. Landets fackligt-politiska ledningar behövde för sin del 
tydliga exempel som visade att man förmådde försvara medlemmarnas 
intressen varhelst överheten gjorde övertramp. 
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FLOTTNINGSKONFLIKTEN VÅREN 1922 

En tidig konflikt i Ängersjö utspelades våren och sommaren 1922 vid 
flottningen i Öjingen.

40 
Här var det Ängersjö LS som låg i konflikt 

med Ljusne Flo Flottningsförening. Frågan gällde vilka som hade rätt 
att få delta i arbetet inom kommunen. Flottningsföreningen, där 
Marmabolaget var en storintressent, ägde flo ttlederna och valde att 
fridlysa dem under pågående konflikt. Den som o lovandes beträdde 
fridlyst område dömdes till böter. Föreningen försökte få arbetet ut
fört med hjälp av strejkbrytare, som rekryterades till flottlederna. De 
strejkande demonstrerade på platsen och smög sig in på fridlyst om
råde för att tala strejkbrytarna till rätta. Många hörde också hemma i 
grannbyarna och det var inte svårt att få dem att ansluta sig till strej
ken. 

Demonstrationer och övertalningar företogs på fridlyst område och 
kunde inte hållas hemligt. En ung flicka som åsåg händelsen lämnade 
uc namnen till bolaget som drog ärendet inför domstol. De flesta som 
var med på demonstrationen, dock inte alla, åtalades för olaga intrång 
och fälldes. Straffet blev några hundra kronor i böter. Men då de sak
nade pengar - eller öppet ville demonstrera mot bolaget och domsto
len - valde de att i stället ta ett kortare fängelsestraff. Straffet på åtta 
dagar avtjänades i Östersund av ca 10 personer.41 

TvISTEN RÖRANDE RAGNAR PERSSONS ÖVERNATTNING I 

GOD BERGET 

En av demonstranterna vid flot tningslederna våren 1922, och en av 
dem som tog sitt straff i Östersund, var Ragnar Persson från byn Äng
ersjö.42 Hans namn, liksom minst två ytterligare personer som il.tala
des och fälldes i fl ottningskonflikten, figurerade samtidigt i ett annat 
mål. Efterlämnade ha ndlingar ger följande bild av händelsen som 
ledde till a tt Ragna r Persson tidigare på året hade ställes inför härads
rätten i Sveg. Åtalet fick dock en oväntad vändning. 

Den sista januari 1922 vid tolvtiden på dagen hade Ragnar Persson 
och fem andra arbetare, varav tre utsocknes, gett sig av från Ängersjö. 
Färden gick till Öjungsvallen, 17 km från byn. Det var vinter och 
kallt, men männen var unga och hade god kondition. Deras ärende 
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var att se efter om det pågick något arbete i skogen. Allt skogsarbete 
var nämligen försatt i blockad av syndikalisterna. 

Innan de sex arbetarna skidade iväg hade skogsköraren Lars Sörell i 

Ängersjö gett dem tillstånd att övernatta i det rum som ha n dispone
rade i Godberget, i den händelse de inte hann tillbaka innan mörkets 
inbrott. Sörell hade två dagar tidigare flyttat ner till byn då timmer
körningarna hade ställes in i och med konflikten. H an hade flera 
gånger tidigare lilcic skogsarbetare övernatta hos sig utan att bolaget 
hade invänt. 

Efter utfört ärende i Öjungsvallen återvände gruppen. De besökte 
en arbetskoja på vägen och pratade med skogsarbetarna. Tiden led 
och det blev alle kallare. Därför valde de att uppsöka Godberget för 
att få husrum över natten. Gården ägdes av Marmabolaget, men var 
utarrenderad till Severin och Sara Persson. Makarna bodde med en son 
i nedre våningen i den stuga som hörde till gården. På andra våningen 
disponerade bolaget två rum för skogskörare. I ett av rummen hade 
Sörell nyligen bott och han förvarade där en del personliga tillhörig
heter. Nyckeln till rummen i övervåningen fanns hos arrendatorn i 
nedervåningen. 

Severin Persson var för tillfället ute, men Sara bjöd på kaffe och 
mat. Hon var för övrigt mor till en av de närvarande arbetarna från 

Ängersjö. Severin var samtidigt bror till Ragnar P ersson. Eftersom de 
hade Sörells tillåtelse och kände sig väl hemma i gården föll det sig 

naturligt att fråga efter nyckeln och söka sig härbärge i ett av över

våningens rum. Det var sent på dagen och det var bitande kyla. 
Morgonen därpå lämnade de, enligt egen utsago, rummet i samma 
skick som när de kom och återvände de åtta kilometrarna till Änger

sjö. Ingen hade en tanke på att de just hade begått ett bro tt. 
Den 2 februari anmälde emellertid Marmabolagec till landsfiskalen 

i Ytterhogdals distrikt , Gustaf Gustbee, "att obehöriga personer utan 
vårt löfte tagit i begagnande vårt rum i oss tillhö riga egendomen 
God berget i Ytterhogdals socken". Bolaget önskade en undersökning 
och ville att landsfiskalen vidtog de å tgärder som krävdes. Landsfiskal 
Gustbee skred omedelbart till verket eftersom det var fråga om en 
"allvarlig kriminalsak". Han ordnade redan dagen därpå ett polisför
hör med samtliga inblandade personer. Som vittne hade han inkallat 
tjänstemän från bolaget. Efter förhöret häktade Gustbee Ragnar Pers
son för hemfridsbrott. De övriga ansågs ha handlat i god tro och läm-
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nades utan åtal. Ragnar Persson fördes däremot till kronohäktet i Ös
tersund . Där satt han inlåst i 13 dagar i avvaktan på a tt häradsrätten i 
Sveg skulle ta upp målet till behandling. När häradsrätten kallade 
försågs han med hand- och fotbojor och fördes till Sveg. 

Häradsrätten frikände samma dag Persson från allt ansvar och för
sat te honom på fri fot. Hans advokat hade övertygande vederlagt 
åtalet. Därmed borde ärendet vara utrangerat. Gustbee var emellertid 

inte nöjd med häradsrättens utslag utan förde ärendet vidare till Svea 

Hovrätt. Advokaten valde då att vända sig till riksdagens justitieom
budsman. Plötsligt hade denna till synes obetydliga händelse utveck
lats till en allvarlig rättstvist där Gustbees tjänsteutövning, och 
tjänstvillighet gentemot bolaget, nu skulle nagelfaras. Landsfiskalen 
var uppenbarligen inte van vid nederlag och hade missbedömt den 
unga fackliga organisationens kontakter och stridsförmåga. Advoka
ten var inte vem som helst. Här hade Gustbee och bolaget fått en i 
hög grad kompetent och stridsberedd motpart. Enligt advokaten var 
ärendet allvarligt eftersom det gällde ett frihetsberövande. 

ADVOKATEN 

Redan vid häradsrättens behandling av ärendet deltog den från Stock
holm tillreste advokaten. Sakligt smulade han, punkt efter punkt, 
sönder Gustbees anklagelse. När landsfiskalen gick vidare till Svea 
Hovrätt anmälde advokaten denne till justi tieombudsmannen för 
tjänstefel "och allvarligt överskridande av sin befogenhet". Åtalet som 
justitieombudsmannen fick at t ta ställning till gällde olaga häkt-

. 43 
nmg. 

Advokaten var Georg Branting, son till statsministern, välkänd 
försvarsadvokat, sedermera socialdemokratisk riksdagsman och förfat
tare. Vid denna tid var han sekreterare i den statliga utredningen om 
industriell demokrati, tillsatt av den socialdemokratiska regeringen 
1920. Utredningen avläm nade sitt betänkande 1923. Samma år bi
trädde Georg Branting försvaret vid en uppmärksammad rättegång 
mot finska kommunister i Åbo. 1927 medverkade han i Sacco-Van
zettiprocessen i USA.

44 
1933 deltog han i den internationella under

sökningskommissionen efter riksdagshusbranden i Berlin och var i 
mitten av trettiotalet ordförande för Svenska hjälpkommitten för 
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Spanien. Från 1932 representerade han socialdemokraterna i första 
kammaren.

45 

Vem som fick Georg Branting att ta sig an försvaret av Ragnar 
Persson är okänt. Ängersjö var tydligen inte en plats helt i perferin 
och syndikalisterna hade uppenbarligen goda kontakter med ledande 
jurister i Stockholm. Trots att Georg Branting som advokat var enga
gerad i storpolitiska ärenden i Finland och hans far ledde den andra 
socialdemokratiska regeringen engagerade han sig i detta mål. Ragnar 
Persson var syndikalist och en i bolagets ögon helt obetydlig person, 
en person som man sannolikr försökte utnyttja för att skrämma övriga 

strejkande arbetare i Ängersjöskogen. Georg Branting gav sig med 
kraft i ärendet, vilket förmodligen lär ha förvånat både landsfiskalen 

och bolaget. 

ÄRENDET FÅREN NY VÄNDNING 

Gtistbee kunde inte acceptera nederlaget i häradsrätten och förde frå
gan vidare till hovrätten. Visserligen var det in te hans m ening att 
"ingå i kritik av en sådan kapacitet på det juridiska området som herr 
Branting", men han ifrågasatte dennes sakargumentation och menade 
att han gjort po li tik av målet. Gustbee hävdade at t Persso n minsann 
inte var någon "ovanligt beskedlig person" . H a ns uppväxt oc h skol
gång var inte den bästa och han nyttjade alkohol. H an fanns inte i 
straffregist ret, men saknade stadig hemvist och var inte att lita på. 
Persson stod också, påstod landsfiskalen i sin plädering från början av 
april , under åtal för att vid två tillfällen ha trotsat landshövdingens 
fridlysningsförbud (gällde den tidigare om talade hä ndelsen under 
flottningskonflikten). Eftersom det var risk att han skulle avvika hade 
han belagts m ed hand- och fotbojor. Branting hade också på fle ra 
punkter fel i sak, bl.a. när det gällde hur långt det var mellan Änger
sjö och Godberget. Gustbee avslutade sin skriftliga inlaga till justitie
ombudsmannen m ed att Persson, i motsats till vad Branting påstod, 
endast hade stöd av sin ensamstående gamla mor. För egen del hade 
han alltid varit opartisk i sin t jänsteutövning. Bevis för det ta kunde 
hämtas från orter där han tjänstgjort.

46 

Georg Branting blev inte svaret skyldig. I slutet av maj inkom han 
med en längre skrivelse t ill justitieombudsmannen där han på punkt 
efter punkt tillbakavisade landsfiskalens argumentation. Svea H ovrätt 
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hade tidigare avslagit landsfiskalens överklagande och gått på härads
rättens beslut att frikänna Ragnar Persson. Branting anförde bevis på 
Perssons duglighet och heder. Däremot var det mer tveksamt med 
Gustbees egen. Han stod själv under tilltal av länsstyrelsen för miss
handel av minderårig och hade il.dömts böter pil. grund av sitt uppträ
dande inför tingsrätten.47 

Landsfiskalen blev allt mer trängd efterhand som tiden gick, Ge
org Brantings slipade sina argument och samlade bevis. Gustbee åter
kom i mitten av juni med en läng re försvarsskrivelse till justitieom
budsmannen. H an kände sig förföljd av Bra nting och menade att han 
aldrig varit åtalad och än mindre dömd för olämpligt uppträdande, 
vilket han hade kunnat läsa i ortstidningarna. Som statens ämbets
och tjänsteman befann han sig i en "minst sorg liga belägenhet" om 

varje "okynnesanmälan, som till Herr J ustitieombudsmannen inkom
mer, bliver av tidninga rne publicerad innan H err Justitieombudsman

nen har att i ä rendet fatta beslut". Tidningsskriverierna hade svärtat 
ner hans rykte och försvårade hans tjänstutövning. I motsats till 
Branting höll han sig i sina skrivelser till sanningen, vilket han kunde 
bevisa.48 

Landsfiskalen som under pågående arbetskonflikt i Ängersjösko
gen nitiskt tagit sig an Marmabolagecs anmälan hade nu själv r!kac 
illa ut. Varken han eller bolaget hade räknat med en mocsc! ndare av 
denna kaliber. Bolaget gjorde inget för att bistå Gustbee som av 
Branting anklagades för "rättegångsmissbruk" .49 Efter att ha tagit del 
av upplysninga rna som lämnats vid häktningen i början av februari 
hade bolaget ocks! skriftligen ändrat sin a nmälan mot Persson från 
hemfridsbrott till "egenmäktigt förfarande" .50 Efter nederlaget i hä
radsrätten och den successiva upptrappningen under v!ren och som
maren lämnades landsfiskalen att på egen hand sköta sitt försvar. Bo
laget betalade varken någon advokat eller försökte rädda Gustbees 
heder. Ärendet blev alle mer pinsamt för bolaget, som hade en nog 
svår uppgift a tt fä skogsavverkningen och flottningen i Ängersjö att 
fungera utan störningar. 

När justitieombudsmannen i september efter a tt ha hört parcerna i 
målet slutligen gjorde sin bedömning var han mycket kritisk mot 
landsfiskalen. D et fanns inga förutsättningar för hemfridsbrott och 

det borde landsfiskalen ha förstått! Ingripandet m ot Persson var tjäns
tefel, fastslog han i sin skrivelse.

51 
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Landsfiskalen Gustaf Gustbee il.ta lades på hösten, ett drygt halvår 
efter händelsen i Ängersjöskogen, för tjänstefel vid Svegs tingslags 
Härads rätt. Rag nar Persson begärde 200 kr i skadestånd.

52 
Under 

tiden förbereddes vinterns skogsavverkning, m en strax var det åter 

dags för nästa konflikt, som denna gång var långt mer omfattande 

och som pågick under längre tid. D enna g!lng var det Skogs- och 

flo t tningsarbetareförbundet som tog ut bl.a. Härjedalens distrikt i en 
strejk i syfte att driva igenom sitt tiopunktsprogram. 

BONDEMAKT OCH ARBETARMAKT 

Ma rma Sågverksaktiebolag hade under trettio år processat mot bön
derna för att kunna avverka Ängersjöskogen. Till sist hade bönderna 
tvingats ge upp. Fö r att klara kostnaderna hade de avverkat skogen 
och sålt timret till den enda möjliga köparen, Marmabolaget. Bolaget 
å sin sida satte om edelbart igång med en omfattande avverkning av 
sin skog. I detta läge mötte bolaget en ny typ av motstånd, ett mot
stånd som man förmodligen in te var helt beredd på. Bolagets tjäns
temän var knappast obekanta med de politiska stämningarna bland 
skogsarbetarna. Deras anmälan till landsfiskalen för hemfridsbrott 
under pågående arbetskonflikt tyder samtidigt på att de tog varje 
chans att tysta ner motståndarna. Ragnar Persson var en lämplig per
son. Han var fo1n bygden, aktiv syndikalist och utan, som d e förmod
ligen trodde, möjlighet att mobilisera ett försvar för sin sak. H ans le
vene kunde också ifrågasättas och han tillhörde skogens fattiga skikt. 
Men här gjorde, som vi har sett, bolaget - och landsfiskalen - en grov 
missbedömning. Den unga fackliga organisationen, LS i detta fall, var 
starkare än väntat och Persson hade inflytesrika vänner som fick soci
aldemokraten Georg Branting att ta sig an ärendet och bege sig upp 
till Sveg för att på plats fö rsvara den häktade skogsarbetaren och 
syndikalisten mot la ndsfiskalens övergrepp. 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Hur ska man då fö rstå utvecklingen i Ängersjö under dessa drygt 
hundra år? Varför bär sig invånarna åt som de gör? Vilken roll spelar 
skogen fö r dessa människor? 
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I denna slutdiskussion ägnar vi stort utrymme åt bönderna, vilket 
kanske förvånar. Men deras agerande och rn.ngsiktigt förändrade roll 
och identitet är viktig om man vill förstå Sveriges moderna historia. I 
skogsbygden skapar den moderna industrin inte bara nya arbetare 
utan också nya bönder. Vi fär också ett nytt politiske landskap på 
riksplanet där bönderna under förvånansvärt lång tid spelar en viktig 
roll. Vi börjar med att diskutera den mycket l!ngvariga och delvis 
förödande konflikten om laga skiftet mellan Ängersjö och Marmabo
laget. 

Kjell Jonsson, som skrivit en intressant c-uppsats i historia om 

Ängersjö under 1800- och 1900-talet53 menar att förklaringen när
mast ä r mental eller kulturell. Han menar att bygden präglas av tra
ditionalism, en strävan att bevara alle vid det gamla. Detta uttrycks i 
en tjurskallighet och brist på anpassningsförmåga, till exempel när 
det gäller att hantera skogens ökade värde. Han pekar också på arvs
skiften i byn där arvingarna ställer o rimliga udösningskrav på var
andra, något som leder till gårdens försäljning, vanligen till Marma
bolaget. När det gäller laga skiftet menar han att bönderna processar 
med bolaget fast man har bristfällig grund för sina yrkanden, vilket 
leder till skuldsättning och ruin för en del. 

Vi menar däremot att konflikten blir begriplig först om man ser 
den som en tvist om viktiga maktresurser för att förverkliga vissa mål, 
mål som dessutom förändras över tid och är knutna till bestämda 
identiteter. 

FRÅN SKOGSBÖNDER TILL SKOGSKÖRARBÖNDER 

I utgångsläget, runt 1820, är delägarna i Ängersjö by "självhus
hållande skogsbönder" . Hushållen äger åkerjord , men kan inte enbart 
leva av vad den avkastar. De lever i en sammansatt ekonomi där 
hushållen är beroende av varandra och äger tillgångar tillsammans. 
Skogsmarken är i denna ekonomi en värdefull och omistlig tillgång. 
Detta gäller också för de torp och krononybyggen som är nytillskote i 
bygden från början av 1800-talet och framitt. 

När Widmark gör entre i bygden med sina köp och avtal är bya
männen fortfarande "skogsbönder" och agerar som sådana, det har vi 
tidigare beskrivit. Det finns ingen konflikt ännu. Det nya som kom
mer med Widrnark och skogsindustrin är koncant inkomster och där-
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med ökad penningekonomi. Dessutom kommer massor av utsocknes 
arbetskraft, framför allt värmlänningar och hälsingar. 

Vad är det d! som händer på de trettio åren mellan att bönderna 
"avtalar bo rt" skogen på 1850-talet och striden om laga skiftet borjar 
på 1890- talet? Vad är det som får bönderna i Ängersjö a tt ta s trid 
med Marmabolaget? Vad vill de uppnå? Och, en mycket viktig fr!ga, 
vad skulle de h a skogen till? Vi vill här skissera en möjlig förkla ring. 

Hushållsekonomin hade t ill viss del förändrats under mellantiden. 
Delägarna i byn hade blivit "skogskörarbönder med viss penningeko
nomi". Penningekonomin hade ökat genom skogskörning åt bolaget 
och försäljning av avverkningsrätter. Försäljning av mjölk och andra 
livsmedel till u tsocknes skogsarbetare gav också kontanter. Men den 
nya situationen förde också med sig ökade kostnader. Ett exempel är 
att hästarna i skogsarbetet krävde mer havre och hö än vad hushållen 

···1 k d d 54 sia va un e pro ucera. 
Bönderna hade lika stor kontroll som förut över de traditionella re

surser som var nödvändiga för att klara självhushållningen. Men de 
bör genom Marmabolaget ha fatt upp ögonen för att skogen hade fått 
ett nytt värde. Här kunde man ffi kontantinkomster om man ägde och 

kontrollerade skog. Den nya resursen i ekonomin, skogskörslorna för 

Marmabolaget som också gav kontantinkomster, hade de inte heller 
kontroll över. Här tror vi a tt den springande punkten var. 

Byns egen arbetskraft till körning och huggning räckte inte till. 
Mängder av utsocknes anlände till avverkningssäsongerna. Byamän
nen i Ängersjö hade visserligen genom sina avtal ett löfte om före
träde till de skogsarbeten som Marmabolaget bedrev, men konkurren
sen utifrån bör ha pressat blide arbetspriser (löner) och den faktiska 
tillgången till arbete.55 

Böndernas strid för skogsmarken under laga skiftet handlade där
för inte om det traditionella skogsbetet och slåttern, dessa resurser 
hade man redan kontroll över via avtalet från 1850-talet. Inte heller 
handlade den om a tt bönderna ville ha skog för att kunna sälja direkt 
till trävaruindustrierna och fl kontroll över hela ril.varuproduktionen 
inklusive flottlederna. Det kunde man knappas t få. För detta ford rade 
en företagsorganisation och en kapitaltillgång som bönderna inte 
ägde. 

Nej, målet var att få mer skog som ma n hade kontroll över och 
som man kunde sälja till Marmabolaget, på villkor som man själv dik-
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terade: höga priser och kanske också för att kunna ställa krav på 
arbete. H ä r såg de nog fram mot en ljus framtid för sig själva som 
kollektiv. Det är förmodligen i det perspektivet som man ska se den 

begäran som byamännen lämnade in i februari 1912 om att få bilda 

en egen kommun. Decca lyckades ma n också med. Efter en kraftig 
lobbyverksamhet bildade Ängersjö en egen kommun 1925.56 Kom
munplanerna visar också att de fortfarande, liksom i mitten av förra 
seklet, tänkte i kollektiva termer. Med den begränsade rösträtten 
skulle också byamänen få ett avgörande inflytande på besluten . 
Byamännens offensiva taktik i laga skiftet och i planerna på att bilda 
en egen kommun stämmer knappast med tesen om a tt de präglades av 
traditionalism och oförmåga till anpassning till den nya tiden, utan 
fram för allt på initiativförmåga. 

Må let för dem var att bli "skogsägarbönder med kontroll över den 
moderna skogsresursen". Men resultatet av m isslyckandet blev en för
stä rkning av deras funktion som "skogskörarbönder", med en ökad 
p enningekonomi och en minskad självhushållning, eftersom de förlo
rade sina tidigare resurser i form av skogsbete och slåtter . D e blev 
ännu mer beroende av tillgången på a rbetstillfällen som skogskörare. 

D et är i ljuset av detta vi ska se det faktum att många bönder an
slöt sig till Arbetets fri het. Under det sena 1800-talet och framöver 
hade det växt fram en ny stor g rupp i byn, lönearbetare som var bero
ende av skogsbrukets arbetstillfällen (framför allt huggning). De hade 

sina intressen att tillvarata - främst tillgången på arbetstillfällen. U n
der början av 1920-talet skapade de fackl iga organisationer som med 
hjälp av avtal, blockade r och juridik slogs för sina intressen. Bönderna 

i Ängersjö kunde ha gjort gemensam sak med skogsarbetarna, de hade 
ju en gemensam motståndare - Marmabolaget. Men det gjorde de 
alltså inte. 

Många skäl talade emot en anslutning till Skogs och flottnings 
eller syndikalisterna. Ett sådant var att bönderna fungerade som ar
betsgivare till huggarna i det entreprenadsystem som rådde i skogs
bruket. Här hade grupperna motstridiga intressen. Ett skäl som talade 
fö r anslutning kunde ha varit att både skogskörarna och huggarna be
h övde arbetstillfällen, a rbetstillfällen som var olika men samtidigt 
förutsatte varandra. En körare ans tällde vanl igen två eller tre hug
gare. Men en blockad av skogsarbetet blev hotande i den situation 
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som rådde i Ängersjö, när böndernas ekonomi var mycket hårt an
strängd av den långvariga processen. 

Utan processens följder hade kanske ett samgående varit möjligt. 
Det visar den enade lokala fronten i Lillhärda l inte långt frän Änger
sjö, där skogskonflikten vintern 1922-1923 blev hela samhällets 
konflikt, både böndernas och löncarbetarnas .57 I Ängersjö skärptes i 
stället motsättningarna: skogskörarbönderna blev bönder och skogs
huggarna arbetare. Valet av strategi låg i princip öppen för Änger
sjöbönderna, men situationen ledde till en splittring i stället för ett 
enande. 

JURIDIKEN OCH DOMSTOLARNA 

Juridiken och domstolsväsendet fungerade som en viktig betingelse 
för makt under hela denna omvandlingsprocess. Lagstiftningen i form 
av skiftesreformerna var inte något som aktörerna direkt kunde på
verka. Bönderna i Ängersjö hade inte något emot att skifta inägomar
ken, men de försökte hela tiden behålla skogen som samfällighet. Det 
var så den traditionellt hade utnytt jats och den nya tiden tycks inte 
har förändrat förutsättningarna för denna del av böndernas hushåll
ning. 

För skogsindustrin var det annorlunda. Här verkar man t idig t ha 
varit på det klara med a tt lagstiftningen var en möjlighet att försäkra 
sig om tillgången till skogsråvaran. Och detta utnyt tjade man. Av allt 
att döma var bolaget mer bevandrat i vad som gällde fö r lag och av
tal, och tycks inte direkt ha oroat sig fö r utgången av processerna om 
laga skiftet. Men Marmabolaget mobiliserade juridisk sakkunskap i 
rättegångarna. Den länga tvisten bör dock ha varit ett ekonomiskt 
kännbart avbräck i bolagets avverkningsplanering. Det tyder 1920-
talets våldsamma avverkningar i socknen på. 

För bönderna tycks juridiken ha varit den enda möjligheten att ffi 
de olyckliga avtalen från 1850-talet upphävda. Kanske var de också 

vana vid att tinget sedan lång tid varit ett av lokalsamhälle ts sätt att 

lösa konflikter. 
58 

Även de tog hjälp av juridiska biträden vid rätte
gångarna. Bönderna sporrades säkert av att de periodvis hade vissa 
framgångar, framgångar som visar att detta m ed ägande och häv

dande av skogsmark inte var helt g lasklart under denna brytningstid. 
Men i längden var de nog dömda att förlora. Detta var inte en kon-
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flikt som enbart rörde lokalsamhället. Motståndaren kom utifrån och i 
det moderna samhället var ett träffat avtal något som var sv!rt att 
rubba. Ägandet av skog var en allvarlig sak. H är var det sv!rt att !be
ropa traditionella rättigheter och beslutsformer. 

Bolagets medvetenhet om de juridiska reglerna framg!r också av 
målet mot landsfiskal Gustbee. D et råder knappast någon tvekan om 
att landsfiskalen ans!g att bolagets intressen också var samhällets in
tressen och att bolaget hade hans öra. Men när Gustbee åtalades för 
tjänstefel ställde inte bolaget upp. I ett sådant m!l ville inte bolaget 
figurera, oavsett utgången. Här skilde man tydligt på bolagets in
tressesfär och samhällets. Det var annorlunda med målet mot de över
nattande arbetarna. Här kunde man hänvisa till bolagets äganderät t 
och här fanns ett klart intresse av a tt hålla uppviglare borta fr!n frid
lysta områden genom att statuera exempel. 

I denna konflikt var man p! den fackliga sidan ocks! fullt medve
ten om juridikens maktmöjligheter och vad kontakter med skickliga 
jurister kunde betyda för utgången i konflikterna med det stora bo
laget. I målet mot Ragnar Persson kunde den unga organisationen 
både straffa en avskydd lokal myndighetsperson och sätta sig i respekt 
hos bolaget. Hur detta påverkade den fortsatta maktkampen i denna 

skogs bygd blir en fr!ga för vårt just igångsatta forskningsprojekt. 

MAKTEN I SKOGSBYGDEN 

Exemplet Ängersjö säger oss en hel del om grunden för och utövandet 
av makt i skogsbygdens lokalsamhälle, samt om maktförskjutningen 
under denna ovandlingsperiod. Tre aktörer var verksamma i ett 
komplicerat maktförhållande. Vissa aktörer förändrade sin identitet, 
maktresurser fö rändrades och kunde utnyttjas olika av skilda aktörer, 
nya aktö rer skaffade sig maktresurser. 

För bönderna var jord från början endast en begränsad maktresurs i 
förhållande till andra grupper i samhället. D en gav tillträde till den 
politiska arenan, både på det rikspolitiska planet och i det lokala 
självstyret. Men jord och skogsmark var viktiga för försörjningen och 
möjligheterna att överleva, men endast i kombination. 

Med skogsindustrins ankomst blev skogen en omstridd resurs. 

K ampen om den tvingade fram en ny identitet hos bönderna, en som 
var mer splittrad jämfört med den tidigare. De var samtidigt bönder, 
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skogsägare och lönearbetare. De maktresurser som bönderna försökte 
använda var sin traditionella organisation, bysamfålligheten och juri
diken. 

Skogsindustrin skaffade sig makt över skogsmarken genom sin till

gfog på kapital och organisation samt genom juridiken. Samma 
maktresurser mobiliserades gentemot skogsarbetarna. I båda fallen 
var kontrollen över utbudet av arbetstillfällen viktig. 

Skogsarbetarna, den nytillkomna gruppen i lokalsamhället, käm
pade om löner, arbetsvillkor och arbetstillfällen genom sina maktre
surser arbetskraft, organisation och juridik. För dem var organisatio
nen den viktigaste, det fanns gott om arbetskraft i skogsbygden. Ju
ridiken var en osäker maktresurs, men via sin organisation kunde den 
användas och bli viktig. Deras identitet i förhållande till bolagen var 
enklare än böndernas, de var lönearbetare. Men den var mer oklar när 
det gällde vilken facklig organisation de skulle ansluta sig till, efter
som de vanligen arbetade inom många branscher under året. Detta 
kan vara en av anledningarna till att så många skogsarbetare sökte sig 
till syndikalismen.59 

Bolagets maktresurser var överlägsna både böndernas och arbetar
nas, och detta tvingade fram ett val för bönderna. Vilken av de två 
övriga aktörerna skulle de liera sig med i konflikterna om arbetstill
fållena? Vårt exempel visar att detta val var nära förknippat med 
böndernas tidigare erfarenheter och den identitet som de hade utveck
lat. Identiteten avgjorde hur målen formulerades och fick konsek
venser för val av organisationsformer, strategi och taktik. Valet av att 

ta strid för skogsmarken vid laga skiftet, för att bli 
"skogsägarbönder", fick den icke avsedda konsekvensen att de ännu 

hårdare tvingades in i identiteten "skogskörarbönder". 

SKOGSBYGDEN OCH DEN SVENSKA MODELLEN 

Det finns ju också en fortsättning på historien och det följande ska ses 
som en skiss som ska prövas grundligare i kommande forskning. Vår 
tes är att bönderna i skogsbygden var aktiva deltagare i utvecklingen 
av "den svenska modellen". 

Skogsbygdens bönder fick med skogsindustrins ankomst en ny 
identitet som moderna skogskörarsbönder, en mellanform av bonde 
och arbetare. Samtidigt som man var jord- och skogsägare var man 
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beroende av lönearbete. Denna nya identitet blev viktig för Sveriges 
utveckling under 1930-talet. 

Bönderna i Sverige anammade det moderna kapitalistiska samhäl
let under mellankrigstiden. De, liksom andra grupper, skapade mo
derna organisationer för att tillvarata sina intressen. Bildandet av pro
ducentkooperationer och tillkomsten av RLF i slutet av 1920-talet är 
de tydligaste tecknen på detta. 

Bönderna i skogsbygden anslöt sig också till dessa organisationer 
och detta gick lättare med deras nya identitet. Krisuppgörelsen och 

koalicionsregeringen mellan bondförbundet och socialdemokratin blev 

tecken på ett närmande mellan bönderna och arbetarn.a. Detta när
mande blev också tydligt i skogsbygden och tog sig i slutet av 1930-
talet uttryck i e tt fackligt närmande mellan dessa grupper. I stora 
skogskonflikter enade sig Skogsarbetarförbundet och RLF i en gemen
sam front mot skogsbolagen och drev igenom kollektivavtalsprincipen 
även för skogsbruket. Samtidigt undanträngdes syndikalisterna.60 

Vi menar att den nya identiteten som skogskörarbönder var en 
viktig förutsättning för detta. Viktigt var också att de politiska parti
erna bondeförbundet och socialdemokratin sanktionerade denna 
kompromiss och underlättade valet. Bönderna lämnade Arbetets 
frihet, de började bejaka det moderna samhället och de bröt mot sina 
gamla traditioner. Precis som LO och SAF i Saltsjöbadsavtalet såg en 
gemensam lösning på de problem som funnits på arbetsmarknaden 
under det tidiga 1900-talet, var krisuppgörelsen och det fackliga 
närmandet mellan RLF och Skogsarbetareförbundet böndernas och 
skogsarbetarnas gemensamma lösning på de problem som uppstått 
skogsbygden när skogsindustrin lagt under sig skogsmarkerna. 
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Samarbete och samförstånd för högre pro
duktivitet 

AV JONNY HJELM 

INLEDNING 

1930- och 194 0-talen brukar beskrivas som de decennier då den 

svenska samförståndsandan etablerades. 1938 års Saltsjöbadsavtal 
.mellan SAF och LO följdes under 1940-talet av ett flertal samar
betsavtal där denna nya anda manifesterades. Ett av dessa, 1946 års 
företagsnämndsavtal, skulle stimulera och reglera lokalt samråd och 
informationsutbyte i ett stort antal frågor för att fl till stånd " ... bästa 
möjliga produktion". Avtalet hade en produktions befrämjande profil. 
En viktig inskränkning gjordes dock, nämnden fick inte behandla frll.
gor som " ... normalt ankomma pil. facklig o rganisations handläggning i 
därför enligt avtal eller praxis gällande ordning" .

1 
Hit hörde t ex alla 

lönefrll.gor. Företagsnämnderna gavs inte heller beslutsräcc i nll.gon 
fråga, utan nämndinstitucionen vilade pil. iden om att samråd ger in
flytande. När parcerna lyssnade och tog till sig argument och syn
punkter, skulle dec ocksll. pil.verka de beslur som därefter fattades. 

1946 ll.rs förecagsnämndsavtal uppmärksammades store av sin 
samtid. De som var positiva sll.g dec antingen som det första steget 
mot en socialisering av dec privata näringslivet, eller så b~crakcades 
dec som ett betydelsefulle samarbecsinscrumenc som inte hade så 
mycket med socialisering att göra. Redan avtalets tillkomst kunde 

tolkas som att de anställdas make ökat, vilket i sin tur förbättrade 

självkänslan.
2 

Kritikerna, de fdl.n vänster, menade atc företagsnämnderna inte 
skulle ge de anställda något reellt inflytande. Företagsnämnderna låg 
lll.ngt frän de krav och visioner om förstatligande av företag och hela 
branscher som diskuterats inom arbetarrörelsen under 1900-talec och 
särskilt under 1940-talets första hälft . Frän höger kritiserades före
cagsnämnderna för att vara det första steget mot socialisering. En 
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mildare k ritik gick ut på att de kanske inte skulle rubba maktbalan
sen nämnvärt, men däremot leda till ökad byråkrati och högre kost
nader för företagen. 

Under 1940-talets andra hälft antogs avtalet efterhand av a llt fler 
LO- och SAF-förbund och successivt startades företagsnämnder vid 
företag runt om i Sverige. De större fö retagen g ick i täten, m edan de 
mindre företagen hade svårare att få igång fungerande företagsnämn
der. Företagsnämndsavtalet var ett helt nytt inslag i det lokala parts
samarbetet och krävde kunskap om avtalet och intresse av att för
verkliga de intentioner som formule rats av SAF och LO. Inge Janerus 
är en av dem som framhållit att det brast på dessa punkter och det bi
drog till att nämndsavtalet blev "en parentes" i utveckl ingen mot 
ökad företagsdemokrati, "arbetsgivarna saknade viljan och arbetsta-

.d t:·· 2 .. 3 gars1 an rorm<1.gan .... 
I den här uppsatsen visas hur företagsnämndsavtalet togs emot av 

företagsledningen och det lokala facket vid ett smältverk i Skellefte

hamn, i vardagligt tal kallat Rönnskärsverken. H ur var inställningen 
till det nya avtalet och vilken beredskap fanns? Fanns det något behov 

av ett avtal som reglerade det lokala samarbetet och samrådet? Sär

skilt intresse ägnas företagsledningens agerande och synsätt. Jag inle
der med en beskrivning av avtalets tillkomsthistoria och innehåll och 
hur SAF och LO följde upp avtalets tillämpning. 

FÖRETAGSDEMOKRA TI OCH EFFEKTIV PRODUKTION 

Vid första världskrigets slut, och särskilt då SAP för första gången 
kom i regeringsställning, konkretiserades arbetarrörelsens syn på ar
betslivets demokratisering och effektivisering. Nu krävdes en strategi 
för hur man skulle gå vidare för att vinna också industriell demokrati. 
Partiets ställningstagande påverkades g ivetvis också av händelserna i 
Ryssland och den allmänna politiska radikaliseringen i Europa. 

En av de företeelser som ganska snabbt kom i blickfånget var de 
arbetar- och driftsråd som prövades och diskuterades på o lika håll i 
Europa, t ex i Tyskland och Österrike. Rådens syfte var att ge arbe

tarna ett mer eller mindre lilngtgående inflytande eller bestämmande 

över företagens skötsel. Arbetar- och driftsrådsiden vann snabbt an
hängare i Sverige, främst bland vänstersocialister och syndikalister. 
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Det socialdemokratiska partiet liksom fackföre ningsrörelsen var i 

början passiva och skeptiska. SAP:s intresse för driftsråd i någon slags 
form, kombinerat med industriråd på branschnivå, ökade dock åren 
1919-20 och flera ledande socialdemokrater såg dessa råd som viktiga 
redskap för a tt stegvis socialisera näringslivet. I driftsråden skulle t ex 
de anställda successivt lära sig vad som krävdes för att sköta ett före-

4 
tag. 

Men införande av drifts råd behövde inte kopplas till en socialistisk 
omvandling av samhället. Socialliberaler, enskilda företagsledare och 
delar av den reformistiska a rbetarrörelsen såg införande av dl.den som 
en nödvändig inomkapitalistisk reform som inte skulle fö rändra de 
grundläggande maktrelationerna inom industrin men väl minska ar
betarnas underordning. Det här förväntades i sin tur ha positiva effek
ter på produktiviteten. Enligt ekonomhistorikern Christer Lundh var 
denna uppfattning mest framträdande hos socialliberalerna och före
tagsleda rna. 

Om arbetarna fick möjligheter till insyn och inflytande i företagen, 
skulle denna höjning av deras sta tus resultera i ökad forstllelse for 
företagets villkor, minskad strejkbenägenhet och större arbetslust. I 
ett nationellt perspektiv innebar detta att det även var samhällseko
nomiskt motiverat att införa industriell demokrati.s 

Flera av LO:s fackförbund var däremot skeptiska till driftsrådsiden.
6 

Skälen var: l . Driftsråden kunde komma att konkurrera med de fack

och verkstadsklubba r som fanns. Driftsråden sågs helt enkelt som re
lativt överflödiga eftersom arbetarna i Sverige redan hade en av ar
betsgivarna erkänd förhand lingspartner (Så var emeller tid inte förhål
landena i några av de länder drifts rådsiden diskuterats och införts, 
tex Österrike. Råden fyllde med andra ord ett annat behov där.). 
2. Driftsråden var inte heller med tanke på produktionens o rgani
sering i det framtida socialistiska samhället nödvändiga u ta n fackfö
reningarna (klubbar och avdelningar) kunde sköta denna uppgift. 
3. Med delaktighet och medbestämmande i företagens skötsel följde 
också medansvar, vilket t ex vid lågkonjunkturer kunde leda till pro
blem för en facklig organisation: "Taga vi nu medbestämmanderätten 
måste vi också taga vår del av ansvaret, men till detta to rde vi ej vara 
beredda." Orden är M etallindustriarbetarförbundets o rdförande J-0 

7 J ohansso n 1920. 
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Den socialdemokratiska regeringen tillsatte 1920 två utredningar, 
en om industriell demokrati och en om näringslivets socialisering. 
1923 lade kommitten fö r industriell demokrati sitt förs lag om dldgi
vande driftsnämnder. H är slogs fast at t de a nställdas representanter i 
driftsråden skulle utses av fackföreningarna och överhuvudtaget be
tonades fackföreningarnas roll i utvecklingen mot vidgad demokrati. 

På denna p unkt skilde sig förs laget från de fö rsök med driftsråd som 
gjorts i Centraleuropa och Norge, något som givetvis noterades m ed 
tillfredsställelse av den svenska fackföre ningsrörelsen. Men i övrigt var 

man kritisk, fr a mot a tt det skulle vara et t rent rådgivande organ 
inriktat på att förbättra relationerna mellan de anställa och företags
ledning för att öka produktionen. Anders Kjellberg sammanfatta r ut
redningen och anledningen till fackföre ningens missnöje: "Man kan 

konstatera att utredningen fJärmat sig frå n den ena av målsättning
arna med industriell demokrati, nämligen att vara ett led i socialise
ringsprocessen. Istället hade strävan att öka produktionen sat ts i cent-

,,8 
rum. 

Största motståndet till driftsråden fanns dock inte helt oväntat 
bland arbetsgivarna och inom de borgerliga partierna. M otståndet 
ledde till att socialdemokraternas lagförslag föll i riksdagen 1924. 
Driftsrådens påstådda positiva effekter på produktiviteten, som häv
dats av bl a socialliberala fö reträdare och enskilda företagsledare, var 
inget argument som räckte eller övertygade många inom borgerlig
heten.9 

Under mellankrigsperioden infördes tayloristiska led ningsprinciper 
i m!l.nga företag och arbetarrörelsens inställning till dessa förändrades 
efterhand.

10 
Ökad produktivitet och h öjda vinster sågs nu som ett 

sätt a t t redan inom kapitalismens ramar förbättra reallönerna och här 

förväntades tekniker och andra experter ha en viktig funktion.
11 

Hur 
rationaliseringen gick till pil. företagsnivå var i första hand arbetsgi

varnas ansvar. Fackets huvuduppgifc var a t t vid löneförha ndlingarna 

tillkämpa sig största möjliga del av de produktionsvinster som följde 
på rationaliserings!l.tgärderna. Men man skulle bevaka så att rationali
seringen utfördes på e tt sätt som inte i onödan förorsakade sociala 
problem, främst a npassningsproblem och arbets löshet . 

I början på 1940-talet kom återigen samrådsorgan på företagsnivå 
i blickpunkten, även nu på initiativ av a rbetarrörelsen. Denna gång 
kallades de dock före tagsnämnder och skulle in te införas genom lag-
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stiftning utan avcalsvägen. De skulle dessutom kompletteras med 
b ranschråd på förbundsnivå och etc centralt produktionsråd med sex 
representanter foto SAF (tre repr), LO (två repr) och TCO (en repr). I 
branschråden skulle parterna ha lika många representanter och här 
skulle branschfrågor av större betydelse behandlas. D e skulle även 
informera och stödja samrådsverksamheten på före tagsniv!l.n. LO 
lyckades dock inte med sin målsättning att inrätta samrådsorgan på 
bransch - och central nivå. 12 

Vid andra världskrigets slut var relationerna och maktförhållan
dena på arbetsmarknaden annorlunda än under 1920-talets början, 
vilket gynnade iden om ett institutionaliserat sam arbete. 1920-talets 
konfrontationspo!itik på arbetsmarknaden hade ersatts av Sa!tsjö
badsandan och det socialdemokratiska partiet hade nu en betydligt 
st arkare ställning. Erfarenheterna av krigsekonomin, där samarbete 
och ekonomisk planering spelat en viktig roll, gjorde det också svårt 

för arbetsgivarna att inta samma kompromisslösa negativa inställning 

som 1923. Det var denna gång inte så mycket en fråga om sam
arbetsorgan skulle införas, utan snarast vilka befogenheter de skulle ha. 

1946 ÅRS FÖRETAGSNÄMNDSAVTAL 

1946 års företagsnämndsavtal mellan SAF och LO antogs efterha nd 
av organisationernas medlemsförbund. Företagsnämnder skulle: 
- inrättas pil alla företag med 25 anställda eller fler. Vid företag med 
färre anställda, dock minst fyra vuxna a nställda, kunde ("må") den lo
kala fackföreningen utse tv!l. fo'retagsnämndsombud; 
- best !l. av till hälften de anställdas representanter och till hälften av 
företagets. Antalet var kopplat till företagets storlek; L3 

- sammanträda en gång per kvartal, eller oftare , och mötena rekom
menderades ske utom arbetstid. Om så var fallet skulle de anställdas 
representanter få en mindre kontant ersättning, och om de hölls på 
arbetstid, skulle ingen riskera minskad arbetsfört jänst; 
- ha en arbetsgivarrepresentant som ordförande, om inte företags
nämndens ledamöter var ense om något a nnat. Vice o rdförande borde 

å andra sidan utses av de anställdas representanter ; 

- utse utskott elle r utredare som därefter rappor terade om sitt arbete 
till nämnden. L4 
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Avtalet var i vissa stycken mycket detaljerat, t ex när det gällde 
nämndens befogenheter. Däremot sades inte mycket om hur vidarein

formationen skulle ske, det vill säga, hur det som behand lades i 
nämnden skulle föras vidare till de anställda. I avtalets kortaste para
graf - tre rader - förklarades att det skulle ske p/l. "lämpligt sätt" .15 

LO följde uppmärksamt hur nämndarbetet utvecklades och inte 
minst om nämnder inrättades i förväntad utsträckning. Det stod ti
digt klart att många nämndledamöter hade bristande kunskaper om 
hur avtalet skulle tillämpas. Därför startades ett intensivt informa
tionsarbete, inte minst av LO:s företagsnämndsavdelning, som reste 
runt i landet och arrangerade möten och träffade företagsnämndsle
damöter. SAF startade en intensivutbildning av arbetsgivarnas före
tagnämndsledamöter och deras nyinköpta kursgård Yxtaholm blev 
något av ett informations- och utbildningscentrum för arbetsgivarna. 
För LO:s del fick företagnämndskurserna på Bommersvik en liknande 
funktion. 

Denna verksamhet avslöjade t illsammans med 1949 års nämnds
undersökning att nämndarbetet i många företag inte fungerade bra 
och att nämndledamöterna misstrodde varandra. "Därtill kommer den 
på sina håll rådande vanföreställningen både hos arbetare och arbets

givare a t t företagsnämnderna skulle utgöra första steget i en utveck
ling mot ett fullständigt maktövertagande." 1

6 

Arbetsgivarnas inställning till företagsnämnderna mjuknade efter
hand. LO menade att detta fr a berodde på att arbetsgivarsidan upp

täckt att företagsnämnde rna inte var ett värdelöst samarbetsinstru

ment, inte heller att det var första steget i någon 13.ngtgåe nde sociali
seringsprojekt. Det var väl detta, samt att man givetvis borde leva 
upp till ett avtal som man undertecknat, som bidrog till att SAF i 
början av 1950-talet mer aktivt började arbeta för a t t fä fö retags
nämnderna runt om i landet att fungera som avsett. Inom LO:s före
tagsnämndsavdelning var man väl medveten om a tt m å nga företags
nämnder inte fungerade som de borde eller inte ens inrättats överallt 
där avtalet stipulerade detta. Den sis ta frågan var central i alla LO:s 
nämndsundersökningar. När 1946 års företagsnämndsavcal träffats 
hade LO uppskattat det teoretiskt möjliga antalet företagsnäm nder 
till drygt 4000. 1949 hade det inrättats närmare 3000 företagsnämn
der och 1000 arbetsplatser hade företagsombud, vilket Ture Flyboo 
vid LO:s företagsnämndsavdelning ansåg vara ett relativt bra resultat 
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med tanke på att avtalet ännu var ganska nytt.
17 

1950 berörde före
tagsnämndsverksamheten något mer än 650 000 medlemmar och av 
dessa satt omkring 15 000 i nämnderna. 

18 
Fler nämnder inrättades 

under 1950-talet men fortfa rande mot decenniets slut bedömdes att 
ett "icke oväsentligt antal arbetsplatser saknar företagsnämnder, trots 
att de formella förutsättningarna fin ns." 19 

LO intog i början en försiktigt avvaktande hållning när det gällde 

företagsnämndsavtalets tillämpning och menade att det inte var 
konstigt att det tog lite tid innan parterna lokalt kommit överens och 

verksamheten funnit sina former. Några års erfarenheter var inte till
räckligt för att utvärdera det nya samrådsorganet. Men vid 1950-ta
lets mitt utkristalliserades enligt LO:s nämndavdelning tre saker som 
inte fungerade bra och som borde förbättras, nämligen: 
- företagsnämndernas sammanträdesfrekvens (för få möten på många 
håll ); 
- vidareinformationen (fongerade ej tillfredsställande, utan informa
tionen stannade alltför ofta hos nämndledamöterna); 
- förslagsverksamheten.

20 

Företagsnämndernas begränsade arbetsuppgifter och befogenheter 
kritiserades också inom arbetarrörelsen (fr a att inga beslut fick fattas 
i nämnden). Det här togs upp på Metall- och Gjutarearbetareförbun-

21 
dets kongresser och på LO:s kongresser 1951 och 1956. Som ett re-
sultat av kritiken startade LO 195 7 en företagsnämndsutred ning som 
lade fram sin rapport på 1961 års LO-kongress.22 Men redan 1954 
hade arbetsmarknadskommitten - som sedan Saltsjöbadsavtalet 1938 
fungerat som parternas diskussionsforum i samarbetsfrågor23 

"uppdragit" åt SAF och LO art " ... att närmare utreda vilka åtgärder 
som borde vidtagas för att komma till rätta med de brister, som påta
lats (i en gemensam företagsnämndsrapport grundad på SAF och LO:s 

nämndsundersökningar}". 
24 

NÄMNDVERKSAMHETEN DE FÖRSTA ÅREN VID RÖNNSKÄRS

VERKEN 

1928 anlades ett smältverk utanför Skellefcehamn där malm som 
bröts i norra Västerbottens inland skulle vidareförädlas. Smältverket -
Rönnskärsverken - drevs och ägdes från och med 1931 av Boliden Gruv 

SAMARBETE OCH SAMFÖRSTÅND f-ÖR HÖGRE PRODUKTIVITET 167 



AB. 1986 blev Trelleborg AB huvudägare och 1987 fö rvärvades 
samtliga aktier i Boliden AB. Idag är Rön nskärsverkens officiella 
namn Boliden M etall , och det är ett dotterföretag till Trelleborg AB. 
Alltsedan 1930-talet och till och med 1980-talets mitt sysselsattes vid 
Rönnskärsverken årligen omkring 2000-3000 personer. Efter 1985 
har antalet anställda sjunkit och 1989 arbetade omkring 1500 perso
ner vid företaget. 

FÖRETAGSNÄMNDEN 

Företagsledningen vid Rönnskärsverken förberedde sig noga inför det 
nya företagsnämndsavtalet. Åren 1944-1945 studerades den "gamla" 
diskussionen om driftsråd och representanter för företaget hade tidigt 
kontakt med SAF och andra företag i frågan.25 I slutet av 1945, eller 
början av 1946, besökte ingenjör Fred Agri H öganäsverken för att 
studera deras samarbetskommitteer. H ans intryck sammanfattades i 

en promemoria där han också rekommenderade att Rönnskärsverken 

skulle göra försök med samarbetskommitteer. H an föreslog att tre 
samarbetskommitteer skulle inrättas vid transportavdelningen. Däri
genom skulle omkring 10% av avdelningens anställda involveras di
rekt i samrådsverksamheten. Erfarenheterna vid Höganäsverken tydde 
på att en sådan uppläggning var nödvändig. Kommitteerna skulle 
sammanträda fyra gånger per å r och " ... skola givetvis hållas på icke 
arbetstid och arbetarna skola icke uppbära någon ersättning för del
tagandet. Dä remot är det lämpligt, att bolaget bjuder på en kopp 
kaffe eller någon annan förfriskning."

26 

Någon försöksverksamhet kom av allt at t döma inte igång vid Rönn
skärsverken. Däremot anordnades kort efter Agris scudiebesök en 
konferens i Skelleftehamn angående "kontakt och samverkan mellan 
Bolidenbolaget och dess anställda". Drygt tre ttio personer var närva
rande från bolagets ledning och de anställdas organisationer. Syftet 
var att diskutera den interna informationen och samverkan mellan fö
retaget och de anställda, "vari ingår frågan om samarbetskommitteer 

d l .. 27 o. y. 

Mötesdeltagarna var överens om att en personaltidning behövdes 
liksom inrättandet av några slags samarbetskommitteer. Både sakerna 

skulle förbättra informationen till de anställda och - enlig t metallav-
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delningens representanter - leda till ökad industriell demokrati. Metalls 
representanter framhöll dock att det sistnämnda inte skulle 

sammanblandas med ekonomisk demokrati, som var en annan sak som 

krävde andra åtgärder. En principiell meningsskiljaktighet visade sig 
när man kom in på personaltidningens innehåll. De flesta represen
tanter för företagsledningen argumenterade för en tidning med saklig 
information om företagets verksamhet, malmprospekcering m m, 
kombinerat med li te lättare material som "anekdoter" från arbets
platserna och personalnotiser (födelsedagar etc). Metalls representan
ter ansåg å sin sida att tidningens tyngdpunkt skulle ligga på tek
niska och industriella frågor och även innehålla löne- och avtalsfrå
gor. 28 Personalnotiser .o dyl borde däremo t inte prioriteras. Några re
presentanter för företagsledningen var mycket kritiska till att ta med 
löne- och avtalsfrågo r och undrade t ex " ... hur man i en tidning av 
detta slaget kunna utföra en d iskussion i avtalsfrågor. Skulle man t ex 
i tidningen ha en förhandsdiskussion om avtalsfrägor?"29 Metalls re
presentant förklarade att det givetvis inte var så han menat utan "det 
skulle vara en diskussion i stora drag. Om det skall röra sig om in
dustriell demokrati, måste arbetarna verkligen få reda på någonting, 
och då måste ek o nomiska förhållanden överhuvudtaget beröras i tid-

. ..30 
ningen . 

Diskussionen om samarbetskommicceernas uppgifter rörde fram
förallt risken att företagshem ligheter skulle röjas och hur detaljerad 
den eko nomiska informationen skulle vara. Förecagsledningen ville ha 
några slags garantier för att hemligheter inte skulle spridas vidare till 

t ex pressen och konkurrenter. I övrige intog man en positiv attityd. 
Direktör Bengtsson ansåg t ex att varje anställd borde erhålla etc ex
emplar av bolagets årsberättelse, eller åtminstone att företaget borde 
erbjuda alla detta, "det ligger väl i ordet demokrati". 

31 
Representan

terna frän Metalls avdelning efterlys te ganska detaljerad och långtgå
ende information och förnekade att det Hlg i deras intresse att sprida 
de uppgifter som företagsledningen lämnade i förtroende. Informatio
nen i ekonomiska förhållanden var en nödvändig grundval för det 
framtida samarbetet eftersom det underlätrade för de anställda och 
deras valda representanter att förstå och kanske acceptera företags
ledningens agerande. Löneförhandlingarna försvårades c ex ofta på 
grund av att osäkra eller motsägelsefulla uppgifter spreds om företa-
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gets vinst. Men bättre information och insyn i företagets skötsel skulle 
även leda till ökad trygghet: 

Vi vilja veta hur det ligger till för att b edöma framtiden. Hur länge 
kommer företaget att kunna drivas sllsom det gör för närvarande? 
Kunna vi icke fll reda pli planerna för vissa perioder, för 1, 5, 10 lir, 
sli att vi kunna känna oss säkra för framtiden, sli att vi kunna säga 
att än pli 5 lit är det ingen fara fö r foretaget . Vi kräva inte ännu 
uppgifter, pli vilka vinster företa~ct gör. D et b lir en senare frliga, 
liksom fördelningen av vinsterna. 

Samarbetskommitteerna skulle vara partssammansatta med represen

tanter för anställda och företagsledning. Antalet kommitteer skulle 

avgöras av praktiska överväganden, men de flesta förordade en kom
mitte per avdelning och att dessa borde sammanträda fyra gånger per 
år. Många och relativt små kommitteer förväntades underlätta infor
mationsutbytet. D ärutöver förordades en övergripande och större hu
vudkommitte, gemensam för både gruvförvaltningen (vars kontor låg 
i Boliden) och smältverket, som skulle sammanträda ungefär en gång 
per år. Man var även överens om att samarbetskommitteerna inte 
skulle ta upp löne- och avtalsfrågor. 33 

Mötet präglades av de pågående saltsjöbadsförhandlingarna och 
avslutningsvis konstaterades att bolaget inte kunde inrätta några 
samarbetskommitteer förrän dessa fö rhandlingar var färdiga . Men 
mötet var betydelsefullt och hade föregåtts av "publicitet" och av den 
anledningen skulle man skicka ett pressmeddelande till TT.34 

Företaget fortsatte efter detta första möte att bevaka frågan. En 
representant fr1tn företaget, fil lie. Harald Wik, deltog regelbundet i 
en diskussionsgrupp hos SAF där samrådsverksamhet behandlades.35 

Till dessa möten inbjöds även ibland representanter från 10, t ex vid 
mötet den 8 okt 1948, när "trivseln på arbetsplatserna" stod på dag

ordningen. H arald Wik noterade i sin rapport att den inbjudne om
budsmannen från LO Ture Flyboo höll " ... ett synnerligen sakligt och 

anmärkningsvärt lidelsefritt inledningsanförande". 
36 

Flyboo inbjöds 
att komma till Skelleftehamn och ti llsammans med SAF:s ombuds

man Christensson informera om före tagsnämnderna.37 För Christens
son var det andra besöket. Han hade redan hösten 1947, även då på 
Wiks initiativ, besökt Rönnskärsverken och informera t företagsled-

. 38 nmgen. 
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SAF:s diskussionsgrupp uppmärksammade de erfarenheter som 
gjorts vid de företag som pil. eget ini tiativ inrä ttat samarbetskommit
teer, eller som en representant fr!l.n Sandvikens Jernverk uttryckte de t, 
"vi ha startat denna försöksorganisation, innan vi var tvungna till 
det." Sto rt intresse ägnades kommitteernas maktbefogenheter men 
ocks!l. den ekonomiska informatione n och de o rganisato riska · aspek
terna. Vid Sandvikens Jernverk hade man inrätta t samarbetskommit
teer - sil. kallade "Sako" - pil. varje avdelning och en för hela företaget. 
Kommitteerna sammanträdde tv!!. g!l.nger per il.r och fun gerade bäst 
där avdelningarna hade mellan 100 och 300 anställda. "I för stora 
avdelningar blir det för mycket allmänna problem , eller man känner 
sig ej riktigt hemma, i för smil. avdelningar blir det lätt 'kärringprat'. 
[---] Fö rdelen med 'avdelnings-sako 'är ocks!l., at t avdelningschefer, 
som ej ä ro sil. personal-intresserade, halvt om ha lvt tvingas att bli 
det. .,39 

Med ledning av Sandvikens och andra företags försök m ed sam
rll.dsorgan utarbetade Wik hösten 1946 ett förslag till samrildsorga
nisation för Rönnskärsverken. Enligt hans modell skulle tio företags

nämnder pil. avdelningsnivil skapas, vilket innebar att de flesta skulle 

omfatta mellan 70 och 150 kollektivanställda.
40 

Men det var inte alla 
som gillade storföretagens relativt ambitiösa uppläggning med en 
centralnämnd och ett större antal avdelningsnämnder. När Wik på ett 
möte vid SCA i Sundsvall i november 1948 förklarade att Boliden 
Gruv AB inom kort planerade genomföra en företagsnämndsorgani
sation med avdelningsnämnder kritiserades detta av SAF:s direktör 
Bertil Kugelberg som 

... uttryckte fa r h llgor för att en dylik utb yggnad utöver avta lets be
stämmelser vid ett enskilt företag skulle ha till följd, att a rbetarna 
krävde samma tunga och stora organisation även p8 andra hllll. Wik 
meddelade, att det icke borde bli nllgot tungt arbete m ed ett sam
manträde i kvartalet i avdelningsnämnden, i synnerhet om man ta
ger i betraktande det värde, som till föres bolaget vid dessa avd el
ningsöverläggningar, där d en lokala sakkunskapen finnes samlad. 
Detta torde jämväl vara i överensstämmelse med en av g rundtank
arna i avtalet, nämligen den fördel, som företaget skulle ha , om ar
be tstagarna finge framföra sina erfa renheter och förs lag till förbätt
ringar. Direktör Kugelberg önskade, att de företag, som anordnade 
undernämnder av nligot slag, icke skulle all t fö r r igoröst upprätta fö
reskrifter för dessa , ej heller utfä rda skriftliga instruktioner för dem. 
Ordförande [SCA:s dir Göransson, min anm} sammanfattade de 
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givna upplysningarna av diskussionen med orden: 
"Företagsnämnderna borde va r en blomma, som sil skulle vllrdas, att 
den icke vissnade och dog men icke heller växte upp till himlen ."41 

1946 års möte mellan Boliden Gruv AB:s ledning och de a nställdas 
representanter följdes sannolikt av nya möten under slutet av året 

och/eller under 1947 .
42 

Från ett möte vihen 1948 finns ett protokoll 

bevarat. Mötet inleddes med en noggrann redogörelse Öve r fö retagets 
ekonomiska och produktionstekniska utveckling liksom över läget på 
världsmarknaden för bly och koppar (produktionsvolym och p riser) . 
Löneutvecklingen sedan 1930 var en särskild punkt på dagordningen. 
Den efterföljande diskussionen handlade i huvudsak om den ekono
miska informationen och om driftsfrågor. Knut Wiks tröm, en av me
talls representanter, önskade få årsberättelsen i förväg, "om man har 
tid att begrunda siffro rna, kan det ju hända, a tt man kan ha frågor att 
ställa". Företagsledningen hade i princip inget emot ett sådant förfa
ra nde i framtiden.43 Sammantaget påminner detta mö te till form och 
innehåll om de företagsnämndsmöten som snart skulle bli verklig
het.44 

D en 1 december 1948 hölls så det första konstituerande företags
nämndssammanträdet. Boliden Gruv AB:s direktör hälsade de 18 
närvarande personerna välkomna och önskade näm nden lycka till i 
sit t arbete. H a n meddelade att företage t utse tt d irektör H erneryd till 

ordförande. Metalls ordförande, Karl H olmg ren , sedermera också vice 
ordförande i företagsnämnden, framhöll i sitt anförande att arbetarna 

hoppades mycket på nämndens verksamhet , " .. . men underströk sam

tidigt, a t t arbetarna tidigare varit tveksamma, när det gällt rationali
seringar, som inneburit permitteringar och avskedanden ." H an me
nade dock att den senaste utvecklingen visat a tt de t inte längre fanns 
ett samband mellan rationaliseringar och a rbetslöshet. H olmgren ville 
med det markera att fackklubben vid Rönnskärsverken, liksom a rbe
tarrörelsen i övrigt v id den hä r tidpunkten, inte hade några principi
ella skäl mot att aktivt delta i företagets rationaliseringsverksamhet.

45 

Företagsnämnden fick inte den ambitiösa o rganisatoriska utform
ningen m ed underkommicteer på avdelningsnivå som H a rald Wik så 
sent som hösten 1948 förespråka t. Istället blev det en företagsnämnd 
för hela verket. En underkommitte bildades dock genast, nämligen en 
förslagskommitte. I företagsnämnden hade Metall sju representanter 
och fö retagsledningen sju. Arbetsledarna och tjänstemännen hade tv1l. 
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representanter vardera. Nämnden skulle sammanträda en gång per 
kvartal, varav ett möte årligen skulle hållas tillsammans med 
gruvförvalcningens centrala företagsnämnd i Skelleftehamn eller Boli
den. 

M ötena hölls regelbundet varje kvartal och uppgavs 1954 pågå 
mellan två och fyra timmar.46 Den tekniska och ekonomiska informa
tion som företagsledningen lämnade var redan från början omfattande 
och presenterades i skrift och muncligt. I en enkät till SAF:s företags
nämndsundersökning 1961 beskrevs arbetarrepresentanternas aktivi
tet på den här punkten som "god", men att m a n måste beakta 

.. . att bolagets information är sll omfattande och klarläggande att det 
for arbetstagarna i stort sett endast kan bli ak tuellt med fdigor betr. 
detaljer i framstä llningen. Här kan vara anledning framhllll a att 
nämndsammanträdena i det allt övervägande antalet fa ll ej under
stiger en längd av 3 timmar .

47 

Vid sidan av produkt- och ekonomisk information behandlades regel

bundet personalfrågor och enskilda frågor (t ex sparkampanjer, yrkes
skador, arbetarskyddspristävlan, utdelning av semesterstipendier och 
medaljer, bidrag till Folkets Hus och Rönnskärs idrottsförening, dis
ciplinfrågor etc.). Då och då visades film eller stillbilder på mötena 
och ibland besökte nämndledamöterna någon ny anläggning eller av
delning för att "på plats" informeras om verke ts senaste nytillskott.

48 

Vidareinformationen var tillsammans med svårigheterna att enga
gera de anställda fö retagsnämndens största problem och de saker som 
man ständig återkom till. Nämndledamöterna hade också i början ett 
stort behov av utbildning och utbyte av erfarenheter. 1953 gästades 
Skelleftehamn återigen av LO:s Ture Flyboo, denna gång hade han 
sällskap av Karl-Axel Lindqvist från SAF. Diskussionsaftonens tema 
var "Företagsnämnderna - vad vi tänkt och vad de blivit."49 Ett flertal 
företagsnämndskurser ordnades lokalt men många nämndledamöter 
åkte också på kurser i SAF:s och LO: s regi. Harald Wik fortsatte un
der 1950-talets början att närvara vid de möten som arrangerades av 
SAF:s avdelning för företagsnämnder och han och andra representan
ter för företagsledningen rapporterade kontinuerligt om hur andra fö

retag ordna t samrådsverksamheten. 
En genomgripande åtgärd för a t t förbättra samrådsverksamheten 

gjordes 1954-195 5 då företagsledn ingen initierade en diskussion om 
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företagsnämndernas arbetsformer vilket resulterade i a tt man inrät
tade fem undernämnder, så kallade verksnäm nder.50 Decentralise
ringen och breddningen av samrådsverksamheten förväntades för

bättra kommunikationsutbytet och vidareinformationen och överhu
vudtaget leda till att fler anställda engagerade sig. Många mindre ar
betsplatsfrågor - som inte riktigt passade på ett företagsnämndsmöte -
kunde också diskuteras i verksnämnderna. I och med 1955 års för

ändring genomfördes alltsil delvis planerna från 1946-1948 med en 
huvudkommittee och ett antal undernämnder. 51 

SAMARBETSANDA OCH ARBETSFÖRHÅLLANDEN VID RÖNN

SKÄRSVERKEN UNDER 1930 OCH 1940-TALEN 

Företagsledningen vid Rönnskärsverken följde alltså med intresse de 
experiment med samrådsorgan som förekom vid 1940-talets mitt. 
Som jag har visat planerade man även en samrådso rganisation som 
gick längre än vad 1946 års nämndavtal föreskrev. Under 1950-talet 
fortsatte företagsledningens initiativ på samrådsområdet och man var 
också beredda att gå längre än vad avtalet s tipulerade. 

Företagsnämndsavtalets tillkomst och företagsledningens inbjudan 
till samtal om hur samrådsorganisationen skulle utformas föranledde 
inga principdiskussioner om företagsnämndens vara eller icke-vara 
inom Svenska Metallindustriarbetareförbundets avdelning 209 som 

organiserade arbetarna vid Rönnskärsverken .
52 

Gruppstyrelserna vid Rönnskärsverken utsåg de arbetarrepresen
tanter som skulle sitta i nämnden och en av dessa fungerade som av

delningsstyrelsens "kontaktman" (som också vanligen satt i styrelsen). 

Under många år var H olger Sandström avdelningens kontaktman. 
Han rapporterade i styrelsen vad som avhandlats på företags
nämndsmötena, vilket han upprepade ännu utförligare på avdel
ningsmötena. Störst uppmärksamhet ägnades information från före
tagsledningen som rörde ekonomi, ut- eller ombyggnadsplaner och 
nedskärningar i produktionen.53 

Metalls representanter var under 1950-talet mycket nöjda med hur 
nämnden fungerade och med företagsledningens sätt att kalla till 
sammanträden och lämna information. När Holger Sandström besva
rade LO:s enkäter angående nämndverksamheten framhölls även att 
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relationen till ingenjörer och arbetsledare förbättrats avsevärt genom 
nämndarbetet.

54 
Ett problem fanns dock, nämligen vidareinformatio

nen till de anställda. När förctagsledningen tog initiativ till en de
centralisering av nämndverksamheten (verksnämnder) diskuterades 
även detta inom avdelningen. Man var överens om att företagsled
ningens förslag var bra. Några egna konkreta förslag, som avvek från 
företagsledningens ideer, diskuterades inte. 55 

När företagsnämnden vid Rönnskärsverken 1968 firade sitt tjugo
årsjubileum gav man ut en liten jubileumsskrift. Skriften inleddes 
med några ord av Holger Sandström (som suttit i nämnden under alla 
år): 

Det var utan tvivel med en viss spänning jag gick till [det första} 
sammanträdet, säget Holger Sandström. Vi hade stora förväntningar 
pli företagsnämndens arbete, mlinga tcodde att vi här hade inkör
sporten till en samrlidsverksamhet över ett stort omrlide. De allra 
mest optimistiska sträckte sig ändli längre. Om man !liter optimister 
och pessimister kompensera varandra tror jag att vi är sanningen 

nära, nämligen att företags nämnderna fick stor betydelse och att 
den efterhand väsentligen har ökac.

56 

Det finns flera orsaker till de lokala par ternas pos1t1va syn på före

tagsnämndsavtalet och att man uppenbarligen scig att det fyllde ett 
behov. D et här hängde i sin tur samman med: 

- det samrådsförfarande som fanns vid företaget redan före nämndav
talet och som de lokala parterna byggde vidare på när nämndarbetet 
startades 1948; 

- arbetsmiljöproblemen vid smältverket som tvingade företagsled
ningen att "vårda" relationerna till arbetarna och förbättra företagets 
anseende; 

- processindu.strins karaktär och de dåliga relationerna mellan över
och underordnade under 1930- och 1940-talen. 

Vid Rönnskärsverken fanns alltså före 1948 täta kontakter mellan de 
lokala fackliga företrädarna och den högsta företagsledningen. Dispo
nent Blomberg och styrelseledamöterna i avd 209 träffades ofta för 
att diskutera olika frågor och lösa tvister och konflikter som t ex upp-
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s tå tt mella n arbetare, förmän och ingenjö rer. Avdelningens strategi 
var i må nga frågor att vända sig direkt till disponenten med klagomål 
och påpekanden och att denne genom sin position t ex skulle tillrätta
visa ingenj örer och förmän som enlig t avdelningen agerat på ett fel
aktigt sätt . Men avdelningen använde sig också av disponenten och 
överingenjörer för att - vid behov - få detaljerad information om ut
byggnadspla ner och framtida arbetskraftsbehov. D et omvända förhål
landet var inte heller ovanlig t , inte minst när det gällde disciplinfrå

gor. 194 1 vände sig exempelvis disponent Blomberg till avdelnings
styrelsen och ville a tt de skulle påverka med lemmarna att hålla ar
betstiderna bättre och "styrelsen enades om att uppmana medlem

marna att följa de a ng ivna tiderna. "57 D essa och liknande önskemå l 

från företagsledningen hörsammades om den utredning som avdel
ningsstyrelsen gjo rt visade att kritiken var befogad. Metallavdelning
ens styrelseprotokoll från slutet av 1930-talen och under 1940-talet 
visar at t relationerna var relativt goda och a tt det inte sällan hände a tt 
Blom berg lät sig påverkas av de arg ument som framfördes. 58 

D et informella samrådsförfarandet som fanns vid Rönnskärsve rken 
före och vid tiden för det första före tagsnämndsavtalet påminner till 
sin struktur mycket om ta nkegångarna bakom näm ndavtalet. Före
tagsnämnden var ett samrådsorgan där företagets o lika kategorier an
ställda skulle mötas och utbyta information och !lsikter vid sidan av 
linjeorganisationen och som inte krävde lokala fö rhandlingar mellan 
fack och företagsledning. I företagsnämnden kunde a rbetarnas repre
sentanter ta upp fr!lgor direkt med den högsta före tagsledningen. 
D ärigenom skulle man komma från de trögheter som fanns i linjeo r
ganisationen som innebar att kritik och synpunkter från arbetarna och 
aldrig kom till företagsledningens kännedom. Omvänt gav nämnd
verksamheten ledningen m öjlighet a tt få unik kunskap direkt från de 
a nstä llda, utan medveten och omedveten selektiv sållning av chefer, 
specialister och andra i företagshiearkins mellanskikt. 

Smältverksarbete var för många nyanställda p<l 1930-talet en ny 

erfarenhet, inte desto mindre ins<lg m!lnga att en del platser och ar
betsuppgifter "på verket" var ohälsosamma. 

Ibland jobbade vi ocksl! under direkt livsfa rliga fö rhl!llanden - j ar
seniktunneln, för att ta ett exempel. Olle Liden och jag skulle d ra en 
luftledning där en gling. Först och främst var det sli mycket arsenik 
att vi gick och "p logade" med fötterna i den. Dessutom skulle vi ar-
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beta ocks1L Vi skulle borra upp med en tryckluftsmejsel.. .och när vi 
startade den sS blev det som ett stort moln av arsenikdamm runt om 
oss. Vi hade ju skyddsmask, men arseniken frätte upp sllr vid sidan 
om masken. Vi fick lov att turas om med att sätta upp tre konsoler 
var ... och sen snabbt ut i friska luften. Men naturligtvis blev vi arse-
nikbrända. [---} ... Nog var det väl besvärligt ibland med blide det 
ena och det andra ... men ändl tänkte jag väl aldrig pli att byta jobb. 
Jag hade ju börjat som ung (1938, min anm}, och flitt fotfåste i ett 
stabilt företag. Rätt skaplig lön hade jag ju ocksli. En Rönnskärare 
tjänade ju bra.' 9 

Arbetsmiljön blev tidigt en viktig fråga för den nybildade (1929) Me
tallavdelningen och våren 1932 inrättade avdelningen en skydds
kommitte.60 Ett av huvudproblemen var att anställda som arbetade 
med arsenik eller där det var kraftig gasutveckling fick hudproblem, 
eksem, andningsproblem och ibland även cencimeterstora "hål i nä
san" (perforeringar på nässkiljeväggen). Avdelningen försökte tidigt få 
dessa klassificerade som olycksfall vilket misslyckades.

61 

Den ohälsosamma miljön närktes också på den relativt höga sjuk
frånvaron. 1930 beräknades att drygt sex procent (i medeltal) av den 
totala arbetsstyrkan var frånvarande på grund av gas- eller s k etsska
dor. 1932 hade andelen stigit till nio procent. "På särskilt utsatta av
delningar kunde sjukfrånvaron under vissa perioder vara tjugo .. . och 

ända upp till trettio procent, utöver den normala sjukskrivningsfre
kvensen" .62 

193 7 gjordes de första undersökningarna av arbetsmiljön på Rönn
skärsverken på initiativ av den lokala metallavdelningen. En grupp på 
tre läkare, bl a den senare kände "Skå-Gustav" Jonsson, reste upp till 
Skelleftehamn och undersökte ett stort antal arbetare. "Och visst såg 
vi hål i nässkiljeväggen, tecken på arsenikskador i tandköttet, rassel i 
lungorna och så vidare. " Undersökningens vetenskapliga kvalice ifrå
gasattes dock och den publicerades aldrig.

63 

Två större hälsoundersökningar - också de på metallavdelningens 
initiativ - gjordes under 1940-calet. D en ena utfördes av Statens In
stitut för Folkhälsan yrkeshygieniska avdelning och resultaten presen
terades 1949 på et t avdelningsmöce. 1305 anställda hade undersökts 
och här noterades bl a 109 fall av perforeringar. Förekomsten var 
vanligast hos de som anställes före 1935. Sammanfattningsvis konsta
terades att rönnskärsarbctarna hade fler förändringar och besvär i de 
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övre luftvägarna och luftrören än arbetare fr!l.n närliggande indust-
. 64 

rier. 
Den d!l.liga arbetsmiljön präglade rönnskärarnas tillvaro. 1943 no

terades i ett avdelningsprotokoll att "välståndet på o rten överskuggas 
av skadorna p!l. arbetarna".65 Oron stillades inte heller direkt av hälso

undersökningarna : 

Det spreds vä l en viss pessimism när folk kom frlin undersökningen 
[1949 llrs} med beskedet om att de var skadade. Skadornas stora 
omfattning hade ocksli en grund i den mycket ohä lsosamma rruljö, 
som tidigare r litt pli Rönnskär ... och när nllgon dog sli sa man: "Det 
är ju en följd av att han varit pli Rönnskär ... ingen tvekan om det 
int."66 

Under de första decennierna vidtogs åtgärder för att minska proble
men, t ex förbättrades utsugningsanordningarna och ventilation. Pa
rallellt med detta förbättrades den personliga skyddsutrustningen lik
som informationen till de a nställda om hur de borde hantera riskerna. 
Hjälpte inte detta gjordes tillfälliga och/eller definitiva omplaceringar 
av personal. 

Om man blev gas-skadad kunde man skickas ut pli "grönbete", vil
ket innebar att man under en period fick jobba utomhus med att 
sköta bolagets gräsmattor ... anlägga nya gräsmattor och dylika ting. 
Det var en form av rehabilitering för dem som "likte dit". Vi kände 
ju en viss oro ibland när nllgon av oss hade drabbats av gasen, men 
man var ju ung, frisk och sta rk. .. Vi inslig väl ändli a tt det var nlin
ting som gjorde människor sjuka och vi började ocksli att ställa hlir
dare krav pli bättre utrustning.67 

Företagsledningens intresse och ambition vad det gällde nämndverk

samheten berodde säkerligen till stor del på den besvärliga arbetsmil
jön vid företaget, vilket inte bara kritiserades av arbetarna utan också 

av de forskare som gjorde hälsoundersökningarna. Ett relativt enkelt 
och billigt sätt a tt förbättra relationerna till de anställda var att satsa 

på samrådsdemokrati. Men det fanns även ett annat skäl. En proces
sindustri kräver, för att produktionen ska flyta med ett minimum av 
störningar, att de anställda är motiverade, observanta och tar egna 
initiativ. Det var svårt att uppnå detta genom detaljs tyrning och kon
troll via fysisk övervakning eller maskinsystem. Individuella presta
tionslöner, där man med hjälp av ett ekonomiskt incitament kan för-
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bättra prestationer och förbättra arbetsmotivation, g ick inte heller att 
använda överallt beroende på produktionens karaktär. D essutom var 
det förse under 1940-talec som ackordslöneformen infördes mer all
mänt vid företaget, och då inte sällan gruppackord knuten till pro
duktionsvolym. Fortfarande avlönades dock många arbeten med en 
fast timlön. Man var med andra ord beroende av att skapa en atmosfär 
där arbetarna självmant "gjorde sitt bästa". 

Företagsledningen hoppades ocks!i att företagsnämnden skulle för
bättra relationerna mellan arbetsledare, ingenjörer och arbetare. Vid 
Rönnskärsverken hade man, precis som vid många andra föret~ un
der mellankrigsdecennierna, haft problem på den här punkten. Ar
betarna kritiserade ofta under 19 30- och 1940-calecs början arbetsle
dare och ingenjörer för deras uppt rädande. På ett avdelningsmöte 
1930 beskrevs hur en ingenjör kallat arbetarna för "lathundar" och 
frågat om de trodde att de arbetade på ett "vilohem" vartefter han 
uppmanat dem att "dra åt helvitte och försvinna fo1n arbetsplat
sen".69 P å ett gruppstyrelsemöte 1935 diskuterades förman Waaras 
uppträdande varvid en arbetare framförde att " ... nämnda förman på 
sista tiden lagt sig till med ett nonchalant språk mot arbetarna och 
hotat med att avskeda den som ej var honom tillags. Lundström 
gjorde förslag om at t styrelsen skulle stävja sådant för framtiden." 70 

Arbetare som avancerade till förmän och som uppträdde hårt mot 
de forna arbetskamraterna kritiserades.

71 
En av avdelningens grun

dare (sekreterare och ordförande) och förgrundsgestalt de första åren, 
Johan Huldt, blev i början på 1930-talen förman och drog nästan 
omedelbart på sig kritik för att agera egenmäktigt och för att trakas
sera arbetarna. Avdelningen tillsatte en kommitte som skulle ordna så 
att Huldt fick nya arbetsuppgifter. Kraven skärptes senare och man 
krävde att han skulle avskedas. "Huldt-affåren", som frågan benämn
des i protokollen, fortsatte under flera år och man vände sig till för

bundsledning och hotade även med strejk.
72 

Pil etc möte diskuterades en konflikt vilket föranledde avdelnings
styrelsen att varna för att arbetarna inte skulle "fraternisera med ba

sarna" och nilgra 1l.r senare uppmanades arbetarna att inte "fjäska för 
basarna".73 1944 behandlades en konflikt mellan arbetare och en för

man Berggren, där den sistnämnde - med vilande medlemsskap - in
kommit med en skrivelse där han klagade pil att arbetarna trakasse
rade honom. I diskussionen framgick dock att flera ansåg att förman-
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nen var en "bra karl". Men i ett inlägg framhölls att "Berggren är 

förman och det passar sig inte för oss arbetare att bemöta honom som 
förut."74 

I samband med att företagsnämnden började sitt arbete 1948 
igångsattes i enlighet med avtalet även förslagsverksamhet. Om för
slagsverksamhet funnits redan under 1930-talet är det osannolikt a tt 
särskilt många rönnskärsarbetare skulle ha tipsat arbetsledningen om 
hur man kunde rationalisera produktionen. Relationerna mellan arbe
tarna och förmännen inbjöd inte direkt till förslagslämnande. 1937 
kom det till avdelningsstyrelsens kännedom att en arbetare " ... hos ar
betsbefälet gjort gällande att det var för mycket folk (vid katodug
nen) och de sprang bara i vägen för varandra." Enligt styrelsen var det 
inte arbetarnas uppgift att lämna arbetsbesparande förslag och man 
beslutade inkalla arbetaren till ett samtal pil. fackföreningsexpeditio-

75 nen. 
Företagsledningen var inte omedveten om de d!l.liga relationerna 

mellan arbetsledare och arbetare och vidtog även en del åtgärder. Bo
liden Gruv AB tillhörde de företag som under 1930-talet regelbundet 
skickade sina chefer pil. utbildning till det nystartade Arbetsledarinsti
tutet där man bland annat undervisade i arbetsledningens psykologi. 

1935 anordnade institutet pil. begäran fr!l.n företaget en treveckors 

kurs för arbetsledare och andra tjänstemän vid företaget.
76 

FÖRETAGSNÄMNDEN VID RÖNNSKÄRSVERKEN - ETT EXEMPEL PÅ 

EN "BRA NÄMND" 

Företagsnämndsavtalets syfte och tankegångar uppvisar ett starkt 
släktskap med de ideer som delvis i polemik mot taylorismen utveck
lades inom den s k Human-relations skolan under 1930- och 1940-
talen. Kritiken gällde flera av Taylors grundantaganden, bl a den om 
arbetarnas instrumentella h!l.llning till arbetet. Arbetarna var inte en
bart intresserade av lönen, hävdades det, utan de ville även inom ar
betslivets ramar behandlas som människor och ges möjlighet att till
fredsställa specifikt mänskliga behov. I ett optimalt fungerande pro
dukcionssystem fanns det en väl avvägd balans mellan dessa behov 
och den målsättning som företagets ledning satt upp, men det förut
satte att det sociala systemets (företaget) aktörer kommunicerade med 
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varandra. Hur skulle man annars veta vilka mlUsättningar som låg 
bakom aktörernas närvaro i systemet, och som i slurändan var så vik
tiga för samarbetet och måluppfyllelserna? Företagens interna kom
munikation gavs med andra ord en nyckelroll. En demokratisk ledar
stil ansågs underlätta kommunikationen liksom inrättandet av speci
ella fora för informationsutbyte. 

D et är inte svårt att se företagsnämnderna som ett sådant forum. 
Den kommunikation som skedde där förväntades öka kunskapen hos 
b.lde anställda och företagsledningar om de olika behov som fanns 
inom företagen. Det var inte heller o rimligt att hoppas att redan en 

inbjudan från företagsledningen till intern kommunikation kunde fä 
positiva effekter på produktiviteten. De berömda undersökningarna 
vid Western Eleccric Companys Hawchorne-fabriker, utförda av Hu

man-relations skolans portalfigur Elron Mayo m fl, hade visat att de 
effekcivitetshöjningar som de noterat vid sina studier, inte primärt 
berodde på de åtgärder som vidtagits, utan i första hand berodde på 
att m an intresserat sig för arbetarnas situation. 

Företagsledningen vid Rönnskärsverken var inte främmande för 
detta Human-relations inspirerade synsätt. En företagsnämnd utan 
beslutsrätt sågs inte som något hoc utan tvärtom som en tillgång. Här 
skulle företagets mål med verksamheten och särskilda problem 
diskuteras med olika kategorier anställda och förhoppningsvis skulle 
det leda till en ökad förståelse för företagandets villkor och till färre 
konflikter på arbetsgolvet. Företagsledningens inställning är en viktig 
förklaring till att det fanns en lokal beredskap inför det nya avtalet 
och att avtalet inte bara följdes utan att man ocksll. var beredd att gll. 
längre än så för att fä samrådsdemokracin att fungera vid Rönnskärs
verken. 

Det informella samråd och samarbete som funnits vid Rönnskärs
verken före 1948 institutionaliserades i och med företagsnämndens 
tillkomst. K ontakterna med företagsledningen blev därmed regel

bundna och skedde under bestämda former. Informationen om företa

gets eko nomi och närmaste framtidsplaner var värdefull och intressant 
för de facklige aktiva och fördes vidare till m edlemmarna vid av

delningsmötena. Någon tveksamhet eller kritik mot företags
nämndsavtalet eller företagsnämnden som institution kan inte spåras i 
det fackliga materialet. 
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De lokala aktörerna vid Rönnskärsverken såg alltså positivt på fö

retagsnämndsavtalet och nämndverksamheten kom rela tivt snabbt 

igång och fungerade första tiden sannolikt bättre än vid många andra 
företag. Här ska man komma ihåg att Rö nnskärsverken ingick Boli
den Gruv AB som tillhörde den grupp storföretag i Sverige som g ick i 

täten vad det gällde införandet av företagsdemokrati av samrådstyp. 
Det var också generellt vid storföretagen som företagsnämnderna 

fungerade bäst. Här fanns beredskap, resurser och intresse att efter
leva avtalet. Vid storföretagen var avståndet mellan de a nställda och 
företagsledningarna betydande och det fanns ett behov av ett kom

munikationsforum utanför linjeorganisationen. 
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Demokratin 'det stora okända' 

Sidney och Beatrice Webbs "Industrial Democracy" ett 
hundra år

1 

AV ALF 0 JOHANSSON 

År 1897 publicera~e Sidney och Beatrice Webb "Industrial 

D emocracy". Tillsammans med "The History of Trade Unionism" 

(1894) var den en mäktig studie av den fackliga rörelsens historia och 
utveckling England. Deras verksamhetsfålt övrigt gällde 
konsumentkooperation, kommunalpolitik, folkbildning och politisk 
skolning. "The Consumers' Co-operative Movement", "English Local 
Government", bildandet av London School of Economics och m!nga 
tryckta föredrag i "Fabian Tracts" vittnar om detta.

2 
Paret Webb 

verkade ända fram till 1940-talet som medlemmar av The Fabian 
S . 3 

oc1ety. 
I 1880- och 1890-talens stora ideologiska rörelse silg sig makarna 

Webb som realistiska socialister i motsats till tidigare utopister och 
revolutionära romantiker.

4 
Litteraturen förknippa r fabianismen med 

den reformistiska socialismens framträdande i Västeuropa, men den 
var ocksil en del av den breda rörelse av intellektuella i England som 
sedan 1800-talets mitt kritiserat egendomsägandets lyx och missbruk 
av nationens mänskliga resurser, engagerat sig mot den utbredda 
fattigdomen och börjat tala om en kommande välfärdsstat. Denna 
brokiga rörelse samlades kring ideer om ett mer reglerat, kollektivis
tiskt och "socialistiskt" samhälle, lett av et t moraliskt ledarskap av 

experter och inte av klasser med förmögenhet. När The Fabian Society 
startades 1884 var syftet "hela samhällets omvandling". Året efter be

skrev sig föreningen som "socialistisk" och började ge ut pamfletter i 
samhällsfrilgor. Under 1890-talet var dess medlemstal bara nilgra 
hundra personer med främst medelklassbakgrund.5 

D et har sagts att Sidney och Beatrice Webbs bakgrund i engelsk 
medelklass styrde dem mot en sorts "medelklassens socialism". För en 
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medelklass vars karriä r var baserad på studier och kunskapsprofession 
gav detta, snarare än egendomsägandet, legi timitet och vision.

6 

Denna artikel koncentreras på deras syn på fackföreningarna, in
dustriarbetet och maktfrågorna i arbetslivet, m ed särskild tonvikt på 
huvudverket "Industrial D emocracy". Frågan blir hur de såg på fack
föreningarnas krav, kampmetoder, maktposition i samhället och roll i 
den framtida socialismen. Vi skall se hur deras speciella syn på demo
kratins och socialismens framväxt ledde till en speciell syn också på 
fackföreningarna. 

D EMOKRATIN OCH "DEN OMEDVETNA SOCIALISMEN" 

I fabianernas vision om socialismens framväxt förkas tades till stor del 
den marxistiska teo rin om kapitalismens utveckling. I deras 
programskrift Fabian Essays in Socialism (1889) förklarades den 

kapitalistiska kapitalackumulationen m ed Bernhard Shaws ideer om 

kapitalränta, jordränta och befolkningstillväxt. I ställe t fö r Marx' 
ideer om mervärde, klassmotsättningar och kapital ismens 

sammanbrott lanserade i samma skrift Sidney Webb iden att den 
kapitalistiska "anarkin" gradvis förvandlades till en demokratisk 
kollektiv ism. Under förutsebar framtid skulle den förbli en 
blandekonomi, byggd på en privat varuproduktion som alltmer 
sammanflätades med statens och kommunernas verksamheter.7 Det 
var det "obevekliga framsteget för demokratin" som förde samman de 
politiska, ekonomiska och sociala skeendena i denna riktning.

8 

Statens och kommunernas skattepoli tik, socialpolitik, 
arbetslagstiftning, undervisning, infrastruktur, forskning och 
fördelningspolitik var nödvändiga inslag i samhälle ts omvandlingen 
och innebar "vår obevekliga g lidning in i den kollektivistiska 
socialismen". 

Andra tendenser i d enna riktning var uppkomsten av aktiebolagen 
och ett skikt professionella företagsledare som drev produktionen ra
tionellt och alltmer inskränkte följderna av kapitalägarnas egenin
tresse. D enna utveckling gjorde det revolutionära talet om maktöver
tagande och införande av socialismen meningslöst. Socialismen växte 
fram. Den infördes inte. Den enskilde kunde välja att bekämpa eller 
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stödja denna "omedvetna socialism", men säkert var at t d en enskilde 
"rör (de) sig lättare med s trömmen än mo t den".9 

Utvecklingen styrdes i grunden av samhällets nyttomaximerande 

rationalism och behovstäckning, som ledde till tekniska framsteg, 

upplöste tidigare politiska maktgrupper och banade väg för en allt 
vidare politisk reglering . Staten ändrade karaktär och blev medlare 
mellan olika grupper i d eras skiftande, men i grunden gemensamma, 

strävan mot ett högre och rikare tillst<'l.nd . Experte rna på statens, na
tionens och hela folkets växande behov blev utvecklingens bärare.

10 

Denna ide antydde en speciell innebörd i begreppen behov, expert
styre och demokrati. 

VETENSKAPEN, BEHOVEN OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGEN 

Paret Webb såg människorna som grunden själviskt 
behovsmaximera nde. 11 D eras behov var emellertid av två slag, dels de 
"objektiva", som kunde härledas t ill deras funktioner och uppgifter i 
samhället , och dels de "subjektiva", som styrdes av deras "tillfälliga 
önskningar". D e objektiva behoven var i längden de överordnade. De 
förändrades med samhällets ständiga s trävan efter utveckling, en 
strävan som också gjorde individernas objektiva behov i "The Great 
Society" alltmer utvecklade och förfinade. D e gällde både materiell 

konsumtion och behov av kunskap. Samhällets behov bestämde all tså 

på avgörande sätt ocks!l individernas objektiva behov. I en alltmer 
komplex värld kunde dessa behov endast härledas av de 
sam hällsvetenskapligt skolade experterna, som kunde höja sig över de 
tillfälliga önskningar, som människorna själva under olika 
oms tändigheter upplevde. D e objektiva behoven kunde h ärledas och 
avvägas mot varandra endas t av experter på utvecklingens "sociala 
fakta". Bakom iden om samhällets s trävan m ot ständigt högre 
effektivitet, produktivitet och kunskap, mot "The Great Society", låg 
en föreställning om en pågående kamp mellan o lika nationer men 
också en närmast metafysisk ide om det civiliserade samhällets drift 
till förkovran och fulländning.

12 

Demokratin blev i detta tänkande den mekanism , som garanterade 
experterna på d e objektiva behoven en avgörande ro ll i styrningen av 
samhället. Viktigt i demokratin var at t beslutsfattare lyssnade till ex-
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perternas meningar och följde deras rlld. De mllste sluta lyssna till 
tillfälliga önskningar och att manipulera opinioner. Företagarna 
mllste lära sig att inte bara ledas av ett vinstmotiv som kortsiktigt ut
nyttjade de produktiva resurserna och människor och fackföreningar 
mllste lä ra sig se utöver den egna gruppens tillfälliga önskningar. Som 
vi skall se ledde detta in i e t t svllrt problem. Paret Webb insllg nämli
gen att kapitalismens konkurrens ledde bil.de företagare och fackföre
ningar att handla just själviskt och kortsiktigt och på viktiga punkter 
i strid med behoven hos "The Great Society". 

De fick ännu mer fundamentala problem. De trodde att samhällets 
behovsexperter ocksll skulle kunna övertyga politiker, kapitalister och 

fackliga företrädare om sin nytta. Sil blev det inte. P are t Webb och 

Fabian Society förblev en liten exklusiv grupp med begränsat infly
tande. Ett tredje problem var att de behov deras "sociala fakta" avslö
jade knappast kunde hävdas vara mer reella än de behov människor 

själva upplevde. Etc fj ärde var att ingen, in te ens paret Webb, kunde 
förutse de framtida behoven, varken de objektiva eller de tillfälliga. 
De blev särskilt besvikna p1l att den fulla rösträtten under mellan
k rigstiden ledde till ökade gruppmotsättningar. Dll förstärktes ocksll 
deras tvivel pil den representativa politiska demokratin. Det var inte 
ologiskt att de blev "förälskade i Sovjet Ryss land", som sade sig bygga 
det k lasslösa samhället, den "nya civilisationen", pil rent vetenskaplig 

13 
grund. 

FACKFÖRENINGARNA OCH "GLIDNINGEN MOT KOLLEKTIVISMEN" 

I fackföreningarnas inre organisation sllg "Industrial Democracy" 
k lara utvecklingslinjer mot en högre form av demokrati.

14 
Det 

tycktes bekräfta iden om tilltagande kollektivism och styre genom 

representativ exp ertis. Fackföreningarna hade a lla börjat med 
"primitiv demokrati" i allmänna medlemsmöten. Funktionärer valdes 

pil begränsad tid och för särskilda frågor. Sedan följde "representativa 
institutioner", där kommitteer eller representantskap uttolkade olika 
gruppers krav och fö rhandlade för alla. Heltidsanställda funktionärer 

fick med tiden verkställa besluten. D et uppstod sil smllningom en 
styrande "klass" av fackföreningsombud som delvis satte sig över 
enskilda gruppers särkrav till förmlln för allas bästa. En o rsak t ill 
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denna utveckling var maktmissbruk, manipulation av opinioner samt 
splittring mellan grupper, som kännetecknade den "prim1t1va 

demokratin". En annan var att fackföreningarna med tiden blev stora 
nationella förbund som måste sammanjämka olika gruppers intressen. 
En tredje var ma rknadskapicalismens och den tekniska utvecklingens 
alltmer komplicerade lönefrågor och förhandlingar. Makarna Webb 
såg i fackföreningarnas o rganisatoriska utveckling den långa och 
mödosamma strävan att "kombinera administra tiv effektivitet med 
folklig kontroll". 

Utvecklad förhandlingskornpetens och administrativ specialisering 
ändrade radikalt den industriella demokratin spelregler: 
Vad (den representat.iva) demokratin (nu) kräver är uppslutning 
bakom resultat; vad direktdemokratin krävde var uppslutning bakom 

. k 15 proie t. 
I det alltmer marknadsstyrda förhandlingsspelet i slutet av 1800-

talet måste funktionärerna vara obundna av olika gruppers önsk
ningar för att kunna försäkra medlemmarnas majoritet de ekonomiska 

resultat som situationen i varje läge erbjöd. Majoritetsomröstning i 

lokala föreningar kunde inte garan tera detta. De stora förbundens 
medlemmar hade med tiden också insett at t representativ expertis och 

indirekt m edlemskontroll var nödvändigt. 
Samtidigt uppstod bredare organisationer. Makarna Webb hoppa

des mycket av "de nya fackföreningarna" (The N ew Unions) i slutet av 
1880- talet, som organiserade de breda grupper av icke yrkesupplärda 
arbetare som var särskilt utsatta för marknadens svängningar och 
levde med en ytterst osäker anställning. Dessa organisationer krävde 
"The Living Wage", en exis tenslön, som skulle ge de grundläggande 
lönevillkor som marknaden inte gav. Makarna Webb såg början till 
en ny tid, när marknadsspelet skulle ersättas av en planmässig rättvi
sare fördelning av produktionsresultatet. Principen om The Living 
Wage markerade ett helt nytt skede där facklig expertis inte längre 
var nog. Den krävde ett engagemang av den vidare demokratin, den 
representativa staten, sociallagstifcning och en social expertis som ar
betade för att höja de breda arbctargruppernas välfärd oberoende av 
styrkeförhållandet mellan olika fackföreningar. 

16 

Makarna Webb antydde alltså att det marknadsspel som 
fackföreningarna på kort sikt utnyttjade på läng re sikt genom sina 
konsekvenser undergrävde samhällssystemet och banade väg för 

D EMOKRATIN "DET STORA OK.ÄNDA' 193 



utvidgad social planering. D e traditionella fackföreningarna bar 
tydligen på m otsägelsefulla tendenser. 

D ET STÄNDIGA KÖPSLÅENDET 

Analysen av "The Higgling of the Market" (det ständiga köpslåe ndet) 
har ansetts vara det kanske mest o riginella bidraget i "Industrial 
Democracy". D et inspirerade särskil t de amerikanska 

institutionalisterna. Enligt paret Webbs egen uppfattning skilde 
denna analys dem pä ett avgörande sätt frän de flesta av dåtidens 
ekonomer, som begränsade sig till de abstrakta kategorierna 
"arbetare" och "kapitalister" men ignorerade deras verklighet och 
faktiska be teende. Analysen av marknaden gav en införing 
före tagets , och därmed i fackföreningarnas, grundläggande 
ekonomiska villkor.

17 
Som vi skall se ledde den dock inte till någon 

djupare analys av företagets inre organisation. 
I p raktiken, och annorlunda än i den ekonomiska teorins abstrakta 

jämviktsvärld, var företaget en länk i långa kedjor av köpslåenden 
som innebar beroenden samt över- och underordning mellan ekono
miska aktörer. I 1800-talets växande marknadskapitalism begränsade 
detta alltmer både producenternas och fackfö reningars förstäelse av 
grunderna för sin egen verksamhet. De producerande företagens bero
ende av grossisterna växte. Dessa var närmare marknaden och dess 

fluktuerande priser. De var friare att agera eftersom de opererade med 

mindre bundet kapital. D eras indirekta makt över företagens försäl j

ningsvillkor växte. Grossisterna pressades dock i sin tur alltmer av en 
växande skara detaljister som var ännu fria re att välja leverantörer och 

agera kortsikt igt. D etaljisterna tävlade slutligen med varandra om 
konsumenternas gunst genom att köpa in sina varor så billig t som 
möjligt. När det gällde insatsvaror

18 be~ränsade sig "Indust rial D e
mocracy" till att diskutera arbetskraften. 9 Arbetsgivarna kunde pro
fitera på en s tändig konkurrens mellan arbetarna om ans tällning, men 
samtidigt blev de också mer beroende av ny yrkeskunskap.20 

Växande konkurrens, underskott i kunskap och ökande osäkerhet 
tvingade företagen till kortsiktiga besparingar, i synnerhet till at t 
reducera arbetskostnaderna och kompensera sig för dåliga priser 
genom kortsiktigt dras tiska åtgärder , såsom ökad a rbetsintensitet , 
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nedskärningar i ackorden, införande av bestraffningssystem, etc. 
"Industrial Democracy" härledde alltså dessa reaktioner 
huvudsakligen till m arknadens tvång och inte till företagarnas 
inställning till sina anställda. 

Analysen av "köpslåendet" avslö jade att ojämlikheten, beroendet 
och maktlösheten med tiden ökade för alla parter. Särskilt drabbades 
de växande grupperna av icke yrkeslärda arbetare, kvinnor, barn och 
tillfällighetsarbe tare. D e hade inte råd att flytta till ett nytt jobb, var 
utsatta för hård konkurrens från arbetslösa som var beredda att ta 
jobb till varje p ris och saknade resurser att föra strider för sina intres
sen.21. Särskilt fäste sig "Ind uscrial Democracy" vid a tt företag och 

grupper av människor i olika branscher hade så olika villkor och att 
bättre villkor för vissa grupper och sämre för andra tycktes betinga 
varandra. Utvecklingen genererade inte bara ny effektiv industripro

duktion. Den genererade samtidigt hemarbete, tjänstearbete, kvinno

arbete, barnarbete, tillfällighetsarbete och a rbetslöshet i växande 
grad. Ojämlikheten växte under intryck av urbanisering och snabbare 
ko njunkturväxlingar och drabbade särskilt de svage o rganiserade 
grupperna. I en framtid hotade socialt elände för majoriteten av arbe
tarna. Analysen i "Industrial Democracy" underbyggde paret Webbs 
engagemang för arbetarna i "the sweated trades", för kooperation, 
folklig utbildning och en minimilön alla kunde leva på. Den bekräf
tade iden att kapitalismen spontant inte gav optimala framsteg, att 
den förslösade mänskliga resurser och att den måste styras och under
kastas kollektiva sociala lösningar.22 En speciell slutsats var att välor
ganiserade arbetare bidrog till ojämlikheten och andras växande 
maktlöshet. Var då fackföreningarna så bundna till m arknadens spel 
att de äventyrade övergripande sociala h änsyn och "objektiva behov"? 
Makarna Webb sökte sammanfatta deras politik under 1800-talet i de 

"[,•• ··11 . 1123 d l' 'k 24 tre oresta nmgar som styrt eras po 1t1 . 

D E TRE FÖRESTÄLLNINGARNA 

De tre föreställningarna var "Vested Interests", "Supply and D em and" 

h "Th 1 · · W " 25 ''V d I " h d d . ·11 oc e 1vmg age . este nterests a e ommerat t1 

1800-talets mitt och inneburit motstånd mot fö rändrade arbetskrav, 
som följde av mekanisering och arbetsdel ning. Rätten att bestämma 
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över yrket, "The Righc co a Trade", vara garanterad en bestämd lön 
och behålla integriteten i arbetet gentemot arbetsgivaren, hade varit 
ledande krav i ett lllngvarigt motsdind mot industrialiseringen. Dessa 
krav följde logiskt av att "arbetaren utsattes för fluktuationer han inte 
kunde påverka" och att hans levebröd hotades av industrialiseringens 
"vulkan" av "olyckor". Alltmer "anställdes och avskedades arbetare på 
kortvariga jobb" i den period av kapitalistisk "anarki" som beskrivits i 
Fabian Essays. Makarna Webb kunde således avvisa äsikten a tt dessa 
k d d 0 11 d" . Il 26 rav grun a es pa era 1t1on . 

Denna föreställning undergrävdes med tiden av den kapitalistiska 
produktionens och marknadsekonomins segertåg. Staten lagstiftade 
mot fackföreningarnas regleringar av yrket och anställningen. Nya 
maskiner, en växande arbetskraft beredd att acceptera marknadens 
villkor samt konsumenternas växande efterfr!l.gan på billiga varor 
tvingade fackföreningarna att byta strategi. Man m åste vid 1800-ta
lets mitt anpassa sig till marknadens "utbud och efterfrägan". Det tog 

sig olika uttryck i o lika industrier, men generellt sökte fackförening

arna att övergå till att reglera utbudet av arbetskraft genom kollek

tivt reglerade löner, reglerad arbetstid och kontroll över arbetstem
pot.27 Detta följde logiskt av att "kapitalistisk anarki" ersattes av ett 

spel på marknaden där "mänsklighetens högsta intresse bäst cillgodo-
2 h 0 

• 11 . . " 28 I d l sags genom att var oc en sag t1 sma egna mtressen . etta spe 
hade endas t den mest välorganiserade parten framgång. 

Det tredje stadiet bröt fram på 1880- och 1890-calen och byggde 
pä iden om allas rätt till grundtrygghet och ett värdigt liv. Lagstift
ningen mot dåliga arbetsmiljöer, barnarbete och kvinnors utnyttjande 
tilltog. Det gjorde också kravet på en arbetstid som tillgodosåg be
hövlig vila och rekreation. De nya fackföreningarnas (The New 
Unions) stora strejker 1889-90 var protester mot de dramatiskt olika 
levnadsvillkor för o lika grupper som alltmer skiftande konjunkturer 
ledde till. Kravet på en generell existenslön, en "Living Wage", restes 
med styrka också av liberala och socialistiska politiska grupper. 

Iden uttryckte inte bara ett nyt t krav om rättvisa. Den rymde 
också en gryende insikt att goda levnadsvillkor också skulle bidra t ill 
"The Great Society". Samtidigt började nämligen i samhällsdebatten 

industrins konkurrenskraft ses med nya utgångspunkter. Liberaler, 
reformistiska socialister - och makarpa Webb - hävdade alltmer hög

ljutt att den kapitalistiska konkurrensen förslösade produktiva resur-
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ser. Bätt re betalda arbetare var en tillgång, ej en belastning, ty de var 
d k . 29 

mer pro u ttva. 
Enligt makarna Webb skulle lagstiftning bli det naturliga sättet 

att realisera "The Living Wage". De kunde inte förutsäga när den 
"kollektivistiska andan" skulle slå igenom och fä företagen och de 
etablerade fackföreningarna att allmänt ändra inställning till "de 

svaga". Vissa större fackföreningar hade börjat stödja kraven om lag
stiftning mot dålig arbetsmiljö men kunde ännu inte bejaka iden om 
behovsprövade löner. Analysen upplöstes i allmänna ideer om en 
framtid, när "oberoende experter" utifrån "vetenskapliga" kriterier 
skulle fä en växande roll för att garantera fo lkmajoritetens och hela 
samhällets välfärd. 30 

. 

De "tre föreställningarna" uttryckte i allmänna drag fackfö rening
arnas politik i olika skeden av utvecklingen. Men hur tog den sig 
konkret uttryck i deras historiska praxis i fråga om löner, arbetspres
tation och makten i arbetet? Vilka beteenden och krav kunde ses som 
konstruktiva respektive destruktiva utifrån paret Webbs övergripande 
vision? 

D EN BERÄTTIGADE STANDARD-RA TEN OCH DESS NEGATIVA 

FÖLJDER 

Strävan efter en viss standard för arbetspriserna hade varit "praktiskt 
taget universell" bland engelska fackföre ningar.31 Man hade sedan 

1700-talet upprättat standarder för en bestämd lägs ta betalning, en 
minimilön, för ett viss t arbete. Med ökat bruk av ackordslöner efter 

1800-talets mitt hade kollektiva överenskommelser i ökande grad 
upprättats med arbetsgivare om standardiserade arbetspriser. De hade 
m ed tiden u tsträckts till hela branscher i et t d istrikt och ibland till 
hela nationen. D et vanligaste i slutet av 1800-talet var reglerade och 
fasta ackordspriser, men det fö rekom också överenskommelser om en 
minsta timlön. Standard-raten gällde inom en viss facklig 
organisations område. Med Englands grunden yrkesbaserade 
fackföreningar kunde olika fackföreningar inom ett före tag eller 
bransch ha mycket olika nivåer på raterna. På grundval av standard
ra ten blev individens utgående lön i yrket sedan beroende av 
lönetillägg för skicklighet, för a rbetets speciella krav i övrigt samt för 
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antalet arbetstimmar och arbetstempot. Kravet på fast standard-rat 
hade blivit grundläggande i de allra flesta fackföreningars politik. 

Vad låg bakom denna utveckling? Visserligen var det så att en av
sevärd del av arbetarklassen har en djupt rotad övertygelse att den 
samvetsgranne men saktfärdige arbetaren i jämlikhetens namn inte 
bör ha lägre lön än hans snabbare men lika uppskattade arbetskam
ra t ; i synnerhet gäller det när den normala lönen för även den snab

bare arbetaren inte täcker mer än det nödvändiga till hushållets för-
.. . . 32 

sorinrng. 
Men försörjningsförmågan och jämlikheten hade trots detta inte 

varit dominerande. Särskilt under 1800-talets senare del hade de 
flesta fackföreningar övergivit motsdl.ndet mot ackordslöner för att 
kunna fl upp sina medlemmars löner i proportion till skicklighet och 
arbetsintensitet. Faktum var "att en stor majoritet av de organiserade 
yrkena insisterar på eller villigt accepterar ackordslöner".33 Detta 
hade lett till ökande spännvidd i utgående löner både inom och 
mellan fackföreningar. Resultatet var att "det i fackföreningsvärlden 
av idag inte finns något som helst spår av jämlikhet 
lönehä nseende". 34 

Enligt "lndustrial Democracy" var det i stället en strävan efter 
ordning och förutsebara förhållanden från bil.de fackföreningar och 
arbetsgivare som drivit fram standard-raterna. Enighet mellan dem 
om hur o lika arbeten skulle värderas var själva förutsättningen för 
kollektiva överenskommelser. Med ökande "köpslående" på markna
derna, ny teknik, nya arbetsuppgifter, växande företag och ekonomisk 
osäkerhet var förutsebara arbetskostnader och arbetsinsatser avgö
rande för arbetsgivarnas planering. En garanterad minimilön gav 
samtidigt arbetarfamiljen grundläggande säkerhet för sin existens. 
Makarna Webb drog också slutsatsen att ett rationellt ackordsarbete 
hade varit omöjligt utan denna gemensamma strävan efter förutsebar
het. 35 

En lika grundläggande faktor för arbetarnas del var enligt 
"Industrial Democracy" deras önskan om skydd mot "utsvettning". 
Utan en garanterad standard-rat kunde de inte skydda sig mot det 
orimliga slit för existensen som kom av konkurrens om jobben och 
nedpressade arbetspriser. Standard-racen var nödvändig för att klara 
detta spel om "utbud och efterfrågan" med arbetarnas fysiska hälsa 
beMll. Också arbetsgivare började på 1880-talec erkänna logiken i 
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denna ståndpunkt och inse att godtyckliga och låga ackord tärde på 
krafter och arbecsförmåfa och ledde till Ug produktivitet och låg lön
samhet för dem själva. 3 

I arbetarnas val mella n timlöner och ackordslöner var arbetsproces
sens karaktär avgörande.37 Beroende på sin maktpositionen i arbetet 
kunde de i varierande grad kontrollera arbetstempot och därmed 
också utbytet av olika löneformer. 38 Spinnarna och vävarna i bo
mullsindustrin hade sedan länge föredragit ackordslön av det till sy
nes paradoxala skälet att d e inte kunde kontrollera arbetstempot, som 
styrdes av antalet spindlar och det centralt dirigerade maskineriet. 
Tid lön skulle ha inneburit ständiga förhandlingar om kompensation 
och erfarenheten sade· arbetarna att hastigheten därvid alltid ökade 

mer än kompensationen. Gruppackord proportionella till den spunna 
mängden blev deras lösning. Arbetarna under en "Butty Master" 
("sub-contractor") krävde i regel ackord. Mästaren fick en klump

summa för ett visst jobb, satte sina arbetare på lägsta möjliga timlön, 
drev dem h'1rt och stoppade det mest möjliga av betalningen i egen 
ficka. D å arbetet inre krävde någon särski ld kvalifikation och facklig 
organisering var ovanlig kunde endast ackord skydda arbetarna mot 
denna utsugning.39 Verkstadsarbetarna hade i regel krävt tidlön för 
ett a rbete som var ständigt skiftande och svårt at t ackordssätta. Ac
kordsarbete hade lett till ett utbrett godtycke i förmännens prissätt
ning samt godtyckliga sänkningar av ackorden. Kampen mot sådana 
ackord hade följt verkscadsarbecec i England allt sedan 1700-talec.

40 

Under a ndra förhållanden kunde vissa grupper föred raga en bland-
. . l"" h k d 41 

ning av t1m oner oc ac or . 
U cifrån sitt övergripande perspektiv ansåg makarna Webb a tt 

kampen för standard-racen var logisk och berättigad och att den hade 
viktiga positiva effekter. D en skyddade både mot orimlig utsvettning 
och mot orimligt 111.ga löner inom ett viss t yrke. Positivt var at t den 
disciplinerade arbetsgivarna och skapade likhet i spelregler och villkor 

för grupper av arbetare inom ett visst fack. Ett stort demokratiske 
framsteg var att "den kollektiva förhandlinge ns" princip vann terräng. 

Med de anställdas medinflytandc över arbetsvillkoren blev företagen 

effektivare. 
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MISSBRUKET AV MAKTEN ÖVER ARBETET 

Å andra sidan var de negativa följderna kanske ännu stö rre. 
Fackföreningarnas köpslil.ende utifrån marknadens "utbud och 
efterfrågan" skapade ökande klyftor mellan olika fack och 
yrkesgrupper.

42 
Inte ens de försäkringssystem fackföreningarna 

byggde upp för dem som drabbades av arbetslöshet hjälpte. 
Försäkringsfonderna kom nämligen till stor del att bli en bricka i 
lönekampen . D e gav små belopp till de arbetslösa och fick sin största 
betydelse som påcryckningsmedel i kampen för standard-racen. För 
at t upprätthålla lönerna blev det vanligt a tt man lät medlemmar gå 
arbetslösa i stället för att arbeta på dåliga villkor. D et stärkte 
huvudstrategin, att ta uc vad "utbud och efte rfrågan" kunde ge, men 
förstärkte ytterligare olikheten mellan olika grupper på 
arbetsmarknaden.43 Det förstärkte misshushållningen med resurser i 
företaget och i samhället och äventyrade utvecklingen mot "The Great 
Society". Negativa effekter av denna lönekamp var också "valet av 

mindre effektiva produktionsfaktorer än som annars skulle ha tagits i 

bruk". Den tvingade ofta fram "en sämre organisation än den som 
skulle ha utvecklats utan den". Den inverkade ofta "negativt på 

förmågan eller karaktären hos antingen kroppsarbetarna eller 

tankearbetarna". Sådant måste rimligen "fördömas av varje ekonom 
och statsman oavsett hur fördelaktigt det kunde synas fö r en viss 
grupp arbetare". Motsatsen gällde om regleringarna "gynnade urvalet 
av de mest effektiva produktionsfaktorerna, kapital, kunskap eller 
arbete; om de medförde en förbättrad o rganisation av dessa faktorer 
och, främst, om de betydde en fortgående förbättring av både 
kroppsarbetarnas och tankearbetarnas karaktär". D å skulle de, 
"oavsett om de begränsade kapitalistens personliga make" medföra 
"goda effekter på hela samhällets förmåga och välbefinnande".

44 

De flesta yrkesgrupper hade under andra halvan av 1800-talet i 
princip övergivit motståndet mot ny teknik, men deras lönekamp 
inverkade ofta negativt på hur den utnyttjades. Eftersom de var emot 
sänkningar av standard-raterna och inriktade hela sin energi på att 
höja dem i relation till "varans pris" på marknaden, så avskräcktes 
arbetsgivare från att investera i ny och effektivare teknik. När 
arbetskostnaderna åt upp vinsterna av ny teknik gick denna inte att 
motivera. Arbetarna lärde sig endast motvilligt att en växande del av 
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varans pris måste gå till investeringar och att acceptera nedjusteringar 
i ackorden vid högre produktivitet. Motvilligt erkände de att endast 

detta i det längre perspektivet ledde till högre utgående löner. Men 

också arbetsgivarna var bovar i dramat. När de inte justerade upp 
standard-raterna med hänsyn till ökad arbetsintensitet eller andra 
ökade krav uppstod otaliga konflikter, maskningsaktioner och 
negativa attityder mot nya arbetsmetoder. D e !terinförde ofta 
tidlöner för att med hjälp av nytt lagarbete eller maskinernas tempo 
tvinga fram högre prestationer till lägre kostnad. De insåg då inte att 
högre löner faktiskt ledde till lägre styckkostnader via högre 

duk 
. . 45 

pro t1v1tet. 
I paret Webbs perspektiv blev denna lönekamp, hur berättigad 

och logisk den än var, på många sätt ett hinder för det kapitalistiska 
samhällets utveckling mot högre ekonomisk effektivitet. Vissa av dess 
effekter stod i motsättning till utvecklingen mot det kollektivistiska 
och demokratiska samhället. Fackföreningarna måste därför utveckla 
"ökad förmåga att tillfredsställa mer och mer komplicerade önskemål" 
och behov utöver sina egna kortsiktiga. Endast genom en annan och 
mer positiv lönepolitik kunde samhällets objektiva behov tillfredsstäl
las och den kapitalistiska produktionens orättvisor på längre sikt un-
d 

... 46 
anroias. 

Som en röd träd genom "Industrial D emocracy" löper tanken att 
fackföreningarna och arbetsgivarna i detta spel blev alltmer oför

m ögna att utöva sin makt på ett fö r dem själva och hela samhället 
gynnsamt sätt. Slutsatsen av analysen blev att fackföreningarna måste 
överge den ä ldsta föreställningen, kraftigt modifiera den andra och 
utveckla den tredje. "Vested Interests" stod i rak motsättning till 

teknisk utveckling och gynnade endast små yrkesgruppers egna snäva 
intressen . "Supply and D emand" innebar att man kortsiktigt maxime
rade löner och förmåner, tvingade företag i konkurs och stora skaror 
av arbetare till arbetslöshet. Därmed saboterades den produktiva allo
keringen av kapital och arbete. Fackföreningarna kom i motsättning 
till samhällsintresset. Iden om "The Living Wage" var framtidens 
ide.47 
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FRAMTIDENS FACKFÖRENINGAR 

Makarna Webbs syn på framtidens fackföreningar kom a tt grundas på 
en blandning av tro, förhoppning och fruktan.48 Synen på framtiden 
kunde ju inte grundas p!l. "sociala fakta" utan fick med deras egna ord 
bli en "profetia'r49

, byggd på tron om demokratins, både den 

representativa politiska demokratins och expertdemokratins, vidare 

segertåg. Annars fruktade de att historiens mönster skulle tillspetsas 

av tilltagande konkurrens och kamp mella n särintressen. Därmed 
skulle förändringar tvingas fram under våldsammare former som 
äventyrade utvecklingen mot "The Great Society". Makarna Webb 

sade sig dock tro att fackföreningarna och företagen skulle inse detta 

och sHl. in på samarbetets väg. Med hjälp av den nya upplysta 
expertisen skulle de komma att p!l. så sätt berika live t för de anställda 
i ekonomiskt, men också i socialt och kulturellt, avseende. Det 
tidigare m!l.let om högre lönestandard för vissa grupper skulle 
utvidgas till högre levnadsstandard för alla. Optimismenen grundades 
på tron att den kollektivistiska andan skulle vara stark nog att 
motverka särintressena. 

Den grundläggande metoden för reformer skulle bli lagstiftning 
för "The National Minimum" av arbetsvillkor. 

50 
U tifr!l.n denna lag

stiftning skulle staten mer aktivt komma att medla i arbetskonflikter, 
överta försäkringsverksamheten och garantera alla grundläggande 
trygghet vid arbetslöshet. Den växande komplexiteten i koscnadsana
lys, lönesättning, förhandlingar och tillämpning av en växande lag
stiftning skulle kräva en medveten satsning p!l. heltidsanställd expertis 

på produktion, arbetsmiljö och löneproblem. Fackföreningarna skulle 
utvecklas till "professional associations" i en "federal" centraliserad 

struktur och syssla med teknisk utbildning för sina medlemmar och 
informera allmänheten om produktion och sysselsättning, allt i syfte 
att stärka hela industrins konkurrensförmåga och förbättra den gene

rella levnadsstandarden. Därmed skulle deras kortsiktiga politik vid 
löneförhandlingarna motverkas. D en kommande industriella demo
kratin skulle bli en långtg!l.ende a rbetsdelning mellan arbetsgivare, 
fackföreningar, stat och oberoende experter. 

Företagen skulle dock under överskådlig framtid vägledas av 
vinstmotivet. Hur skulle då fackföreningarna kunna motverka dess 
negativa effekter? Frågan blir inte mindre viktig när vi läser att in-
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dustriledarna i grunden skulle fortsätta att se arbetarna som "en an
nan sorts människor än de själva var". Makarna Webbs åsikt var också 
att konsumenternas ensidiga Önskan om lägre priser på varor skulle 
bestå och därför skulle framtidens produktion fortsätta att känne
tecknas av ensidig arbetsdelning och utarmning av arbetsinnehållet. 
Den kapitalistiska konkurrensens kortsiktighet skulle fortsätta och 
arbetsgivarna måste handla därefter, trots deras i grunden objektiva 
intresse av en mer långsiktig och ressurssparande politik. Skulle fack
fören ingarna då avsäga sig sin tidigare politik, att maximalt utnyttja 
kapitalismens marknader och makten i arbetet? 

Svaret i "Industrial Democracy" blev ja. Fackföreningarna skulle 
engagera sig i "administrationen av industrin" men inte fatta produk

tionsbeslut och delta i arbetets ledning, för vilket de saknade erfor
derlig specialkompetens. Om de medverkade i produktionsbesluten 
skulle de fortsätta att befrämja det egna företagets produkter och me
toder samt hindra utvecklingen av nya varor och ny teknik. De skulle 
förespråka arbetsprocesser och en anställningspoli tik som kortsiktigt 
gynnade dem själva på konsumenternas och samhällets bekostnad. 
Beslut om produktion samt arbetets ledning och organisation skulle 
alltså fortsätta att ligga hos "industrins ledate" med erforderlig trä
ning och opartiskhet för just detta. 

Makarna Webb var fullt medvetna om att den skisserade utveck
lingen för överskd lig tid skulle fortsätta att innebära ökad arbetsin
tensitet, urholkning av arbecsinnehållet och yrkesarbetets undan
trängande. Däri Ul.g en stor risk för både lönesänkningar och negativt 
makrutövande. Att ingripa mot utvecklingen av ny teknik eller att 
sabotera företagens fria användning av den var dock ingen lösning, ty 
konkurrensen skulle då rycka undan grunden för den brittiska in
dustrin. Många fackföreningar hade också insett detta och bidrog ak
tivt till arbetets ständiga tekniska omvandling . 

Pa ret Webbs lösning låg i en förn uftig kombination av lönekamp, 

expertstyre, lagstiftning och folklig organisering också på andra fält 

än det fackliga. I lönekampen fick bomullsspinnarna vara exemplet. 

De insisterade på en kombination av ny teknik och generella 

höjningar i arbetspriserna. D ärmed bidrog de till att pressa mindre 
effektiva företag ur sin bransch, modernisera de kvarvarande och 
skapa utrymme för högre löner på basis av högre produktivitet - ett 
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argument som för tankarna till den Meidnerska solidariska 
lönepoliciken på 1950-talec.51 

Ett till tagande skydd mot effekterna av kapitalistisk rationalitet 
skulle främst lagstiftning, parternas experter samt de av parterna och 
oberoende experterna erbjuda. Fackföreningarnas funktionärer skulle i 
framtiden intimt samarbeta med fabriksinspektörer och experter för 
arbetsgivarna och allmänintresset och se till att alla branscher och fö
retag följde de mål fö r produktionen och distributionen som konsu
ment- och producentorganisationer samt lagstiftningen satte upp. 

Allt detta lä t sig naturligtvis spekuleras om, men behövde inte 
framtidens fackföreningar stöd av en mer reell "mocmakt"? 

11
MOTMAKTEN

11 

Enligt A.M. McBriars grundläggande bok "Fabia n Socialism and 
English Politics" (1962) gjorde makarna Webb före första världskriget 
inte något försök att analysera villkoren för denna bredare 
" k " 52 T k c kc·· . 1 . ·11 d motma t . a n ar om 1ac 1orenmgarnas re at1on ti an ra 

arbetarorganisationer finns dock tidigt uttryckta i andra texter än 
"Industrial Democracy". Beatrice Webb skriver sin "My 
Apprenticeship" (1926) att hon efter sina studier av kvinnorna i 
hemarbetet 1889 beslutade sig för att noggranne studera 
fackförenings rörelsen just för att förs tå "motmaktens" villkor och 
möj ligheter. Hon förstod att endast "styre underifrån" kunde tämja 
godtyckligt "styre ovanifrån". Samma motiv styrde hennes sam tidiga 
studier av konsumentkooperationen och se nare också av 
kommunalpolitiken. I samverkan mellan kooperation, kommunal 
organisering och fackföreningar anade hon framtidens nya sociala 

d . 53 
or nmg. 

Med dessa syften påbörjades alltså de s tora arkiv- och 
intervjuundersökningar som ledde fram till "Industrial Democracy". 54 

I sin "Our Partnership" (1948)55 berät tar Beatrice Webb hur den 
stora "The History of Trade Unionism" endast var en in t roduktion ti ll 
den större uppgiften hon och Sidney W ebb tagit på sig, nämligen 

"den vetenskapliga analysen av de brittiska fackfö reningarnas struk
tur och funktion i syfte att upptäcka de outta lade antaganden och 
sociala implikationer som styrde deras aktiviteter; och, vad som var 
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av särskild vikt för oss, relationen mellan industrifackföreningarna 
och andra former av social organisation, sä rskilt profitskapande före
tag, politisk demokrati och den konsumentkooperativa rörelsen 
(förf.s kurs.)",6 

"Industrial Democracy" avslutades med konstaterandet acc 

demokratin i hela dess vidd fortfarande var "Det Stora Okända". 

Författarna hade inte orkat med att både systematiskt kartlägga alla 
tendenserna i fackföreningsrörelsen och att behandla relationerna 
mellan dem och "andra former av social organisation". Den måste 
därför följ as av nya undersökningar "av de större och kanske ännu 
viktigare uttrycken för demokratins utveckling".57 

Dessa nya undersökningar kom makarna Webb dock aldrig att 
systematiskt genomföra. Eftersom de redan tidigare undersökt koope
rationen för sig och senare också kom att ägna sig åc den lokala poli
tiska demokratin går emellertid deras allmänna ide om förhållandet 
mellan dessa sfärer att i viss mån rekonstruera utifrån andra texter än 
"Industrial Democracy". 

Redan omkring 1890 hade Beatrice och Sidney Webb kommit 
fram till åsikten att producentkooperation, direkt arbetarkontroll över 
produktionen, var en olämplig, för att inte säga omöjlig, strategi och 
etc "falskt ideal". Antingen den utvecklades av småproducenter som 
sammanslöt sig eller av arbetare i större industri som drömde om att 
överta kontrollen av produktionsmedlen skulle dess följder för kon
sumenterna inte skilja sig från följderna av privat produktion. Varje 
sådant kooperativ måste i en kapitalistisk öppen ekonomi följa 
vinstmotivet, konkurrera med andra producenter, pressa kostnaderna 

för sina medlemmar etc. Erfarenheterna av den producentkooperativa 

rörelsen visade också att dess organisationer konkurrerade lika mycket 
med varandra som med privata producenter. De köpte sina insatsvaror 
där de var billigast, även från de privata producenter i "The Sweated 
Trades" som gav sina anställda usla arbetsvillko r, och de behandlade 
sina konsumenter lika illa som privata producenter. Dessutom sak
nade sådana projekt förmågan att effektivisera produktionen eftersom 
deras många ägare helst ville dela vinsten i stället för att ackumulera 
den för investeringar i ny teknik. D e saknade vidare entreprenörsanda. 
Iden tillhörde hantverkets och småindustrins skede och var en åter
vändsgränd för den utveck lade demokratiska socialismen.58 
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Mycket större tilltro satte makarna Webb till konsumentkoopera
tionen.59 Den inriktades på distributionen av de billigaste och bästa 

varorna samtidigt som dess vinster inte gick till profiterande mellan

händer utan till medlemmarna. För att denna rö relse skulle kunna 

lösa sin stora uppgift måste den emellertid styras av en v idare tanke 
och en högre moral än den som styrde privat handel. Också här visade 
erfarenheten att kooperativ ofta missleddes av kortsiktiga motiv. De 
handlade ofta där det var billigast, även av producenter som inte re
spekterade "The National Minimum" av anställningsvillor. En välor
ganiserad konsumentrörelse måste i stället bidra till den 
"demokratiska socialismen" genom at t stödja den industri som satsade 
på förbättrade a rbetsvillkor för de anställda. Genom att kontrollera 
marknaden skulle konsumentkooperationen alltså kunna påskynda en 
industriell omvandling, ja faktiskt indirekt införa kontroll över in
dustrin. 

Enligt makarna Webb måste fackföreningarna och kooperationen i 
framtiden intimt samarbeta för at t produktionens, arbetarnas och 
konsumenternas intressen skulle kunna samordnas och bidra till en 
långsiktig förbättring av ekonomins effektivitet och av levnadsvillko
ren: Den riktiga relationen mellan fackföreningar och kooperation är 
som ett äktenskap, i vilket båda parter respekterar individualiteten 
hos den andre och respekterar den andres arbete, samtidigt som båda 

hjärtligt förenar sina styrkor för att säkra sitt gemensamma mål - den 
k . 60 

ooperativa staten. 

Detta äktenskap måste bygga på en högre moral än egenintressets. 
Konsten var att förbättra medlemmarnas villkor på kort sikt och 
samtidigt kunna avstå från egenintresset till förmån för det allmännas 
bästa på lång sikt. Särskilt Beat rice Webb kommenterar i sina självbi
ografier många gånger hur förhoppningen om samverkan mellan 
dessa rörelser stärktes av den osjälviska moral , "det uppriktiga kam
ratskap, frånvaron av personlig rivalitet samt lojalitet", hon mötte 
bland människorna i fackföreningarna och kooperativen. Denna moral 
var så annorlunda än den moral hon mött i den överklass hon var fost
rad i.

61 

Fackföreningarna, med ändrade uppgifter, och konsumentkoope
rationen, i intimt samarbete med varandra, var alltså grundläggande 
folkliga organisationer i paret Webbs vision av den demokratiska so
cialismen. Även i samverkan var de dock otillräckliga. Kanske ä nnu 
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viktigare var att organisera arbetarklassens intressen genom kommu
nerna och staten. Den stadiga lagstiftningen, social- och atbetslag
stiftningen, samt statens ekonomiska verksamhet, post, järnvägar, 
skolor m.m., var den icke-proficinriktade huvudkraft som fackföre
ningar och konsumentorganisationer i sin tur måste luta sig mot. De
ras medlemmar måste mer utnyttja kommunerna, utveckla deras so
ciala åtaganden, hälsotjänst, gasverk, vattenverk, bostadsområden 
m.m. till nya områden. Statens och kommunernas vidgade verksamhet 
uttryckte den successiva institutionalisering av behovsinriktad pro
duktion av tjänster som inte ägnade sig för privat vinstdrivande före
tagsamhet. Det är kanske symptomatiskt för det webbska totalprojek
tet att undersökningarna av "sociala fakta" på dessa fält aldrig kunde 

genomföras och att betydelsen av de offentliga verksamheterna därför 

ej heller närmare utreddes. De mycket ambitiösa planerna p! att un
dersöka kommunernas historiska utveckling kom exempelvis aldrig 
längre än till 18 30-talet. Trots det kunde Beatrice Webb i sin "Our 

Partnership" tala om framväxten av "en ny sorts stat", som uttryckte 
en "ny vision av social utveckling", där människors behov blev sty

rande, där profit-motivets verkningar minimerades och där i stället 
hela samhällets välfärd blev drivkraften.

62 

Det som heller inte kom att undersökas, snarare togs för givet, var 
den sociala expertisen, dess framväxt, betydelse och roll i framtiden. 
Fältet för totalundersökningen blev alltför stort, som det hade blivit 
för Karl Marx och flera andra av 1800-talets encyklopediska samhäll
sanalytiker. Men kanske låg andra förklaringar också i korten. Allt 
kunde inte bringas i sammanhang ty den kommande "industriella de
mokratin" var i grunden just det "Stora Okända". Ytterst berodde dess 
öde på två parters engagemang, moral och uthållighet, faktorer som 
inte kunde föregripas, bara säctas förhoppning till. Beatrice beskriver 
den grundläggande tro hon delade med Sidney: 

"Vad som band oss samman var vlir gemensamma tro pli det ända
mlilsenligt och frivilligt organiserade samhället: vlir gemensamma 
tro pli att vetenskapen applicerad pli förhlillandena i samhället 
kunde leda till förbättringar ... Vi satte vllrt hopp till den organise
rade arbetarklassen, tjänad och ledd, det är sant, av en elit av för
domsfria experter utan anspdik pli högre socia l stä llning men till
freds med att utöva den makt som llig i överlägsen kunskap och lling 
administrativ erfarenhet" .63 
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I sitt berömda föredrag "Socialism: Sann och falsk" (1894) underströk 
Sidney Webb at t det inte fanns några enkla och givna recept för 
socialismen, endast en rörelse, en riktning och ett växande 
engagemang. Föredraget var fullt av förbehåll och osäkerhet om 
framtiden: Vi vet ännu så litet.. . Vi har ännu sil. många 
undersökningar framför oss... Vi kan inte vara säkra pil. några 
lösningar i avsaknad av exakta fakta ... Vi vet fö r litet om förhållandet 
mellan stat och lokala myndigheter, om hur lönesystemet i industrin 
skall bringas i harmoni med samhällets och individernas objektiva 
behov ... etc., etc. Man måste först samla fakta, sedan tänka och 
analysera, sedan organisera och reformera på område efter område. 
Endast styrkan i moralen och engagemanget kunde avgöra styrkan i 
den makt, och samtidig t rörelse, som var den demokratiska 
socialismen. "Motmaktens" makt var ytterst beroende av styrkan i 
moralen i arbetarrörelsens organisationer och hos den expertis som 
sökte lösningarna åt dem.

64 

NÅGRA REFLEXIONER 

Eric Hobsbawn konstaterade i en artikel 1964 at t makarna Webbs 
skrifter så långt förblivit nästan okända: 

"Det är fli seriösa samhällsskribenter som flitt sina tankar sl! konsek
vent negligerade som makarna Webb. Deras verk uppska ttas som 
monument över boklig bildning; men de konklusioner de drog frl!n 
sina undersökningar är forcfarande praktiskt taget okända" .6> 

Hobsbawns förklaring var att makarna Webb (och fabianerna) ställt 

sig utanför de ledande politiska traditionerna i England, både den 
äldre liberala traditionen och det framväxande Labour Party. Deras 
självvalda politiska isolering bidrog till att deras "bästa bok", 
"Industrial D emocracy", inte blev uppskattad efter förtjänst.66 

Hobsbawns omdöme gäller dock pil. sin höjd Storbritannien. 
"Industrial Democracy" fick exempelvis ett snabbt genomslag i USA. 
Henry Phelps Brown menar att den spelade stor roll för "att göra 
fackföreningarnas funktioner förstådda".

67 
Den fick verkligt stor be

tydelse för uppkomsten av den amerikanska "Industrial Relations"
forskningen 68 och var central för den ledande The Wisconsin School i 
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USA och för den store institutionelle ekonomen J ohn R. Commons.69 

Efter särskilt andra världskriget har boken seda n fått bred internatio
nell uppmärksamhet för arbetslivsforskningen. Ledande forskare på 
fäl te t ser den idag som pionjär- och "mästerverket". Nyckelbegreppet 
i boken, "collective bargaining" (kollektiv förhand ling), uppfanns av 
Beatrice Webb. I England lanserade hon och Sidney Webb på 1890-
talet "free colleccive bargaining" som huvudprincip för konfliktlös
ning. P aret Webbs pionjärgärning bestod i att grundligt kartlägga de 
tendenser i denna riktning som redan på deras tid fått ett brett ge
nomslag i praktiken. De undersökte systematiskt en verklighet, som 
den etablerade samhällsvetenskapen dolde bakom ideologiska skygg
lapp ar och fördomar. 7° Forskningen om de industriella relationerna 
och fö rhandlingsregimerna i olika länder har svårligen kunnat vara 

utan den. 
Bokens framställning om fackföreningarnas "föreställ ningar" och 

stra tegier under 1800-talet har blivi t en återkommande referens för 
nutida arbetslivshistorisk forskning.

71 
I artikeln "Custom, wages and 

work-load" (1964) anslöt sig Eric H obsbawn i huvudsak till denna 
framställning. D ebatten har anslutit sig till framställningens huvud
drag men också handlat om paret Webbs och Hobsbawns alltför 
enkla schematiseringar. En facklig kamp på marknadsmässiga g run
der kan spåras längre tillbaka i t iden än 1800-talets mitt och löper i 
verkligheten parallellt med vaktslåendet om "The Right to a Trade". 
D e tre-stadierna framstår nu som mindre klara än förut.72 

Diskussionen har dock enl igt min mening alltför litet handlat om 
det som enligt "Industrial D emocracy" särskilt utmärkte det tredje 
stadiet, de vidare demokratiska föreställninga rna om ett värdigt liv 
för alla i kontrast t ill tidigare fö res tä llningar baserade i samhällsgrup
p ers olika särkrav. Därmed har diskussionen också alltför litet betonat 
h ur de tidigare stadierna av paret Webb just kom att först.is frän de
ras positiva värderingar av det kommande. D etta har understrukits i 

denna artikel. 
För den nutida arbetslivsforskning, som diskuterar huruvida de 

fackliga organisationernas ä ndamäl vari t att o rganisera a rbetsmarkna

den eller arbetsprocessen, bidrar "Industrial Democracy" till vissa 

k largöranden. Efterfrägan, utbudet och konkurrensen på både varu
och arbetsmarknaden gav grundläggande villko r för produktionen, 
d ess utforming, ekonomi och m aktpotent ia l. Fackföreningarna o rga-
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niserade arbetskraften och sökte upprätth1l.lla dess pris genom att 
kontrollera dess utbud. Utbudet kunde dock endast delvis kontrolle
ras genom en generell nivå för arbetspriserna. Under hela den tid 
fackföreningarna verka t, utifrån föreställningarna om både "Vested 
Interes ts" och "Supply and D emand", o rganiserades utbudet och priset 
på arbetskraften också - och specifikt - utifrån kraven som ställdes i 
arbetet, d.v.s. utifrfo yrkesskicklighet och föreställningar om a r

betsprestation. Fackföreningarna sålde inte bara arbetskraften. De 

sålde specifika former och mängder av arbete. Deras makt att göra så 
härrörde ur produktionen och arbetet. Innebörden av analysen 

"Industrial Democracy" blev att fackföreningarna genom sin makt i 

produktionen också indirekt strukturerade arbetsmarknaden.73 

I en artikel om fabianerna 1964 skrev Eric Hobsbawn att 
"Industrial Democracy" innehåller "en hel teori för demokratin, staten 
och övergången till socialismen".

74 
Som vi sett ovan var denna teori 

med nutida språkbruk snarast en teori om en framväxande korporati
vism. Teorin rymde också en närmast deterministisk syn på utveck
lingen mot högre stadier av behovstillfredsställelse för samhället och 
befolkningen. Analysen av behoven som görs i "Induscrial Democracy" 
motsvarar dock knappast de vetenskapliga a nspråken. Man kan med 
rätta hävda att boken är mer upptagen av det ekonomiska systemets 
utvecklingsbehov än människornas levnadsbehov. Motsättningen 
mellan människornas, politikers och gruppers "tillfälliga önskningar" 
och de "objektiva" behov som stå r i centrum för makarna Webbs in
tresse kunde de själva inte överbrygga. Det stannade vid ett moralise
rande över hur illa människor begrep sina egna högre intressen, .J:Jågot 
som ytterligare underströk elitens högre, men ofta missförstådda, 
m1ss1on. 

Demokratins kärna var i den korporativistiska webbska modellen 

inte den individuella politiska friheten utan de institutioner som ska
pade förutsättningar för att samhällets "objektiva behov" tillfreds

ställdes. Endast i allmänna ordalag antydde "Industrial Democracy" 

att denna demokrati kunde komma i konflikt med de enskilda männi
skornas behov av makt och frihet över sina liv.75 Den lösning på pro
blemet som "Indus trial Democracy" såg låg i en särskild definition av 
friheten: 

"Vi s jä lva förstllr med "Frihet" inte ett bestämt kvantum av natur
liga och oförytterliga rättigheter utan slldana existensvillkor i sam-

210 ALF 0 JOHANSSON 



hället som i praktiken ger den enskilde individen störst möjligheter 
till personlig utveckling".76 

I denna mening lovade den framtida ordningen stor frihet för de flesta 
människor. Friheten krävde dock att individens egenintresse 
inskränktes: 

Det är ett ännu mer unikt attribut hos demokratin att den alltid styr 
individens upptagenhet bort fr!ln sina egna kortsiktiga intressen och 
behov och till formlin for önskningarna och behoven hos sina mcd
människor ... Utvccklingen av demokratiska institutioner betyder 
därför en lling träning i upplrt altruism ... och i de viktigare hänsy
nen till hela det sociala livet.7 

D et har sagts att "Ind ustrial Democracy i sin ambitio n att bekräfta sin 
demokratiseringstes överbetonade de formella institutionerna och den 
formellt organiserade makten pil bekostnad av de djupare tendenserna 

till folkligt styre och en alternativ polit ik. D et är snarast ett 
"understatement". Den historiska forskninge n har avslöjat att lärandet 
av "spelets regler" var en mycket ojämnare och mer motsägelsefull 
process än paret Webb insllg. "Spelet" var inte bara en funktion av det 
ekonomiska spelet p! den kapitalistiska marknaden. Det har inte bara 
varit ägnat att tillfredsställa kapitalismens egna behov. Det har ocks! 
varit ett spel där människornas egna politiska och sociala värderingar, 
prioriteringar och ambitioner, ingått. I denna mer folkliga rörelse 
fanns det knappast plats för den expertdemokrati paret Webb 
lanserade. 

78 

Besvärande vid läsningen är avsaknaden av en analys av företaget 
som maktsystem. Visserligen diskuteras blide arbetsgivarnas och 
fackföreningarna politik i termer av makt och maktlöshet 
förh!llande till marknadens villkor, men n!gon egentlig analys om 
maktens fördelning i företaget görs inte. I den mlln makten i företaget 
berörs sä låg den, och skulle den ligga, hos arbetsgivaren. 
Fackföreningarnas försök att ta del i den sågs som missbruk av deras 
resurser. I framtid en skulle makten i produktionen begränsas av 
lagstiftning, sakkunskap oc h goda argument. Den skulle styras 
mindre despotiskt när arbetsgivarna själva säg fördelar däri . 

Trots sitt omfäng och sina stora ambitioner blev alltsll "Industrial 
D emocracy" en ganska snäv analys av fackföreningarnas politik. I de 
sista avsnitten om nutiden och framtiden upplöstes i viss m!n denna 
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discans till ämnet. D e påcrängande sociala och politiska skeendena 
trängde in i skrivkammaren. "The Living Wage", skyddslagstifcningen 

och ställningstagandet i dagsfrågorna kastade då delvis nytt ljus Över 
parec Webbs analyser. Den successiva regleringen av samhället kunde 
ince längre bara förstås som funkcion av samhällets objektiva behov. 
Den krävde, och drevs av, engagemang, organisering, taktik, strategi 
och handling av människor med andra behov och motiv. 

Därvid blev makarna Webbs anspråk på a t t vara etc neucralt intel
lekcuellt ledarskap svårt för dem att upprätthålla. De försökte visser
ligen inskärpa att moderation och sakkunskap även skulle gälla den 
dagspolitiska kampen, men den lät sig inte fängas i en modell lika lätt 
som fackföreningsarbetet. Man upplever vid läsningen av deras texter 
hur det moraliska engagemanget i detta läge delvis undanträngde 
ambitionen om en vetenskaplig distans till samhällsfrågorna och det 
blir svårt att instämma i den ofca uttryckta tanken att paret Webb 
saknade djupare inlevelse i arbetarklassens problem och tänkesätt.79 

Min läsning ger snarare bilden av ett par människor som visserligen 
var skolade i ett distanserat tänkesätt skilt från den ordinäre arbeta
rens men som också hade ett starkt engagemang för särskilt de sämst 

ställda arbetarnas sak, motiv och värderingar. Icke utan stor respekt 
sllg de t.o.m. den altruism de mötte bland arbetare som den kanske 
mest avgörande drivkrafcen för den socialistiska framtiden, en driv

kraft som var rotad i annan klass än deras egen men som de tog starka 
intryck av. D enna altruism var något annat än den egoism deras 
"vetenskap" sade dem styrde samhällsutvecklingen. Häri Hl.g också de
ras dilemma inför makten, att icke revoltera mot den etablerade före
tagsmakten men samtidigt understödja annan fo lklig mobilisering 
med de oanade konsekvenser det kunde fä. 

DEN SVENSKA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN INTE FABIANSK 

Makarna Webbs inflytande pll svensk socialliberalism och 
socialdemokrati har inte närmare utretts men bör ha varit betydande. 
Gustav Cassels "Socialpolitik" (1902) inspirerades av dem. En rad 
bildnings -och propagandaorganisationer i seklets början tycks ha 
gjort det. Sociologen Gustaf Steffen propagerade p! tidigt 1900-tal 
för en svensk "Fabian Society" som alternativ till SAP. 
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Socialdemokratins ledare fram till 1930-calec kan i olika samma nhang 
visas ha tagit intryck av pa ret Webbs verksamhet och cankar.80 Den 
ledande revisionisten Eduard Bernstein, som betydde m ycket för den 
svenska socialdemokratins ideutveckling, tog starka intryck av 
fabianerna, särskilt deras uppfattning a tt "fackföreningsrörelsen, 
konsumentkoope rationen och kommunalpolitiken" var "särskilt 

viktiga hävs tänger i arbetet på den g radvisa övergången till 
socialismen".

8 1 
Samtidigt kan man med Christer Lundh hävda att den 

engelska g illesocialismen för en tid på t idigt 1920-tal hade större 
inverkan på den svenska socialdemokratins program debatt an 
fabianismen. Gillesocialismen tänkte sig etc system av 
parcsrepresencacion, av stat, kommuner, producenter och 
konsumenter, i företagens styrelser. Under några å r efter första 
världskriget spelade detta tänkesätt stor ro ll i Ernst Wigforss och 
andra socialdemokraters arg umentering och i de direktiv som 
socialiseringskommiccen och den stadiga utredningen av 
driftsnämnder arbetade efter. Det blev dock inget av dessa förslag och 
vid mitten av 1920-calet slog socialdemokratin in på en väg som 
definitivt innebar tonvikt på facklig o rganisering, 
konsumentkooperation och po litisk o rganisering i kommuner och 
nationelle parlament - detta tro ts a cc reto riken om socialisering fanns 
kvar.82 

Denna st ra tegi kan tyckas påminna om den webbska. Det som de
finitiv t bröt med deras uppfattning var dock den starkare och mer 

självständiga roll som den svenska fackföreningsrörelsen fick. Lå nge 

fram i tiden blev den hela arbetarrörelsens ryggrad både i organisato
riskt och ideologiskt avseende. Till en del förklaras dess starka ställ
ning av dess tidiga orientering mot industriförbundsprincipen, där 

gruppegoistiska krav undertrycktes och där "de vanliga industria rbe
tarnas", och inte (såsom i England) fåcalec yrkesarbetares, intressen 

blev ledande. D et kan i sin cur förklaras av att den "solidariska löne
politik", som strävade efter utjämning mellan o lika grupper, tidigt 
fick fotfäste i industriförbunden och med tiden utvecklades till hela 
arbetarrörelsens ideologiska kärna. D e svenska fackföreningarna ut
vecklade med tiden en bred och samordnad offensiv strategi, där soli
daritetstanken fick betydelse bllde som fördel ningsprincip och som 
instrument för att rationalisera industrin och där samordningen med 
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tiden också tog hänsyn till behoven av kapitalackum ulation och till
växt. 

Också i fråga om ledarskapet avvek den svenska utvecklingen från 
fabianismens ideer. I Sverige fick fackföreningsrörelsens egna ledare, 
med en bakgrund som avgjort skilde dem från den fabianska medel
klassexpertisens, en central roll för hela den svenska arbetarrörelsens 
strategi och politik. De utgjorde under lång tid en motvikt mot ledar

skapet i partiet som mer rekryterades från medelklassgrupper. 

Paret Webbs fixering vid den skolade medelklassexpertens roll be
rodde säkert till en del på deras bakgrund i en bred medelklass med 

anspråk på a tt styra. En medelklass med sådana ambitioner saknades i 

Sverige. Det berodde säkert också på den engelska fackföreningsrörel
sens notoriska splittring i yrkesgrupper och särin tressen och att en 
kraftfull och homogen politisk arbetarrörelse , med vilken fackföre 
ningarna kunde samordna sin politik, också saknades. 

Min avslutande kommentar hämtar jag från en artikel av den 
svenska fackföreningsrörelsens ledande ideolog Rudolf Meidner. De 
tendenser mot splittring paret Webb ville motverka kom faktiskt 
också senare till uttryck i Sverige, detta trots den svenska arbetarrö
relsens enighet och långvariga hegemoni. När fackföreningsrörelsens 
ambition att reglera också produktionssfaren under tiden efter 1960-
talet växte blev dess roll i hela samhällsbygget mer kontroversiell. Vi
dare blev de långsiktiga konsekvenserna av solidarite tslinjen med ti
den utmanande för sammanhållningen i samhället, detta trots avsik
ten om motsatsen. Indirekt bidrog den solidariska lönepolitiken till en 
företagskoncentration och en företagsmakt den inte avsett. Från 
1960-talet växte löntagarna utanför industrin snabbt i antal samtidigt 
som de politiska ledarna fick allt större problem att administrera en 

ekonomi där den kapitalistiska sektorn sna bbt omvandlades under in

ternationellt tryck. Också den svenska socialdemokratins motsägelse

fulla drag, och sv!l.ra avvägning, har varit att kombinera kraften och 

moralen i det stora löntagarkollektivet med en ledning av en expertis 
som velat vara en del av rörelsen men som med tiden bl ivit tvungen 
att ta hänsyn allt flera intressen i en mindre homogen arbetarklass. En 
tid gick det, men i vår tid har det blivit svårare.83 
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NOTER 

1 Jag tackar Björn H orgby, Lars Ekdahl och Hilde Ibsen för värde
fulla synpunkter på en tidigare version av denna artikel 

2 Också Beatrice Webbs tidiga The Ca-operative Movement in Great 
Britain, hennes självbiografiska My Apprenticeship och Our 
Partnership samt deras A Constitution for the Socialist Commonwealth 
of Great Britain och Soviet Commttnism: A New Civilization brukar 
räknas till de stora verken (Woolf, 1949, s. 251 -52). 

3 För tre introduktioner om makarna Webb, se Cole, (1949) och 
(1961) samt McBriar, (1962). 

4 Fabian, Essays in Socialism, (1890), s. 31. 
5 Sweezy, (195 3), s. 319; Gustafsson, (1969), s. 183; Perkin, 

(1989), kap.4-5; Cole, (1961), s. 3-9; Ibsen, (1996), s. 211-40. 
6 Hobsbawn, (1964), s. 259-63 . 
7 Sweezy, (1953), s. 320-28; Gustafsson, (1969), s. 191-221. 
8 Fabian, Essays in Socialism, (1890), s. 30-33. 
9 Fabian, Essays in Socialism, (1890), s. 31-60, passim; Gustafsson 

(1969), s. 191-98. 
10 Fabian, Essays (1890), s. 30-61, passim. 
11 För avsnittet om behovsanalysen, se Crowley, (1987), s. 110-45, 

passim. 
12 Tyskland var den största utmaningen i 1890-talets engelska 

samhällsdebatt. 
13 Drake, (1949), s.,221-42. 
14 Om fackföreningarnas inre organisation, Webb & Webb, (1902), 

s. 3-151, passim. 
15 Webb & Webb, (1902), s . 61. 
16 Webb & Webb, (1902), s. 590-99. 
17 Kaufman, (1994), s. 153-57; Webb & Webb, (1902), s. 655, not 

l. 
18 De varor som företaget köpte för sin produktion: råmaterial, 

maskiner, utrustning och arbetskraft. 
19 Någon diskussion om företagets växande beroende av 

leverantörer med tillgång till specifik kunskap om insatsvarorna 
förs inte. 

20 Webb & Webb, (1902), s .654-702, passim. 
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21 

22 
23 

24 

25 

Särskilt för teorin om den imperfekta arbetsmarknaden gjorde de 
amerikanska institutionalisterna i paret Webbs anda viktiga 
bidrag, (Kaufmann, 1994, s. 155-57). 
Muggeridge & Adam, (1967), s. 101-17. 
Paret Webb använder termerna "conceptions", "assumptions" och 
"doctrines", (Webb & Webb, 1902, s. 562). 
Moderna fackföreningar uppstod på 1700-talet när arbetarna i 
manufakturen och fabrikerna förlorade kontrollen över 
produktionsmedlen (Webb & Webb, 1894, s. 1-56, passim). 
På svenska "etablerade intressen", "utbud och efterfrågan" och 
"en rimlig lön" (att leva på). Dessa stiliserade kategorier tillgreps 
för att få mönster en verklighet där verksamheter, 
kampmetoder och krav ofca gick in i varandra, (Webb & Webb, 
1902), s. 561-62). 

26 Webb & Webb, (1902), s. 566-67 och not 3, s .566. 

27 Webb & Webb, (1902), s. 570-82. 
28 Webb & Webb, (1902), s. 580. 

29 Om den engelska rörelsen för 8-timmarsdagen, se Webb, S. 
(1891). 

30 Webb & Webb, (1902), s. 580-99. 

31 

32 
33 

Om lönepolitiken, se Webb & Webb, (1902), del Il, kap. V och 
del III, kap. Il, passim. 
Webb & Webb, (1902), s. 285. 
Ibid. 

34 Webb & Webb, (1902), s. 323. 
35 Webb & Webb, (1902), s. 303. Klas Åmark är den svenske 

historiker av idag som i sin forskning klarast argumenterat för 
denna parternas gemensamma strävan efcer kalkylerbarhet. Se 
Åmark, (1993), s. 83-103. 

36 Skeppsbyggaren William Denny vid Clyde menade att en 
kombination av kollektivt överenskomna ackordslöner och 
minimitimlöner var det bästa för hans del. Enbart ackordspriser 
ledde till !äg p roduktivitet när a rbetsuppgifterna varierade 
närmast okontrollerat i en stor arbetsstyrka, (Webb & Webb, 
1902 , s. 293-96). 

37 Både Marx och den tyske specialisten på löneformernas 
utveckling, D.F. Schloss, hade förbisett detta. Paret Webb kom 
fram till att 57 % av de organiserade arbetarna på 1890-talet 
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38 
39 

40 
41 

42 

43 
44 
45 

46 

47 
48 

49 
50 

föredrog fasta styckeackord , 14% en blandning av fas ta 
styckackord och fasta timlöner och 29% fast timlön, (Webb & 
W ebb, 1902, s. 286-87). 
Exemplen ref. till Webb & Webb, (1902), s. 288-302, passim. 
Fenomenet var utbrett i gruvbrytning, enklare verkstäder, 
järnverk och smedjor, pil varven, i byggnadsindustrin etc. D et 
ökade i anläggnings- och utearbetena, i "The Sweated Trades" 
och i olika tjänstearbeten i slutet av 1800-talet. D et blev för 
makarna Webb sinnebilden för att staten måste lags tifta för 
minimilön ("A Living Wage") och en rimlig arbetsmilj ö för de 
mest utsugna. 
Webb & Webb, (1902), s. 292, not 1. 
I tryckerierna och på varven hade ackordsarbetarna drivit upp 
tempot för tidlönearbetarna utan att de fick ökade löner. 
Webb & Webb, (1902), s. 580. 
Webb & Webb, (1902), s. 152-172. 
Webb & Webb, (1902), s. 703. 
Se Webb & Webb, (1902), s. 392-429 om "new processes and 
machinery". 

De insåg dock att värderingarna var olika. En hindu vi lle 
"reducera sina behov och önskningar" medan en engelsman 
"söker lyckan i mångfaldigandet av sina ägodelar". Miinga i 
västvärlden ogillade ocksii "tanken på ett samhälle, som ständigt 
ställer högre krav på invånarnas prestationer"(W ebb & Webb, 
1902, s. 704, not). 
Webb & Webb, (1902), s. 809. 
Avsnittet bygger, där inte a nnat sägs, på Webb & Webb, (1902), 
s. 809-74. 
Webb & Webb, (1902), s. 809. 
"The National Mimimum" var ett 
Living Wage" och innefattade 
arbetsvillkoren än lönerna. 

bredare begrepp än "The 
lagstiftning flera av 

51 Webb & Webb, (1902), s. 4 13; Meidner (1984), s. 124-27. 
52 McBriar, (1962), s. 53-57. 
53 Webb, B . (1926), kap. VII, passim. 
54 lbid ., s. 385-96. 
55 Our Partnership var tänkt som andra delen i självbiografin efter 

My Apprenticeship. Arbetet fördröjdes och vid hennes död 1943 
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förelåg ett manuskript som också mest handlade om perioden 
före första världskriget. D et gavs ut av Margaret Cole och 
Barbara Drake 1948. 

56 Webb. B. , (1975), s. 43. 
57 Webb & Webb, (1902), s. 850. 
58 Webb, B., (1926), s.446-453; Webb & Webb, (1898), s. 192-

208. 
59 Om konsumentkooperationen , se Webb & Webb, (1898), s. 192-

208 och W ebb, B., (1926), s. 355-414. 
60 Webb & Webb, (1898), s. 208. 
61 Webb, B., (1975), s. 22. 
62 Webb, B. (1975), s. 147-154. 
63 Webb, B. , (1975), s.,97. 
64 Webb & W ebb, (1898), s. 254-79. 
65 Hobsbawn, (1964), s. 255. 
66 Hobsbawn, (1964), s. 250-68, passim. 
67 Phelps Brown, (1963), s.,197. 
68 Om arbetslivets partsrelationer. 
69 Barbash, (1994), s. 59; Kaufmann, (1994), s. 153. 
70 Hyman, (1989), s. 3-6; Webb, B., (1975), s. 40-42. 
71 I Axel Adlercreutz klassiska avhandling om kollektivavtalets 

historia uppmärksammades detta inte. Betoningen låg på 
överenskommelsernmas former - nog så typiskt för dåtidens 
arbetslivsforskning, (Adlercreutz, 1954, s. 63-76). 

72 Hobsbawn, (1964), s. 144-63; Friedman (1977), s. 56-69; Price 
(1980), s. 156-63; Edwards, (1986), s. 102-42. 

73 För olika meningar i svensk debatt, se Ekdahl, (199 1) och 
Åmark, (1991). 

74 Hobsbawn, (1964), s. 255. 
75 Detta kritiserade vänsterfabianerna (Perkin, 1989, s.130-31 , 

181-83). 
76 Webb & Webb, (1902), s. 847. 
77 Webb & Webb, (1902), s. 849. 
78 Price, (1980), s. 55-93; Edwards, (1986), s. 102-42. 
79 Chaloner, (1990), s. 203-04. 
80 Om fabianismens inflytande i Sverige, se Karlsson, (1997), s . 17-

23. 
81. Gustafsson, (1969), s .220. 
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82. Lund h, (1982), passim. 
83 . För en översikt över denna svenska utvecklingsväg och dess 

problematik, se Rudolf Meid ners uppsats "V!ra tankar om en 
Tredje Väg" i Meid ner, (1984), s. 4 19-46. 
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Perry Anderson - i Sverige1 om Sverige1 på 
svenska1 av svenskar 

En bibliografisk (och historie-sociologisk) anteckning 

AV SVEN EOLSSON HORT 

1. INLEDNING: EN KOSMOPOLIT OCH SVERIGEBESÖKARE 

Perry Anderson är väl ecc läm pligt tema för en festskrift till en mo
dern historiker och omodern svensk vänsterman? Objektet för denna 
lilla betraktelse, född 1938 i London, är i Sverige ett bekant namn i 
tvll lite olika läsekretsar: dels bland alla de studenter som under årens 
lopp haft antingen "Övergångar frlln antiken till feodalismen" eller 

"D en absoluta statens utveckling" - båda författade av Anderson och 

tryckta i flera upplagor - som obligatorisk läsning pil akademin, dels 
för den numera snart pensionsfärdiga generat ion som pil ett eller an

nat sät t påverkades av 1960-talets nya vänster. Främst i egenskap av 
tidskriften New Left Reviews utgivare mllste Anderson betraktas som 
en av den då nya vänsterns internationella förgrundsgestalter, och 
som samma tidskrifts grll eminens är han fortfarande en tongivande 
kraft i et t alltmer globalt intellekruellt samtal med Los Angeles och 
London som fasta punkter. 

I denna essä skall jag försöka spll ra inflytandet och uppmärksam
mandet av Andersons skrifter i Sverige, om Sverige, pil svenska, och av 
svenskar, och försöka knyta detta till ett för Anderson mycket karak
teristisk globalt perspektiv på makt och samhällsinflytande. Anderson 
är en av samtidens stora kartrita re och han har förvisso inte g lömt 
bort Sibiriens västra hörn, framför allt icke det rike som tills helt nyli
gen styrdes av Sveas, Götes och Vendes konungar. Under dryga tre 
decennier har hans produktion nlltt och omfattat Sverige. Det är detta 
dubbla perspektiv som anläggs i denna text. Vad har Anderson sagt 
om Sverige och vad har svenskar sagt om Andersons a nalyser bl a av 
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denna samhällsformationen men ocksä nägot om teori och ideologi 
tämligen skild från detta tema. 

Denna artikel baserar sig således pä material av Anderson och av 
svenskar om Anderson, de senare vanligtvis publicerade i Sverige och 

på svenska. En artikel pä danska publicerade i den nordiska socialis
tiska tidskriften Zenit har här i god kulturimperialistisk ordning in

kluderats. Spll.r av Anderson i övriga nordiska länder har jag inte haft 
möjlighet att nä rmare utforska (och är mindre intressant dä denne 
författare aldrig skrivit om andra enskilda länder i Skandinavien). J ag 

följer i stort en tämligen enkel kronologisk logik förbunden med An
dersons verksamhet som skriftställare och tidskriftsredaktör. Med 

vissa utvikningar handlar sil.ledes denna text främst om mottagandet 
av Perry Andersons artiklar och böcker i Sverige mellan ungefär 1961 
och 1996 och Andersons noteringar om "Sverige" under samma tiden. 
Min artikel gör ingen anspräk pil. fullständighet men jag hoppas - med 
ett centralt unda ntag, se nedan avsnitt 4 - ha fängat ämnets väsent
ligheter. 

2. SVERIGE - MR. CROSLAND'S DREAMLAND 

Andersons första bidrag till tidskriften New Left Review handlade 
faktiskt om Sverige. Han besökte landet pä vären 1960 och skrev 
därefter tvä längre artiklar i nr 7 och 9 (1961): "Sweden: Mr. 
Crosland' Dreamland" respektive "Sweden: Study in Social Demo

cracy". En tredje artikel - om den svenska modellen i ett historiskt 
perspektiv - annonserades men trycktes aldrig. Anderson var ännu 

inte tidskriftens redaktör och vid en direkt förfrågan för nägra år se
dan om den tredje artikelns existens undvek han ämnet. Istället ut
tryckte h an sitt ogillande av den titel artiklarna givits. 

Anthony Crosland bok The Future of Socialism och dennes karak
teristik av den svenska varianten av ett samhälle präglat av socialde
mokratin - "revisionismens Valhalla" med en typisk a ndersonsk for
mulering - är en given utgångspunkt. Men Anderson gö r mer ä n en 
kritisk analys av den brittiske Labour-författarens bok. Redan i dessa 
artiklar för han, liksom i senare verk, ett samtal med bäde samtidens 
och den radikala traditionens främsta intellektuella företrädare. För
utom Crosland refereras verk av Daniel Bell, J ohn Kenneth Galbraith , 
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Stuart H all, Georg Friedrich H egel, F. R. Leavis, Andre, Malraux, 
Karl Marx, David Riesman, Claude Roy, Claude Levi-Strauss, Charles 
Taylor och Raymond Williams. 

Artiklarna har klassificerats som Andersons första historie-sociolo
giska text - ett påstående som kan ifrågasät tas med tanke på att han 
tillsammans med Robin Blackburn redan hade publicerat en Sartre
inspirerad studie av Castros Cuba i t idskriften New U niversity - och är 
på ett för honom typiskt sätt synnerl igen detaljrik och flödande av 
jämförande statistik: Sverige kontrasteras främst m ot Storbritta nien, 
allt mätt i stirling och som regel t il l blägul fördel vare sig det handlar 

om barnbidrag eller pensioner, utbildningsbudget eller statligt stöd 

till bostadsbyggande, sjukvård och vägbyggen. Noggranna redogörel
ser av både byggnadslagstiftning och samhällsplanering ing!r som 
givna beståndsdelar. Anderson besök te bl a den dåtida m önsterföror

ten Vällingby och intervjuade ett flertal ledande samhällsdebattörer, 
främst inom socialdemokratin: Vällingbybon Olof Palme, LO-ekono
merna Gösta Rehn och Claes-Eric Odhner ("kanske den mest radikale 
samhällsteoretikern vi mötte") samt Stockholmstidningens chefredak
tör Victor Vinde är alla namngivna liksom Gunnar Heckscher, J oakim 
Israel och Artur Lundkvist. Skådespelerskan Anita Björk och regissö
ren Molander på Svensk Filmindustri figurerar också i texten liksom 
en statssekreterare i socialdepartementet (rimligtvis Lars-Åke 
Åström). Hur som helst, med teoretiska verktyg underkastas empirin 
- såväl siffror som intervjustoffet - kritisk analys. Så sker också vad 
gäller svensk kultur - särskilt Ingmar Bergman - och arbetarrörelsens 
strategi. 

Mellan 1960 och 1996 tog Anderson först till sig det reformistiska 
projektet för att sedan avlägsna sig ifrån detta, och därefter återigen 
närma sig det. Numera ä r han en varm anhängare av det betydligt 
mer moderata europeiska federationsbygget. Med en "korpianskt" in

spirerad terminologi vill jag karakterisera Anderson som en "fri", kri

tisk-sympa tisk intellektuell pä spaning efter de subalterna - de sam
tidigt underordnade och undertryckta - klassernas maktresurser - var

helst i världen de råka r framträda. 

Anderson var långtifrån nä.dig i sitt domslut över falle t Sverige -
framför allt avvisar han Croslands tolkning av Sverige som ett klass
löst samhälle t där priva tägandet spelat ut sin roll som samhällelig t 
maktinstrument - men var samtidigt i må ngt och mycket förstående 
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inför de vägval som gjorts och var på väg att göras i Sverige .vid denna 
tid. Han skrev också mycket uppskattande om svensk dagspress och 
noterade särskilt kvällspressens höga kvalite. Viktigast av allt är ändå 
de frågor som vägleder s tudien : (1) i vilken utsträckning är Sverige en 
livsduglig modell för ett socialistiskt samhälle och, än viktigare, (2) i 
vilken uts träckning är det et t samhälle som i sina väsentliga delar kan 
upprepas på andra håll ? Strategifrågor - i detta fall erövringen av den 
politiska och samhälleliga mak ten - har alltid stått i fokus, explicit 
eller implicit, för Anderson vare sig han skrivit om Sverige eller något 
annat land. Samtidigt bör noteras att namnet Wallenberg trots allt 
var frånvarande i de första artiklarna om Sverige . Författaren var upp
enbarligen ännu inte bekant med de femton familjernas krönikör, och 
någon statlig utredning om ägandets koncentration hade ä nnu inte 
tillsatts av Odens, Tors och Frejas efterträdare. 

I svenska m edia har jag aldrig funnit några samtida sp h av dessa 
artiklar. Om mottagandet i England säger Anderson själv sju år se

nare: "Om Sverige överhuvudtaget hade någon image så var de t en 

mycket dålig sådan. Kapitalisterna och de konservativa beskrev ert 
land som dekadent och som ett exempel p& socialdemokratiskt van

styre. Mina artiklar gav en positiv bild av Sverige. Naturligtvis fram

höll jag a tt det var ett kapitalis tiskt samhälle, ett k lassamhälle, men 
samtidigt betonade jag de sociala framstegen och visade att fö rh&llan
det mellan privat och allmänt ägand e var bättre än på andra håll. 
Mina artiklar förvå nade folk i England på grund av den relativt posi
tiva bild jag gav av Sverige och jag tror a tt dom i någon mån påver
kade den engelska debatten bl a inom Labour Pa rty" (Tidsignal nr 42 
1967). 

År 1963 gav Alvar Alsterdal ut D en nya vänstern på bokförlaget 
Tiden vari författaren skriver: "När man träffar Stuar t H all och hans 
unge efterträdare som redaktör för New Left Review, Perry Anderson, 
får man äntligen känslan av att möte en ny vänster. D e är väl för
trogna m ed de klassiska politiska ideologierna och fö r unga fö r att 
dras med kliande ä rr av t ex komm unismen. D e ä r djupt förtrogna 
med problem atiken i de nya länderna, där - som P erry Anderson ut
trycker det - 'den fastlåsta senliberalismen och den fastlås ta senleni
nismen är lika irrelevanta ideologier'." Alsterdal no tera r också Ander

sons tidiga ambition att göra NLR till "ett internationell t o rgan" 
(1963:80-81). 
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Anderson blev redaktör för New Lefc Review <lr 1962 med nr 13-
14 som stare. H an kvarstod i tjugo år som tidskriftens huvudredaktör, 

tom nr 136 (1982). Som redaktör biträddes han av bl a av Anthony 
Barnett, Robin Blackburn (hans efterträdare och tidskriftens nuva
rande redaktör), Alexander Cockburn, Fred och J on Haliday, Quintin 
Hoare, Branka Magas, J uliet Mitchell, Gareth Stedman Jones, Peter 
W ollen (Lucien Rey eller Lee Russell) och inte minst Tom Nairn. De 
flesta av ovannämnda NLR-medarbetare finns f ö representerade med 
verk pil svenska (se t ex Arkivs förlagskatalog och tidskriften Zenics 
index över de fö rsta 50 numren. Just Arkiv- och Zenit-författare har i 
o lika sammanhang dis_kuterac Andersons arbeten. J ag ger en del ex
empel pil detta nedan, men de kan förstås f!erfaldigas). 

Just Juliet Micchell ska ha åtföljt Anderson under den första Sveri
gevistelsen, trots detta ägnas inte fr<lgor kring kön och jämställdhet 
n<lgot större intresse i Andersons första Sverige-artiklar (om man 
undantar uppmärksammandet av det tveksamma exemplet statligt 
stödet till s k husmoderssemester; besöket ägde rum strax före hem
m afruepokens kritiska slutskede). Mitchell skrev n<lgra ilr senare pi
onjärarbetet ''Kvinnorna - den längsta revolutionen" först tryckt i 
New Lefc Review och senare utgiven som Zenit särtryck i Tomas Ger
holms och Dick Urban Vestbros översättning och med en inledning av 
Irene Matthis (1967; 1969). Här nämner Mitchell kvinnornas situa
tion i Sverige som i vissa avseenden föredömlig. Också Perry Anderson 
skulle snart återkomma till jämställdheten i Sverige - se nedan - men 

det är först i efterordet till 1983 hs In the tracks of Historical Mate
rialism som han direkt konfronterar teoritraditionerna feminism

marxism. 

3. PORTUGAL OCH A VKOLONISERINGEN 

Perry Anderson är en son av det brittiska kolonialväldet som hade tu
ren - eller oturen för den som så vill - att växa upp vid tiden för dess 
avveckling. D enna prägling har följe honom livet igenom, från Lon
don till Los Angeles via temporära stationer vilka inkluderar silväl 
Syningc som Lund. H ans intresse för världen och historien återspeglas 
än tydligare i den studie som följde pil Sverige-artiklarna, av det 
äldsta kolonialväldet, Portugal, och dess dåvarande kris främst i södra 
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Afrika. Just de portugisisktalande delarna av världen har, liksom Sve
rige, följt Anderson fo'in 60-cal till 90-cal. Andersons första bok består 
nämligen av en serie artiklar - först publicerade i New Lefc Review nr 
15-17 (1962) - och senare utgivna på Maspero i Paris med titeln Por
tugal et la fin de l'ulcracolonialisme (1963). Boken recenserades 
samma år i GT av signaturen CS (23.7). Catarina Scenberg, sedermera 
stadsbibliotekarie i Alingsås och flitig GT-medarbetare under många 
år, numera verksam vid Bibliocekshögskolan i Borås, hade via Michael 
Ruscin - som av och till ingått i NLR-redakcionen och flitigt medarbe
tat i tidskriften - mött engelska vänsterstudenter vid några nordiska 

socialdemokratiska studen tmöten i D anmark och Norge och därtill 

besökt NLRs kontor i Soho i London. Hon var fö rmodligen den första 
svensk(a) som skrev om Anderson . 

Avkoloniseringen, apartheid i Sydafrika och den "tredje världens" 
frigörelse tillhörde det tidiga 1960-calecs stora frågor. I Sverige ut

kom Andersons bok 1964 på Raben & Sjögrens förlag med titeln P or
tugal och kolonialismens sammanbrott. Björn Kumm var bokens 
översättare. Den recenserades året därpå i Dagens Nyheter (Per 
Wästberg), Stockholmstidningen och Hufvudscadsbladet i Helsing

fors. 

4. TOWARDS SOCIALISM - EN NY VÄNSTER 

Vid tiden för den svenska utgivningen av Portugal och kolonialismens 
sammanbrott hade kontakt etablerats mellan den nya vänstern i Eng
land - New Lefc Review - och i Sverige, tidskrifterna Clarte, Tidsignal 
och Zenit. Särskilt intimt var samarbetet mella n NLR och Zenit vilka 
båda tillhörde nätverket kring den av Lelio Basso ledda International 

Socialist Journal. 1965 intervjuades Perry Anderson av Christer 
Hogstedc i Clarte, under rubriken "Stra tegi för socialism" med anled

ning av utgivningen av den av honom och Robin Blackburn redige

rade Towards Socialism (Fontana 1965) vari flera längre NLR-artiklar 
från åren dessförinnan hade samlats. Ett av Andersons bidrag till 

denna bok hade just titeln "Problems of Socialist Strategy". Senare u t

gav det av H ogstedt ledda Socialistiska fö rbundet en bok med titeln 
Strategi för socialism (1967) vars programmatiska del va r författad av 
Göran Therborn. 

226 SVEN E OLSSON HORT 



Någon regelrätt recension i svensk press av Towa rds Socialism har 
jag inte lyckats uppbringa men väl en entusiastisk presentation i den 
ännu ungsyndika lis tiska tidskriften Zenit 1965 (nr 5, "Utsides" s. 19) . 
Ej heller ha r någon samtida reaktion på den debatt som följde pole
miken kring dess huvud text, Andersons "Den nuvarande krisens ur
sprung ", gått att uppbringa med undantag för en kort osignerad 
kommentar i Zenit också 1965 (nr 4 "Utsides"). I första hand har jag i 
åtanke Edward Thompsons svar ti ll A nderson i Socialist Register 
1964, senare omtryckt i The Povcrty of Theory (1978) och Andersons 
replik i New Left Review. D en franska kommentaren från Nicos Pou
lantzas sida, först tryckt i Sartres Les Temps Modernes (1966) - Om 
m arxismen i Storbrittanien - översattes emellertid till svenska och ut
gavs som Zenit stencil 1969 i D ankert Vedelers översättning och till 
en kostnad av en krona och femtio öre. 

I En ny vänster (1966) av Göran Therborn, Gunnar Olofsson m fl 
genljuder Towards Socialism vid flera tillfallen, främst i en diskussion 

om den svenska statens historiska karaktär. Redan i inledningen om

nämns Perry Anderson tillsammans m ed bl a Andre Gorz, Ernes t 
Mandel och Raymond Williams som viktiga inspiratö rer till den egna 
skriften (s.1 7). J a, En ny vänster lär delvis ha skrivits i Andersons och 

Mitchells lägenhet i London. Vad Göran Therborn skriver i denna bok 
om relationen mellan stat och civilt samhälle kunde f ö ha ingått i 
1990- talets svenska debatt: "Den engelske ny-vänsterteoretikern 
Perry Anderson har pekat på en grundläggande likhet i ett avseende 
mellan socialdemokratin och leninismen: båda polariserar helt sin 
strategi på staten, medan samhället förblir utanför deras huvudsakliga 
aktionsradie. I mycket är detta riktigt. Fixeringen vid sta tsmakten 
ledde den svenska socialdemokratin till ett fatalt felslut om samhällets 
karaktär, då den trodde at t dess blo tta poli tiska dominans skulle föra 
till ett klasslös t folkhem. Men för svenska förhållanden behöver An
dersons konstaterande en komplettering . D en gäller våra folkrörelser. 
Kring SAP finns ju en hel mängd olika organisationer, LO, KF, ABF, 
HSB, folkparksorganisationen o.s.v., som arbetar i samhälle t och inte 
i sta ten" (s.3 1-2). 

Det skulle föra för lå ngt bort från objektet fö r denna lilla biblio
grafiska not att fortsätta referatet av Therborns g ramsciansk inspire

rade resonemang kring hegemoniska kontra korpora tiva intressen och 
avsaknaden av ett självständig t socialistiskt medveta nde m en det bör 
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än en gl!.ng pl!.pekas att Therborns läsning av Gramsci är mycket 'an
derson-nairnsk'. Detsamma gäller ocksl!. Gunnar Olofssons Gramsci

introduktion i Zenit 1965. Det kan ocksl!. tilläggas a tt i nästan samt
liga större verk av Therborn från 1966 1!.rs En ny vänster till 1995 års 
European Modernity and Beyond finns tydl iga spår av Anderson. 
Detta inflytande och den ömsesidiga uppska ttning som finns inbyggd 
i relationen Anderson-Therborn är emellertid ett särskilt tema som 
ligger utanför omfänget för denna genomgl!.ng. Therborns debut i 
NLRs spalter skedde f ö i nr 34 med en text om den svenska vänstern 
(1965). 

Hösten 1967 besökte Anderson tillsammans med ytterligare fem 
redaktionsmedlemmar i New Left Review - bl a Anthony Barnett, Ga
reth Stedman J ones och Peter Wollen - Sverige på inbjudan av vecko
tidningen Tidsignal och den nu nordiska socialis tiska tidskriften Ze
nit. Konferensen hölls pl!. Vpks kursgl!.rd i norra Roslagen, Syninge, 
och med anledning därav var Anderson intervjuad av Bo Hammar om 
socialdemokrati och kommunism i Tidsigna l 1967 nr 42 (s.13). Det 
var ur denna intervju kommentaren till de första Sverige-artiklar häm
tades (se ovan). I detta samtal jämför Anderson den svenska socialde
mokratin - bl!.de dess öppenhet och förfallstendenser - och vänstern 
till vänster därom - både den nya vänstern och det nyl igen reforme
rade gamla kommunistpartiet - med deras internationella motsvarig

heter. Han noterar också a t t mittenpartierna - dvs centern och folk

partiet - "visat sig mer progressiva än socialdemokratin, t ex i köns
rollsdebatten". Angl!.ende den svenska vänste rn sade Anderson bl a: 

"Jag vill också framhålla att den svenska kampanjen mo t Vietnamkri

get har imponerat mycket på oss och blivit ett exempel för hela den 
europeiska vänstern. Socialistiska Förbundets och Vänsterns 
ungdomsförbunds snabbt organiserade demonstration häromdan i 
samband med uppgifterna om Ches död är et t annat bevis för att det 
finns en stark och militant vänster i Sverige." 

Tidigare samma höst skrev nämligen Anderson i Tidsignal om 
"Regis D ebrays verkliga uppdrag" i Bolivia efter en resa till Latiname
rika - pl!. Fidel Castros uppdrag förmed lat via Bertrand Russell-stiftel
sen - där han träffade både D ebray och några av hans sadistiska torte
rare i fängelset i Camiri (nr 37 & 38 ss. 1 3- 14 samt s. 7 i översättning 
av Kerstin Jansson). D ebray - den franske filosofilära ren i H avanna, 
hade som förste västerlänning blivit inviterad a tt intervjua den för-
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svunne Che Guevara i Bolivias djungel - hade blivit högintressan t vil
lebn1d efter guerillans inledningsvis mycket framgångsrika både poli
tiska och väpnade attacker mot militärdiktaturen och han tillfånga
togs tillsammans med en engelsk pressfotograf och en argentinsk 
tecknare i en avlägsen by i Anderna. Andersons artikel är ett engage
rat försvar för sin franske väns rätt till sitt journalistiska uppdrag. 

År 1968 tryckte tidskriften Zenit (nr 1-68 eller nr 6) en text av 
Anderson - på danska ; någon översättare ej angiven - om "Staten och 

neo-kapitalismen" där han tydligt diskuterar skillnaderna mellan stat 
och samhälle i Öst- och Västeuropa. Artikeln - som mig veterligt inte 
publicerats på engelska - vida:utvecklar i radikaliserad form tanke
gångarna i artikeln "Problems of Socialist Strategy" i Towards Socia
lism. Året därpå kommenterades Zenit-artikeln av Benito Scocozza 
(Zenit nr 11; 1969) - den dåvarande förman nen i danska KFml och 
sedermera en av D anmarks främsta feodalism-historiker - som i tids
typisk maoistisk stil gör ner eller upp med Anderson och hans 
"utallige forkerte praemisser og gale slurninger" (s .24). Anderso ns be
gynnande förståelse för den leninska statsteorin var klart otillräcklig i 
Scocozzas ögon. 

5. ENGELSK VÄNSTERDEBATT 

År 1969 utkom flera av artiklarna i Towards Socialism - "Den nuva
rande krisens ursprung" av Anderson, Tom Nairns "Labourpartiets na
tur" (först tryckt i en kortare version i Zenit 1965 i Gunnar Sandins 
översättning), samt Robin Blackburns "Samhälle utan jämlikhet" -
jämte tv1l senare NLR-artiklar - Andersons "Inslag i den brittiska kul
turen" samt Nairns "Labours imperialism" - på svensk i den av Gunnar 
Olofsson redigerade volymen Engelsk vänsterdebatt. Artiklarna var 

översatta av Jan Järnebrand och boken utkom i Verdandiserien på 

bokförlaget Prisma . Då hade Anderson medverkat i två Penguin-ut
ghor redigerade av kollegorna Robin Blackburn och Alexander 

Cockburn: The Incompatibles (1967) och Student Power (1969). I 
den senare är "Inslag i den brittiska kulturen" omtryckt. Ingen av de 
senare böckerna förefaller ha recenserats i Sverige. 

I sin inledning till Engelsk vänsterdebatt (Prisma 1969) beteck
nade Gunnar Olofsson kretsen kring New Left Review som den jämte 
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Althussergruppen i Paris "mest spännande och givande" centrat för 
marxistisk analys och påpekade bl a att deras arbete översatts till så 
olika språk som franska, italienska, japanska och portugisiska. Han 
skriver också att "den essä som inspirerade utgivningen av En ny väns
ter mest torde ha varit Perry Andersons "Den nuvarande krisens ur
sprung" (s.9). Olofsson refererar också kort Thompsons och Nicos 
Poulantzas kritik. Olofsson har senare återvänt till essäerna i Engelsk 
vänsterdebatt och den polemik de gav upphov till: i avhandlingen 
Mellan klass och stat (1979) är det främst Nairns analyser som står i 
fokus medan delar av Andersons senare produktion har sin g ivna plats 
i O lofssons nyligen publicerade samlingsvolymer Klass, rörelse, soci
aldemokrati - essäer om arbetarrörelsens sociologi och Stat, marknad, 
socialpolitik - essäer om välfärdsstatens sociologi (båda Arkiv 1995-
7). Engelsk vänsterdebatt recenserades i fyra svenska dagstidningar 

6. HISTORIEBÖCKERNA 

År 1970 startade Perry Anderson och hans kollegor bokutgivning 
med New Left Books (senare Verso) och fyra år senare utkom han på 
detta förlag med två böcker om sammanlagt 900 sidor på temat 

världshistoriens utveckling från den grekiska-romerska antiken till 
ryska revolutionen: Passages from Antiquity to Feudalism och Linea
ges of the Absolutist State (1974). Böckerna innehåller varsitt kapitel 
om Sverige och även om de inte gör anspråk på att vara primäranalys 
- Anderson är i första hand en generalist, men inte någo n amatör för 
att låna en formulering hos Elliott (1995) - utan bygger på existe
rande forskning har båda kapitlen avsatt spår i svensk historisk och 
sociologisk litteratur. Vid denna tid hade också yngre, företrädesvis 
marxistiska, historiker i Sverige börjat skriva om den svenska histo
rien. 

År 1977 kom Övergångar från antiken till feodalismen på svenska 
i Sven Vahlnes översättning (Cavefors). K apitlet om Skandinavien i 
denna bok - "Norden under vikinga- och medeltid" - trycktes först i 
Häften för kritiska studier 1976:6. I detta kapitel heter de t bl a att 
"en kort översikt över områdets tidiga utveckling är nödvändig för att 

kunna förstå den nyckelroll som Sverige senare kom att spela i Europa 
vid de nya tidens början" (1977: 15 7) och i kapitlets första fotnot po-
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lemiserade Anderson kraftfullt m o t Eli Heckschers skrivningar i den 
franska t idskriften Annales 1932 att andra rangens na tioner inte kan 
förvänta sig at t deras histo ria skall bli föremiU för världshis to rikernas 

uppmärksamhet: "I sjä lva verke t kan histo rievetenskapen inte sägas 
ha fullgjort sina uppgifter om den bortser frå n ett område, som m ot
säger många av dess accepterade kategorier. Skandinaviens utveckl ing 
ä r inte ba ra en katalog av egenheter som godtyckligt kan fogas till en 
ä ndlös fö rteckning av sam hällsformer. Tvärtom kan vi just från dess 
avvikelser dra vissa allmänna lärdomar för varje fullständig teori om 
d en europeriska feodalismen, både under medeltiden och början av 
den nya tiden" (1977:285-6). 

Anderson betonade också nord-syd-dimensionens avgörande bety
delse för området som helhet: "den grundläggande histo riska faktor 
som bestämde Skandinavien 'säregenhet' var vikingarnas egenartade 
samhällsstruktur, som från början avskilde hela denna zon från resten 
av kontinenten ... Det egentliga Skandinavien var därför praktiskt ta
get oberört av det väldiga drama som u tspelades med den a ntika värl
dens sammanbrott." (1977:1 57). D en första meningen återges i något 
a nnorlunda, egenhändig , översättning av Göran Therborn i dennes bi
drag - "Hur det hela började. N ä r och varför det m oderna Sverige blev 

vad det blev" - till Ulf Himmelstrands och Göran Svenssons Sverige -

vardag och struktur (1988). Vidare karakteriserade Anderson Sverige 
som "det renaste exemplet på de skandinaviska samhä llsformationer

nas allmänna typ under den senare medeltiden" (1977:163). 

En svensk med eltidshisto riker som tagit till sig denna analys är 
Thomas Lindkvis t som i avhandlingen La ndborna i N orden under 
äldre medeltid (Uppsala 1979) a nalyserat feodalismens särart i Ska n
dinavien. Fö rst skall sägas att den specialist som ka nske mest påverkat 
Lindkvist är George Duby. I bokens inledande teoretiska kapitel ka
rakteriserades emellertid Andersons bidrag till diskussionen om be
greppet produktionssät t som "betydande" (s. 19; jfr s. 24 och 31). 
Längre fra m i boken återkom Lindkvist ti ll Anderson och dennes be
räkning av slavarnas - trälarnas - betydelse under sen vikingatid i 
Skandinavien. Avhandlingen gav upphov till en polemik i Histo risk 
Tidskrift 1982-3. Också opponenten nämnde inledningsvis Anderson 
vid namn men ägnade sig därefter helt å t akribi, medan Lindkvist 
menade att hans kritiker visat stor oförståelse för det nya - teo retiska -
angreppssättet. Tillsammans med Kurt Ågren skrev Thomas Lind-
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kvist några år senare läroboken Sveriges medeltid (1985), som också 
den knyter an till det andersonska perspektivet men utan att explicit 
referera till Övergångar från antiken till feodalismen. 

År 1978 publicerades Den absoluta statens utveckling med Gun

nar Sandin som t ranslator. Också denna bok innehåller ett kapitel om 

Sverige, det sjunde. (I kapitlet före, det sjätte om Italien, ingår en 
längre diskussion om Machiavelli. Det var i anslutning till detta av
snitt Anders Ehnmark fällde sitt här inledningsvis citerade omdöme.) 
Med sjunde kapitlet avslutas första avdelningen, "Västeuropa", och 
Sverigekapitlet är således strategiskt inplacerat just före övergången 
till bokens andra huvudavdelning, "Östeuropa". Detta är ingen till
fällighet. Anderson formulerar sig bl a pä fö lj ande sätt: "Det grund
läggande och bestämmand e underliggande sociala mönstret kan här 
kort sammanfattas sålunda. Den typiskt västeuropeiska konstellatio
nen under nya tidens början var ett aristokratiskt envälde som höjde 
sig över en samhällelig grundval av icke livegna bönder och uppsti
gande städer. Den typiskt östeuropeiska motsvarigheten var ett aris
tokratiskt envälde på basis av förslavade bönder och underdåniga stä
der. Det svenska enväldet byggde däremot på en bas som var unik, 
därför att den av tidigare skisserade historiska skäl kombinerade fria 
bönder och obetydliga städer; med andra ord en kombination av tvä 
'motsägande' variabler, en som gick pil. tvärs av kontinentens hu
vudindelning. I tidens till allt överskuggande del agrara samhällen var 
det den säregna svenska kombinationens första del, en personlig fri 
bondeklass, som 'dominerade' och som garanterade att den svenska 

historien, t rots sin högst annorlunda utgångspunkt, i grunden kon

vergerade med Väst- och inte Östeuropa" (1978:191). 

Redan före den svenska utgivningen av Den absoluta statens ut
veckling, men efter publiceringen av Övergångar från a ntiken till 
feodalismen, uppmärksammades Andersons verk i en artikel i Histo

risk tidskrift: under rubriken "Integration och modernisering - Sverige 
och Europa i en aktuell debatt" kontrasterade Lars Nilehn Andersons 
och Immanuel Wallersteins synteser och ställde dem i relation till 
debatten om 1600-talets allmänna kris. I en lå ngtifrån okritisk 
genomgång skrev han emellertid bl a: "Andersons uppfattning om 
den europeiska samhällsutvecklingen aktualiserar pä ett helt nytt sätt 
frågan om Sveriges position i Europa, inte bara landets allmä nna po
litiska betydelse utan ocksll. frågan om dess roll i e tt socialt och eko-
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nomiskt utvecklingsperspektiv. D et gör at t en rad forskningsresultat 
kan ses i ett delvis nytt ljus" (s.424) . N ågra år senare kom f ö Arne 
Kommisrud att kontrastera Andersons och W allersteins tillväga
gångssätt med den norske histo rie-sociologen Stein Rokkan makro
modell för europeisk samhällsutveckling. Kommisrud betonade två 
element hos Anderson som kan bidra till a tt utveckla en historie-so
ciologisk förklaringsmodell: dels betoningen av interaktionen mellan 
stater, dels den centrala placeringen och inordningen av ett ofta åsido
satt semi-europeiskt land i den komparativa analysen, nämligen 
Ryssland (Häften för kritiska studier, nr 3 1983; jfr också Kommiss

ruds Stat, Nasjon, Imperium, Oslo 1996). När Sociologisk Forskning 

år 1987 ägnar ett temanummer åt historisk socio logi ä r det återigen 
Rokkan som st.ir i centrum. Anderson nämns bara i förbifarten i Lars 
Mjöseths och Edmund D ahlströms artiklar. 

Både Övergå ngar från antiken till feodalismen och Den absoluta 
statens utveckling nådde tidigt en större, icke-akademisk publik. 
Under 1977 hann fyra recensioner inflyta i olika svenska tidningar av 
Övergångar från antiken till feodalismen. Under 1978 - när den 
svenska översättningen av Den absoluta statens utveckling kommit ur 
trycket - inflöt ytterligare sju recensioner i svenskspråkiga dagstid
ningar. Recensenter i AB var Sune Sunesson och i DN Ronny Am
björnsson. 

Ronny Ambjörnsson uppehölls sig enba rt vid Övergångar från an
tiken till feodalismen - "en avgränsad essä som med stor behållning 
kan läsas för sig" - i sin DN-recension "Feodalismens: framåtskridan
dets tid" även om han betonade att "rät t studerad så kan den tidiga 
medeltiden bjuda på en rad fråges tällningar av stor aktualitet. Det är 
viktigt att notera idag när historiens relevans tycks sträcka sig högst 
150 år tillbaka. De t industrisamhälle vi lever i är ett av många m öj
liga." 

Under rubriken 'Världens demokratier - utrotningshotad art" skrev 

Carl Rudbeck i Svenska Dagbladet bl a att "Anderson visar hur de 
politiska o rganisationsformerna avlöst varandra för att slutligen röja 
vägen för det som vi idag kallar demokrati .. . " och att han "ger lärda 
och koncisa översikter över såväl feodalism ens som absolutismens 
olika former i öst och väst. Sverige var ett särfall som kombinerade 
fria bönder med en frånvaro av betydande städer ... det som gör 'Över
gångar från antiken till feodalismen' och 'D en absoluta statens ut-
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veckling' till en läsning med attraktionskraft långt utanför akade
miska kretsar är det ljus de kastar över Europa - och en god bit t ill av 
världen - av idag". 

Nuvarande professo rn i socialt arbete Sune Sunesson skrev som re
dan nämnts i Aftonbladet om de båda böckerna. Vid denna tid var 
han emellertid en solitär organisationsteoretiker i Stockholm som be
drev studier av svensk och internationell förvaltningshistoria, inte 
minst postverkets. Resultatet finns tillgängligt i boken Byråkrati och 
historia - fem studier i politik och organisation (Arkiv, Lund 1981). 
Särskilt uppsatsen "Statsapparaten och klasserna under feodalismens 
nedgångstid", där Sunesson förlitar sig på Anderson i sin definition av 
begreppet absolutism och absolutistisk statsapparat, är fortfarande 
mycket läsvärd (1981:70-1). Också Håkan Arvidsson och Lennart 
Berntson i deras Makten, socialismen och demokratin diskuterade 

Andersons absolutism-begreppet. Det är i polemik mot bl a Anderson 

de teoretiskt förordar en självständig statsmakt på bekostnad av 
klassmakt (1980:317) och (åter-) introducerar begreppet civilt sam

hälle i den svenska diskussionen. I deras senare arbeten - bl a tillsam

mans med Lars Dencik - får nog Anderson anses vara närvarande i sin 
frånvaro. 

Också Den absoluta statens utveckling har satt sina spår bland 
professionella svenska historiker, kanske än mer än Övergångar från 
antiken till feodalismen och då främst i Uppsala. Det är 1600-talet 
och stormaktstiden som stått i centrum för de flesta historiker som 
kritiskt diskuterat absolutismen i Sverige. Jan Lindegren har i sin av
handling Utskrivning och utsugning - produktion och reproduktion i 
Bygdeå 1620-1640 (1980) delvis tagit till sig det andersonska pers
pektivet men diskuterar också alternativ - typ Lars Herlitz Jordegen
dom och ränta - och några kritiska tolkningar av Andersons verk. 
Både teoretiskt - bl a med hjälp av Mao Tsetung och Andersons eng
elska vedersaka re Hindess och Hirst - och empiriskt går han i när
kamp med Anderson. Ibland blir dialogen med Anderson något skol
mästaraktig, t ex när Lindegren m enar sig ve ta vilka klassifikationer 

Anderson skulle gjort konfronterad med jordbruket i Bygdeå. 
Lindegrens avhandling är inte desto mindre en i mitt tycke mycket 

lärorik och tänkvärd framställning av 1600-talets Sverige och vidare 

pekar han på några allvarliga problem i försvenskningen av Andersons 
båda böcker (s.18). Han omnämner också en kritisk g ranskning av 
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Andersons verk publicerad i Uppsala-institutionens t idskrift av Gar
dell, främst på temat "Österns hammare" (s. 17). Lindegren är överhu
vudtaget kritisk till de av sina samtida inhemska k ollegor vilka försö
ke r skriva om den sve nska historien med stöd av bl a Anderson och 

hävdar d ärtill att ovannämnde K urt Ågren - i ett kort debattinlägg i 
H äften för kritiska studier 1977 - var den förs te svenske historikern 
som, i Louis Althussers mening, fö rsökte problematisera försöken att 
ge den svenska absolutismen en m aterialistisk tolkningsram (s. 17-8). 

Lindegrens handledare var en andra generationens weibullian, Sven 
A Nilsson, som också diskuterat Andersons verk bl a i relation till P er 
Nyströms analys av ~680 års omvälvning, Ka rl XI:s "reduktion" 
(1990:259). I inledning till D e s to ra krigens t id - Sverige som militär
stat och bondesamhälle (1990), vari han betonar den nära samhörig
heten med sin elev Lindegrens forskning (1990:268), skriver Nilsson 
efter att ha redogjo rt för Oxford histo rikern och Sverigespecialisten 
Michael Roberts forskningsinsats : "Nära ligga nde är också de något 
senare forskningsinlägg, som gäller utvecklingen fram mot absolutism 
och framväxten av de nya, starka s k nationalstaterna. I förra fallet har 
P erry Anderson från historiematerialistiska utgångspunkter gett en 
to lkning av den europeiska utvecklingen i väst och i ös t , med skillna
der i feodal struktur och i sättet att transformera denna in i absolu
tismens system. Av vikt blir då feodaladelns ställning och furstens 
förmåga att ta denna i si n tjänst. Det här intressanta är hans försök 
a tt foga in Sverige i sin modell. Han har tydligen tagit starka intryck 

av Ro berts nyssnämnda erinringar och löser svårigheten genom att 

helt salomoniskt, och med en påtaglig vaghet i sakuppgifterna, ställa 
in Sverige mellan de båda utvecklingsmodellerna" (1990: 11). 

En annan äldre Uppsalahisto riker vars forskning kom att påverkas 
av Anderson är Stellan D ahlgren - se t ex den tillsammans med Kekke 
Stadin utgivna Från feodalism till kapitalism - om skatternas roll i 
svensk samhällsomvandling 1720-1910 (1990) och artikeln "Ka rl 
XI:es envälde - kameralistisk absolutism" i boken Makt & va rdag 
(1993) vari D ahlgren i anslutning till Anderson p ekar på behovet att 
göra en kla r distinktion mellan absolutism och den absoluta staten 
(s. 11 6). Just Makt & vardag - hur man styrde, levde och tänkte under 
svensk stormaktstid ä r en samlingsvolym - en kollektiv produkt (s. 7) 
- från de moderna "s to rmaktsforskarna" i Uppsala. I bokens inledning 
- författad av Stellan D ahlgren, Anders Floren och Åsa Karlsso n - dis-
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kuteras Andersons analys av makt och stat tämligen ingående (s.13-
4). 

En numera mycket känd Uppsalahistoriker, Peter Englund, som 
även medverkar i Makt & vardag, uppeh.tller sig i sin doktorsavhand
ling om den svenska 1600-talsadelns samhällssyn ocksil. vid Anderson 
men Det hotade huset (1988) lutar sig mer mot en annan (väst
)marxist, nämligen "vil.r egen" Per Nyström. I det inledande kapitlet -
"Frägan" - sätter Englund uttryckligen de tvil. perspektiven explicit 
emot varandra samtidigt som han sätter in dem i det aktuella fo rsk
ningsläget (1989:14-15). 

Det Anderson-inspirerade verk som nil.tt en masspublik är Kurt 
Ågrens bidrag till Bra Böckers världshistoria: del 8 - Ett Nytt Europa. 

Där finns ett flertal direkta referenser till Den absoluta statens ut
veckling - särskilt i avsnittet om statens växande betydelse under 15-
och 1600-talen - samt t o m en faktaruta om polska jordmagnatet 

med uppgifter sammanställda fril.n Andersons bok. 
Än idag läses Övergil.ngar från antiken till feodalismen och D en 

absoluta statens utveckling. Bil.da har blivit och är fortfarande kurs
böcker i universitetsämnet historia. Kanske nil.got för prefekt Åmarks 
institution att tänka på? Den förstnämnda boken har tryckts i sex 
upplagor och den andra utkommit i fyra (båda numera pä Arkiv). De t 
är således inte sil. underligt att Anderson il.beropats av svenska his
toriker ocksil. under 1990-talet. I en artikel av Arne Jarrick och Johan 
Söderberg i Historisk tidskrift 1991 - "Aktörsstrukturalismen: ett 
nytt hugg pil. humanvetenskapens gordiska knut" - nämns Anderson 
som ett exempel pil. sentida marxister som g ivit u ttryck för detta syn
sätt (s. 78 not 51). 

En annan författare som på senare år har spritt Anderson är den i 
spalterna flitigt förekommande statsvetaren Bo Rothstein, numera 
verksam vid Göteborgs universitet. Redan 1982 i artikeln "Den 
svenska byril.kratins uppgil.ng ... och fall" i Häften för kritisk studier 
(nr 5) lutade han sig mot Anderson och dennes diskussion i Den ab

soluta statens utveckling . Än viktigare: et t centralt kapitel - om 193 1 
års jordbruksuppgörelse som satte "marknaden" ur spel redan inna n 

1932 års kohandel - i hans bok D en korporativa staten (1992) är 

betitlat "Det formativa momentet", vilket är inspirerat av Anderson. 

Den minnesgode läsaren av Dagens Nyheter erinrar sig säkert att 
tidningens nuvarade chefredaktör H ans Bergström snabbt tog till sig 
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detta uttryck och i optimistisk anda under något .hs tid beskrev ge

nomförandet av 1991 års numera bortglömda "Ny start för Sverige" 
som just ett möjligt "forma tivt moment" i svensk samtidshistoria. En 

historiens ironi ? Kanske är Perry Anderson inte ensam om att ha fel 
på ett bri ljant sätt? 

7. GRAMSCI OCH V ÄSTMARXISMEN 

Under 1970-talets andra hälft och början av 1980-talet utkom en 
större artikel och tre böcker om västmarxismen på engelska av Ander
son: Considerations on Western Marxism (1976), "The Antinomies of 
Gramsci" i New Left Review nummer 100 (1977), Arguments wi thin 
English Marxism (1980) samt In the ttacks of Historical Materialism 
(1983). I flera av dessa skrifter behandlas kortfattat några svenska 
socialistiska teoretiker: Ernest Wigforss, Gunnar Myrdal och Göran 
Therborn. Den första och den sista texten finns samlade i Arkivs 
svenska utgåva Om den västerländska marxismen (1984), medan 
Gramsci- texten översattes till svenska utan att tryckas. Samtliga pub
licerade utgåvor kommenterades i svensk press under den aktuella 
tioårsperioden. 

Till skillnad från historieböckerna gav Considerations o n Western 
Marxism snabbt eko i Sverige. T ex recenserades den av Pa ul Lind
blom i Arbetet (26.5 1977) och av Gunnar Fredriksson i radions OBS
kulturkvarten (6.7.1977). Dessa båda socialdemokratiska skriftstäl
lare var, trots Andersons tydliga avståndstagande i denna bok fdtn 
revisionismen oc h det reformistiska projektetet, båda upptagna av 
utmaningen från vänster och särskilt frågan om teorins och praktikens 
förening inom ramen för den socialistiska rörelsen i ett globalt per
spektiv. Socialstatskritikern Lindblom, som prisar bokens "ovanliga 
analytiska skärpa", är också upptagen av en av den etatistiska strate
gins grundläggande frågor: "hur utplånar man byråkratiskt för
tryck?". Gunnar Fredriksson försökte överskrida Andersons fokus på 
västmarxismen och efterlyste ett verkligt globalt marxistiskt perspek
tiv på den ojämlikhetsskapande nykolo niala ekonomin. 

Under 1970-talets andra hälft besökte Anderson Sverige vid några 
tillfällen och föreläste t ex å r 1976 vid de ekonomisk-historiska och 
socio logiska institutionerna på Lunds universitet. Från detta besök i 
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Lund föreligger en apokryfisk text i tidskriften Zenit: "Västeuropas 
kommunistpartier" (nr 47 1976). Ett eller två år senare deltog Ander
son i en paneldebatt på det av Centrum för Marxistiska Studier an
ordnade "marxistiska folkuniversitet" i Stockholm tillsammans med C 
H Hermansson, Jan Lindhagen och den italienske marxistiske histori
kern Giuliano Procacci , vars Machiavelliutgåva Anderson f ö förlitar 
sig på i Den absoluta statens utveckling . Anderson hade vid denna tid 
öppet - i Considerations on Western Marxism - tagit ställning för Leo 
Trotskijs marxism. 

Det är främst i Gramsci-artikeln och i boken om E P Thompsons 
marxism - Arguments within English Marxism - som Anderson disku
terar makt och strategifrågor. Men denna sida av Andersons skriftstäl
larskap har knappast uppmärksammats i Sverige efter Lindbloms och 

Fredrikssons tidiga kommentarer till de ovannämnda verken av An

derson. Istället är det de mer idehistoriska analyserna som intresserat 

svenska skribenter. T ex skrev Sven-Eric Liedman en mycket uppskat

tande men långtifrån okritisk recension av Om den västerländska 
marxismen i Dagens Nyheter. 

8. ALLT SOM ÄR FAST FÖRFLYKTIGAS 

New York-juden Marshall Bermans bok Allt som är fast förflyktigas 
förelåg å r 1986 på Arkiv förlag. Boken utkom först i USA 1982 -
Humanities press - och ett år senare i England på Verso/NLB. Perry 
Anderson skrev redan 1984 en längre kritisk betraktelse i NLR vilken 
översattes till svenska av Gunnar Sandin i samband med den svenska 
utgåvan av Bermans bok (i tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörel
sens historia nr 38). I tidskriften publicerades också Bermans svar: 
"Modernitet och revolution" respektive "Tecknen på gatan: ett svar 
till Perry Anderson". I A Zone of Engagement - se nedan - finns också 
en kontrareplik av Anderson. 

Anderson hade vid denna tid lämnat det aktiva redaktörskapet för 
New Left Review - även om ha n fortfarande kvarstår i redaktions

kommitten och utövar ett aktivt ägarskap av både tidskriften och 

bokförlaget - och alltmer övergått till den amerikanska akademin, 
först som statsvetare och sociolog hos Charles Tilly på New School for 

Social Research i N ew York och senare som fakultetsmedlem av his-
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torieinstitutionen på U niversity of California i Los Angeles. På UCLA 
tillhör han också det av kollegan Robert Brenner - "the Brenner-de
bate" - ledda Center for Social Theory and Comparative History. Från 
1980-talets andra hälft och framåt blev han också en allt mer flitig 
skribent först i Times Literary Supplement och senare i London Re
view of Books. I dessa boktidningar har han publicerat ett antal artik
lar om ledande samhällsteoretiker och historier som Isaiah Berlin, 
Norberto Bobbio, Fernand Braudel, Robert Brenner, Carlo Ginzburg, 
Michael Mann, W C Runciman, Roberco Unger m fl (observera att 
Anderson hittills inte skrivi t någon längre artikel om något kvinnligt 
författarskap). De tidiga a rtiklarna finns samlade i boken A Zone of 
Engagement (Verso 1992). I artikeln om den engelske sociologen 
Runciman noterar Anderson noggrant vilken placering revisionismens 
Valhalla intar i dennes historie-sociologiska scheman. När Runciman 
benämner Sverige ett möjligt om än ej ännu realiserat "liberal-demo
kratiskt-socialistiskt" samhälle återges detta (s.155). Vidare: Runci
mans evolutionism karakteriserar Anderson som "Linneansk snarare än 
darwinistisk" (s. 163; jfr s. 154). 

I New Left Review har han vidare publicerat några retrospektiva 

betraktelser kring de texter som finns översatta i Engelsk vänsterde

batt: "The Figures ofDescent" (nr 161, 1987), vari begreppet utveck
lingsblock från Erik Dahmens avhandling åberopas, samt "A Culture 
in Counterflow (nr 180 & 182, 1990). Både de gamla och de nya tex

terna finns samlade i boken English Questio ns (också Verso) som även 
innehåller en 50-sidig utvikning om begreppet borgerlig revolution 
och en längre avslutning med titeln "The Light of Europe". I den se
nare texten återkommer Anderson vid flera tillfällen till temat svensk 
och europeisk socialdemokrati. English Questions utkom samtidigt 
med A Zone of Engagement. Fö r n!gra år sedan redigerade Anderson 
tillsammans med Patrick Carniller en volym med titeln Mapping the 
West European Left (Verso 1994), vari en artikel om Sverige av Jonas 
Pontusson ingår, "After the Golden Age" (boken innehåller bl a också 
kapitel om Danmark och Norge, av Niels Finn Christiansen respektive 
Lars Mjöseth m fl). I inledningen till denna bok diskuterar Anderson 
den europeiska socialdemokratins framtid med flera referenser till 
SAP, dess goda utsikter inför valet 1994 men också skarpa formule
ringar om partiets långsiktiga problem. Men när hans diskuterar dess 
maktresurser är det inte svenska data han åberopar utan en tysk och 
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en grekisk analys av socialdemokratins s tyrkepositioner. Ingen av 
dessa tre böcker har mig veterligt recenserats i svensk press. 

9. AVSLUTNING: BARBARIETS OCH KLASSKAMPENS ÅTERKOMST? 

"Anderson {aelnd/e/sn] Perry, f. 1938, brittisk skriftställare med so

ciologisk och historisk inriktning. A . är ma rxist och sedan 1963 en 
inflytelserik utgivare av New Left Review. I två magistrala arbeten -
Passages from Antiquity to Feudalism (1974; "Övergångar från a nti
ken till feodalismen") och Lineages of the Absolutist State (1974; Den 
absoluta statens utveckling) prövar han med hjälp av modern historisk 
forskning såväl Marx' som W ebers skilda teorier om övergången mel
lan olika skeden i det his toriska fö rloppet. A. är väl fört rogen med 
svensk historia, som används flitig t i argumeteringen, och hans analys 
har därför verkat stimulerande på svensk his to risk forskning." 

(Nationalencyklopedin, band 1, s. 335) 
I denna kombinera t historie-sociologiska och bibliografiska not har 

jag försökt ge en översikt av de neds lag Anderson gjo rt i och om Sve
rige samt delvis också granskat vad svenska skrivare funnit hos An
derson som politisk och teoretisk samhällsana lytiker och ideologikri
tiker. Ett antal a rtiklar och fyra böcker om och av denne ang lo-iriske 
författa re finns på svenska jämte tre-fyra längre uppsatser om Sverige 
av Anderson . Merpar ten av dessa arbeten har åtminstone vid något 
tillfälle uppmärksamma ts av de vikt igaste svenska tidningarna med 

Expressen och dess kultursida som notabelt unda ntag. D et ä r en täm

ligen heterogen grupp av intellektuella och före trädesvis m än som 
skrivit om Anderson på svenska: alltifrån SO-talets tredjevärlden-ori

enterade skribenter såsom Anders Ehnmark och Per Wästberg över 
60-tale ts nya vänster och ideologikritiska humanister och samhällsve
tare - Ambjörnsson, Liedman och Sunesson är exempel på detta - till 

en av 8 0-talets främsta liberal-konservativa skriftställare nämligen 
Smedjans chefredaktör Carl Rudbeck. Att h an attraherat socialdemo
kratiska intellektuella typ Gunnar Fredriksson bör ocks!l understry
kas. Som nämnts finns här för det tredje en g rupp akademiska histo ri
ker en gång i opposition till det anti-teoretiska etablissemanget men 
nu tämligen väletablerade forskare . 
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Första bandet av Nationalencykolpedin trycktes 1989 - exakt två 
hundra år efter Bastilj ens stormning. D etta år var också en epok över, 
oktoberrevolutionens och den nederlagstyngda västerländska marxis
mens sju m agra årtionden. Det ä r således ingen ti llfållighet att det är 
historikern och inte vänstermannen Anderson som uppmärksammas i 
uppslagsverket . Men politiken och klasskampen har inte tagit slut 
med detta, även om det finns dom som hotar m ed barbariets ankomst. 

Ungefär tusen h efter feodalismens och den katolska kyrkans seger 
över asagudarna och vikingasamhället, och närma re tre hundra år ef
ter stormakten Sverige-Finlands sammanbrott började också det m o

derna Sverige att ta steget ut ur Skandinavien, in i Europa . Även om 

Anderson betraktar världsläget a nnorlunda idag än på 1960- och 
1970-talen ("Darkness falls" lyder rubriken i Guardian när han recen
serade Eric H obsbawm bok om 1900-ta let The Age of Extremes), är 
han med sitt långa perspektiv en aktiv förespråkare för Europa som 
ett kombinerat framtids- och vänsterprojekt. På detta tema har f ö 
tidskriften Ord & Bild har under 1996 publicerat en översättning av 
två större artikla r Anderson skrev i London Review of Books i början 
av detta år. 

Hösten 1996 utkom på Tidens förlag en bok av Tomas Forser om 
Per Nyström, J ag har speglat århundradet. Det är ingen slump att jag 
här också nämner denne tidige svenske västmarxis t och historiker. 
Han har f ö reda n nämnts i avsnittet om dagens stormaktshiscoriker i 
Uppsala . I sin bok återger Forser en m ening ur Nyströms första brev 
till Anderson: "I think that your relation of the swedish absolute scate 
is a lict!e too conventional owing co your dependence on Roberts" 
(s.348). Den brevledes hållna diskussionen dem emellan om tolk
ningen av absolutismen i Sverige kom a tt fortgå en tid . Enligt Ny
ström fanns spår kvar av feodalismen in i vårt eget århundrade: först 
1903 var de centraliserade feodal räntorna - grundskatterna - defini
tivt avskaffade. 

Samma nfattningsvis, i ett tre och ett halv decennium långt 

perspektiv domineras Sverigebilden av historikern på bekostnad av 
den politiske teo retikern - även om d istinktionen mellan politik och 
historia i Perry Andersons fall är hårfin. Denna slutsats inkluderar 

även hans bedömning av den norra provinsen - från sen vikingatid till 
utsikterna inför valet 1994. I förhå llande till somma ren 1960 är 
tillståndet i revisionismens Valhalla sig både like och olikt tre och ett 
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halv decennium efter den första rapporten . Det finn s fo rtfarande liv i 
modellen men frågan ä r om denna livskraft kan finna näring på andra 
ställen i världen eller om "världen" är på väg att suga den sista musten 
ur modellen hemmavid ? Kanske befinner sig det gamla riket trots all t 
i ett formativt moment som tillfälligt gör slut på historien? Hur som 
helst, de gamla frågo rna är a lltjämt g iltiga. Eller h ur, magister 
Åmark? 

Sommaren 1994 skrev Anderson som sagt om u tsik terna inför va
let i Sverige. Några månader senare hade han förfl yttat sitt falköga 
tillbaka till en tid igare portugisisk koloni. Från Brasiliens presidentval 
rapporterade han i en ställvis mycket självbiografisk text - Anderson 
vistades pil. dåvarande sociologiprofessorn Fernando Cardosos livaktiga 
forskningsinstitut i Sao P aolo under en längre tid år 1967 - b!de om 

vänsterns och högerns framgångar och gav en förhållandevis positiv 
bild av den före detta marxist som blivit den vinnande högerns presi

dentkandida t. Klasskampens outgrundliga om- och genvägar syssel

sätter alltjämt den snart sextioårige kartritare som, om man nu trots 
tidigare invändning skall följa Mary Fulbrook och Theda Skocpol, 

gjorde sitt historie-socio logiska gesällprov på och i Sverige. Senast har 
han skrivit en "dagbok" i London Review of Books frän ett besök i Se
oul några månader före de våldsamma strejkerna och gatudem onstra
tionerna vintern 1997. Maktfrågorna g lobaliseras - samtidigt som de 
fortfarande i mycket ställs inom ramen för olika nationella politiska 
kulturer. Världen växer - och med detta omfånget på frågorna om 
makt och olika m aktstrategi vilka sällan eller aldrig lyser med sin 
frånvarande i Perry Andersons analyser. 

För att återvända till Anders Ehnmarks inledningsvis å terg ivna ka
rakteristik: rätt eller fel - under alla omständigheter linjer dragna med 

stor briljans. 
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Kommunisternas "makt" inom svensk politik 
och fackfiireningsriJrelse 

en problematisering av ett Jpännande forskningsfält 

AV STEN ANDERSSON 

NÅGRA INLEDANDE KOMMENTARER 

Hur scor make har kommunismen hafc i Sverige under 1900-calec? En 
sådan allmän och omfattande fråga bör brytas ner i mindre, tydligare 
och mer specifika frågeställningar. D ec finns en rad analytiska och 
praktiska problem kring en dylik fråga. Ecc av dessa rör förstås be
greppet "make" i sig. Makcbegreppets tillämpning återkommer senare 
i texten tills vidare låter jag definitionen bero. Kommunism är något 
lättare att definiera, även om det vid flera tillfällen och framförallt 
under 1960-och 1970-talen var många olika grupper som konkurre
rade om benämningen. I slutet av detta århundrade är situationen den 
rakt motsatta. I valanalyser av olika slag brukar partier till vänster om 
socialdemokraterna räknas till "kommunistiska". Ofta slås siffrorna 

från vänstersocialistiska och kommunistiska partier ihop i en kolumn, 

vilket på goda grunder give tvis kan ifrågasättas. Det är heller inte 
helt lyckat att definiera "kommunism" som partier som har denna be

teckning i sitt officiella namn. Efter sprängningen av Sveriges kom
munistiska parti 1929 exis terad e två partier som konkurrerade om det 

gamla partinamnet, de enligt samtidens belackare s k sillenarna och 
kilbomarna. D et första av dessa partier höll fast vid sitt medlemskap i 
Komintern, medan kilbomarna gick sin egen väg "mellan två interna
tionaler " för att tala med kilbomspartiets historiograf Bernt Kenner
ström. Förse 1934 släppte kilbomarna partibeteckningen med ordet 
kommunism och antog namnet Socialistiska partiet. Även om detta 
parti till slut kom att hamna långe från sitt ursprung har dess valsiff
ror bokförts i den "kommunistiska kolumnen" .

1 
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I den här framställningen kommer jag att främst behandla 
"kommunismen " före det a ndra världskriget. Bor tse t t från de be
greppsmässiga problemen anmäler sig därvid en del rent praktiska. 
Det som är lättas t at t analysera är naturligtvis den organiserade 
kommunismen. H årddata kring denna finn s i valresultat, riksdagsma
terial, kommunistisk press, och det interna materialet som finns beva
rat. Men redan vid ett enkelt försök att kartlägga valresultat och 
medlemsutveckling, ett tänkbart kriterium på "makt", s töter vi såle
des på svårigheter. J ag skall utifrån en del av de verk som finns om 
kommunisternas politiska och fackliga roll i Sverige d iskutera några 
olika angreppssätt när forskare av olika slag försökt analysera och be
skriva kommunisternas "makt". 

ATT KVANTIFIERA KOMMUNISTER OCH DERAS SYMPATISÖRER. 

Va/statistik 

Ett numera klassiskt verk m ed titeln "Kommunismen i Sverige. En 
samhällsvetenskaplig studie" las fram som doktorsavhandling i natio
nalekonomi i Lund 1954 av Sven Rydenfelt. Avhandlingen väckte 
uppmärksamhet även utomlands. D en kände amerikanske politologen 
Seymour Lipset använde sig av Rydenfelts studie i si tt ofta citerade 
verk "Den politiska människan". Vad som främst väckte Lipsets in
tresse var Rydenfelts kartläggning av kommunismens förekomst i 
glesbygder, och sambandet m ella n religiös och poli tisk extremism. 
Vad gäller definitionen av kommunism gjorde Rydenfelt det lätt för 
sig genom at t konstatera att "med kommunism. avser vi i denna un
dersökning en person som vid senaste politiska val rösta t kommunis

tiskt" . Denna definition menade Rydenfelt var klar och o tvetydig, och 

"står i överensstämmelse med den allmänna uppfattningen om vad 
som menas med en kommunist". Författaren menade att det endas t "i 
rena undantagsfall" kunde råda tvekan om vilka grupper i vals tatis ti

ken som borde räknas som kommunistiska. Som "kommunister" räk

nades således i avhandlingen "samtliga partier till vänster om social
demokra terna oberoende av vad de har kallat sig". Med ett sådant 
förhållningssät t är det givetvis svårt och a tt skilja mellan olika 
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"schatteringar" av kommunister. Rydenfelt bygger i väsentlig grad på 
valstatistik och den huvudfråga som han ställer är: "Varför röstar 
människor i vårt land kommunistiskt?" För att besvara denna fråga 
undersöker han en rad variabler såsom, ålder och kön, yrke, egendom 
och inkomst samt religiösa förhållanden. H an försöker också under
söka sambandet mellan ekonomiska och politiska konjunkturer, dvs 
främst vad han kallar "rysk prestige". Hans slutord mynnar ut i föl
jande: "Kommunismen synes främst växa fram ur förhållanden som 
tenderar att hos individen skapa känslor av främlingsskap och social 
isolering, känslor som ger upphov till bittra och fientliga reaktioner 
mot samhället."Den typen av slutsats togs säkert emot med tillfreds
ställelse i ett Europa som präglades av det kalla kriget och starka an
tikommunistiska känslor.2 

Att Rydenfelt själv var medveten om att risk för tendens förelåg 
vid studium av "kommunism" framgår i början av hans verk. Han 

trodde dock att det skulle vara möjligt att objektivt studera 
"kommunismens livsbetingelser" o m man som biologen bortsåg ifrån 
om det var "en nytto- eller skadeväxt" man studerade. Rydenfelts 
studie ger dock knappast något bidrag till frågan om vilken "makt" 
kommunisterna kan tänkas ha haft i Sverige under 1900-talet. Han 
ger visserligen en mycket ambitiös geografisk karta över det "röda" 
och det "vita" Sverige. Där "vit" står för områden där kommunisterna 
var svaga. Föga överraskande är det framförallt kommuner i mellersta 
och norra Sverige, med Västerbotten som viktigt undantag, som är 
"röda" medan de flesta kommunerna i Götaland är "vita". Om kom

munisternas starka röstande! i landets 25 rödaste kommuner mellan 
åren 1924-52 också betydde att de där hade en stark lokal "makt" in
tresserar sig inte Rydenfelt för. På riksplanet förefaller denna even
tuella makt varit obefintlig, eftersom de 25 rödaste kommunerna bara 
utgjorde 1 procent av landets kommuner.3 

Den slutsats man drar av Rydenfelts avhandling är att kommunis
terna inte haft något större inflytande i det svenska samhället. Han 
betraktar dem som isolerade och ma rginaliserade individer. När det 
gäller "primära grupper" sådana som familj, grannar och arbetskamra
ter "synes deras relationer och kontakter emellertid vara tämligen nor
mala". Efter att ha påpekat detta "normalbeteende" konstaterar dock 

Rydenfelt: 
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Deras attityd mot svenskheten, deras inbundenhet och reservation 
mot utsocknes "främlingar", deras misstänksamhet och avoghet gen
temot överhet och myndigheter, erinrar snarast om beteendet hos 
ockuperade folk, och deras känsla av nationellt främlingsskap kunde 
knappast varit starkare, om de hade utgjort en fårgad minoritet .4 

Människor som beskivs h a dylika egenskaper kan knappast ha något 
inflytande i det svenska folkhemmet. Den slutsatsen torde vara tämli

gen självklar. Det frapperande är at t Rydenfelt kunde dra dessa slut
satser utifrån det valmaterial som han analyserade. 

Medlemsstatistik 

Ett annat sätt att "räkna kommunister" förutom analyser av valsiffror 
är naturligtvis att intressera sig för medlemsstatistik. Medlemssiffror 
för de kommunistiska partierna vidlåder en del källkritiska problem 
till skillnad från valsiffrorna som ju bygger på officiell statistik. Pro
blemen blev tydligt belysta i Bernt Kennerströms avhandling "Mellan 
två internationaler" från 1974. Kennerström försöker i sin avhandling 
uppskatta medlemsutvecklingen i de svenska kommunistpartierna på 
1920- och 1930-talen. Han är väl medveten om de källritiska pro
blemen vid en sådan uppskattning. Från vissa partidistrikt saknas t ex 
uppgifter om antalet medlemmar. Inför partikongresser försökte par
tierna uppdatera sina medlemssiffror, eftersom representationen på 

kongresserna beräknades efter antal medlemmar i de olika distrikten. 
Detta skulle tala för att distrikten tenderade att övervärdera antalet 
medlemmar. Men å andra sidan fick de betala medlemsavgifter för 
sina medlemmar till particentralen, vilket enligt Kennerström korri

gerade en eventuell vilja att övervärdera de korrekta medlemssiff-
5 rorna. 

Någon diskussion om medlemsutvecklingens relation till makt och 
inflytande för inte Kennerström i sin avhandling. Vad man kan få ut 

av hans studie är att kommunisterna, vilket ju även Rydenfelt konsta
terade, lider av en påtaglig regional obalans. Ett fåtal partidistrikt o r
ganiserade det stora flertalet medlemmar, vilket naturligtvis kompli
cerar en rikssvensk maktanalys. Att det finns ett samband mellan 
starka medlemsmässiga distrikt och starka valdistrikt är ganska 
självklart. Men det skulle givetvis också behövas mer detaljerade stu
dier om lokal och regional maktutövning för att klarlägga kommu
nistisk "makt" i olika distrikt och kommuner i landet.6 
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SI utsatser utifrån kronologiska utgångspunkter är däremot möjliga 
att föra, vilket också görs. Kommunisternas medlemsutveckling var 
således stark före partisprängningen 1929. Mellan sprängningarna 
1924 och 1929 mer ä n förd ubblades det då enda kommunistiska par
tiets medlemsantal. Men sprängningen 1929 var enligt Kenne rström 
katastrofal för partiernas medlemsutvecklin g, eftersom över en tredje
del av tidigare medlemmar inte kom att ansluta sig ti ll något av de 
två "nya" partierna.7 Medlemsutvecklingen före 1929 går i linje med 

en utveckling av röstsiffror och en allmän "rad ikal isering" av facket 
under dessa år, vilket skall beröras nedan. 

Facklig statistik 

D e vanligaste undersökningarna av kvantitat iv art av kommunistisk 
maktutövning i Sverige berör kommunistisk verksamhet i fackföre
ningsrörelsen. En som gett sig på en sådan räkneövning är Lennart 
Gärdvall , och han har gjort detta synnerligen ambitiöst. Gärdvall har 
intresserat sig för de s k enhetskonferenserna, vilkas syfte var att 
samla den fackliga rö relsen kring frågor som uppfattades som fackor
ganisationernas intressepolit ik. Ini tiativtagare till dessa konferenser 
som ägde rum 1926 och 1929 var det då enda kommunistiska partiet. 
Men partiet ville inte framträda som arra ngörer varför den kommu
nistiskt dominerade metallavdelningen i Gö teborg, avdelning 41, 
kom att stå som inbj udare och värdar. Detta var helt i linje med den 
fackliga enhetsfronts-taktik som Komintern tillämpade i mitten av 
1920- talet.

8 

Resultatet av den s k Göteborgskonferensen blev att det bildades 
en s k enhetskommitte där SKP medvetet lät sig underrepresenteras. 
Av kommittens 19 ledamöter var bara 9 o rganiserade kommunister. 

Trots detta anser Gärdvall att alla de lokala fackföreningar som 
skickade representanter t ill enhetskonferenserna bör betraktas som 
dominerade av kommunister, å tminstone bör de ha varit i majorite t på 

det avdelningsmöte som fattade beslut om att skicka en representant. 
Det finns naturligtvis en del källkritiskt att anföra m ot d etta resone
mang . För det första kan det ju mycket väl ha varit så a t t m ånga 

kommunistiskt dominerade fackföreningar av ekonomiska eller prak
tiska skäl in te kunde skicka någon representant till Göteborg eller se
nare Stockholm. För det andra behöver ju inte et t deltagande nöd-
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vändigtvis tyda på att fackföreningsmedlemmarnas majoritet var 

kommunistsympatisörer.9 

Gärdvall har räknat ut hur stor del av den svenska fackfören ings
rörelsen som lät sig representeras vid de två enhetskonferenserna i 
Göteborg 1926 och i Stockholm 1929. Precis som medlemsstatistiken 
tyder även dessa siffror på att SKP skördade framgångar inom den 
fackliga rörelsen under denna tid. Göteborgskonferensen repre
senterade således 46.048 medlemmar och till Stockholm sändes om
bud för 5 7 .239 fackligt organiserade. I båda fallen ligger Gärdvalls 
beräkningar omkring 35.000 medlemmar lägre än enhetskommittens 
egna. Differensen beror enligt Gärdvall på att enhetskommitten, dels 
medvetet överdrivet den fackliga oppositionens styrka, dels uppen
barligen inte räknat bort dubbelanslutna medlemmar. Ett mått på 
enhetsrörelsens styrka var den omröstning som ägde rum p.1 LO:s 
kongress hösten 1926. Ett uttalande som uppmanade LO:s medlem
mar att inte delta i sammankomster av den typ som ägt rum i Göte

borg fick stöd av 125 ombud medan 60 röstade emot.
10 

Gärdvall drar följande slutsats då han analyserar sitt siffermaterial: 

"Den fackliga oppositionens och därmed kommunisternas fackliga 
inflytande skulle därmed ha omfattat i genomsnitt drygt 11 % av 
LO:s medlemstal under senaredelen av 20-talet och i vissa förbund 
och landsdelar var man betydligt starkare. De fackliga ledarna hade 
därmed en opposition att räkna med jämfört med den första delen av 
20-talet." 

De förbund som Gärdvall nämner som starkt representerade på en
hetskonferenserna var Pappers, Skogs och Flottningsarbetare, Grovar
betare och Sågverks, men även g ruvarbetarna och metallarbetarna var 
relativt välrepresenterade. Att kommunisterna själva ansåg sig ha ett 
starkt inflytande i Pappers finns dokumenterat i ett internt dokument 
från a rbetsutskottets sammanträden i slutet av 1927 och början av 
1928, så på den punkten verkar Gärdevalls resultat få stöd. De delta
gande fackföreningarna var koncentrerade till ett fåtal regioner. De 
kom från Stockholm och Göteborg, Värmland, Gävleborg, Väster
norrland, Jämtland och Norrbotten. Även i Gärdvalls studie fram
kommer ett tydligt mönster som vi noterat tidigare; den påtagliga 

regionala obalansen, som även Rydenfelts och Kennerströms under

sökningar gav vid handen.
11 
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"SPONTAN-FACKLIGHET" SOM ETf MÅTT PÅ KOMMUNISTISK 

MAKTUTÖVNING. 

Siffror i all ära med vad säger de egentligen om kommunisternas 
verkliga maktpotentiaP Några slutsatser har vi kunnat dra om regio

nal obalans, förändringar öve~ tiden och kommunistisk styrka i de 
olika förbunden, men kan vi komma längre? J a, det menar jag nog att 
vi kan. Historikern Tom O lsson visade i sin avhandling från 1980, 
"Pappersmassestrejken 1932. En studie av facklig ledning och oppo
sition", på några intressanta problem som man måste ta hänsyn till 
vid analysen av kommunistisk maktutövning inom fackföre ningsrörel
sen. 

Torn O lsson detaljstuderade alltså ett av de förbund som Gärdvall 
betecknade som ett "starkt" förbund för kommunisterna enligt de be
räkningar han gjorde på deltagandet i enhetskonferenserna. Men för 
Olsson är det mer intressant att analysera motsättningarna mellan en 
socialdemokratisk facklig linje och vad han kallar en "spontan-fack
lig". K ommunisternas fackliga "makt"i förbundet är i hög grad bero
ende av om de lyckas fä inflytande över spontan-fackliga stämningar, 
d v s medverka till att formulera en alternativ strategi till den social
demokratiska linjen. Olssons spontan-fackliga linje har sina rötter i 
begreppet "trade-unionisrn '', som bl a V I Lenin och Eric Hobsbawm 
använt sig av vid analysen av den ryska respektive den brittiska arbe
tarklassen. Olsson definierar spontan-facklig linje på et t sätt som nära 
anknyter till det trade-unionistiska arbetarklassbeteende som de 

nämnda herrarna tycker sig ha observerat. Denna utmärks av ett 
fackligt medvetande som saknar "en övergripande samhällsåskådning 
i korn bination med framhävandet av det specifikt fackliga". 12 

Förutsättningarna för att en spontant-facklig strategi skall lyckas 
är att ett förbunds stadgar tillåter lokal facklig akt ivitet t ex i form 
av medlernsornröstningar om avtalsförslag. När omröstningsinstitutet 
inskränks inom facket , v ilket skedde genom LO:s s k normalstadgar 
1933, begränsad es möjligheterna att bedriva lokala lönekarnper. Även 
1938 års huvudavtal stärker centralismen på den lokala a ktivitetens 
bekostnad genom att en av parterna kan begära att en lokal tvist förs 
upp på central förhandlings-nivå, och genom detta blir det svårare att 
driva spontan-facklig verksamhet. 13 
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Omröstningsinstitutets betydelse för kommunisternas fackliga styrka 
analyseras i en relativt nyutkommen studie av historikern Klas Åm
ark. I boken "Vem styr marknaden? Facket, makten och marknaden 
1850-1990" utgiven 1993, påpekar Åmark att kommunisterna vid 
flera tillfällen lyckades fä det avgörande inflytandet över avtalsför
handlingarna genom medlemsomröstningar om avtalsbuden. D et ta 
inflytande användes vid flera tillfällen under hen 1928-34 till att ut
lysa större konflikter bland and ra gruvstrejken 1928, sjöfolksstrejken 

och pappersmassestrejken 1932 och byggstrejken 1933/34. Kommu
nisterna var starka inom de förbund som utlöste dessa konflikter, men 
de hade säkerligen inte lyckats få majoritet i medlemsomröstningarna 

om de inte fått stöd från spontan-fackligt inspirerade medlemsgrup

per. Svagheten i det spontan-fackliga stödet var att det inte var sär
skilt aktivt eller bestående. När den militanta linje som kommunis
terna drivit i medlemsomröstningen inte fick framgång, vilket kunde 
bero på dåliga konjunkturer och otillräckligt medlemsstöd, kunde 
socialdemokraterna, enligt Åmark, "utnyttja stejknederlagen till att 
tränga undan kommunisterna och själva stärka sitt grepp över fackfö
reningsrörelsen". Denna process underlättades av LO:s normalstad~ar 
från 1933, och den därav stärkta centralismen inom denna rörelse.

1 

Kommunisternas fackliga maktutövning under mellankrigstiden 
var alltså i hög grad beroende av vilka möjligheter som erbjöds lokala 
fackliga aktiviteter, eftersom deras styrka var så ojämt lokalt och re
gionalt förankrad. Detta gäller också för syndikalisterna som ju också 
utmanade den socialdemokratiska fackföreningslinjen. D en spontan
fackliga linjen, som kunde initieras och stödjas av såväl socialdemo
krater, kommunister som syndikalister och som satte de fackliga in
tressena före partiin tressen, var framgångsrik inom Pappers när stad

garna tillät den. Kongressen 1933 beslutade dock om en omfattande 

organisationsförändring i tydlig central istisk riktning, vilket gjorde 
det lättare för reformisterna och den centrala ledningen att styra inom 
förbundet och förhindra många lokala aktiviteter som inte hade led
ningens sanktion. 

Stadgeändringen inom Pappers följde således LO:s s k normalstad

gar, och möjligheterna att bedriva en framgångsrik fackl ig opposition 
hämmades även i många andra förbund efter 1933. I denna opposi
tion spelade kommunisterna där de var lokalt starka en viktig roll vid 
formulerandet av paroller och avtalsförslag. Olssons avhandling ger 
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m!nga exempel p! detta. När makten centraliserades till förbundsnivå 
och t ill LO:s ledning begränsades automatiskt kommunisternas infly
tande inom svensk fackfören ings-rörelse. 15 

Den spontan-fackliga strategins styrka inom svensk fackförenings
rörelse blev jag själv mycket medveten om d!l jag forskade om arbets
fredsfr!lgan under 1920-talet. I protest-rörelsen mot de lagförslag om 
kollektivavtal och arbetsdomstol, som regeringen Ekman lade fram 
under vårriksdagen 1928, fö rdes en intensiv och delvis framg!ngsrik 
spontan-facklig kampanj inte bara mot laga rna utan framförallt mot 
de socialdemokratiska och fackliga ledarna. Denna kampanj initiera
des och leddes av SKP:s fackliga utskott som tog enhetskommitteerna 
till sin hjälp. Kampanjen inleddes p! SKP:s arbe tsutskotts möte den 
27 februari. Två dagar tidigare hade regeringen presenterat sin pro
position i frågan. Arbetsutskottet bedömde denna fr!ga som en av 
partiets ev! viktigaste kampfrågor. Den andra var den p!lgående lock
outen inom pappers- och sågverksindustrin. Lockouten och arbets
fredsfr!lgan skulle enligt u tskottets strategi "sammankopplas". Redan 
nu ställdes krav pil en allmän proteststrejk mot den föreslagna lag-

'f . 16 Stl tnmgen. 
Den påg!ende konflikten inom pappersindustrin drabbade 65 ar

betsplatser i hela landet. På 38 av dessa hade SKP fungerande parti
organisationer, och det var främst genom dessa som kravet p! protest
strejk spreds. De lokala avdelningarna förm!lddes anta uttalanden, 

som var p!fa llande textmässigt lika, vilket stärker bilden av en sam

ordnad verksamhet. D et var just från konfliktdrabbade avdelningar 
inom Pappers och Sågverks som de flesta protestuttalanden skickades 

in till LO. Under våren 1928 fick LO motta 84 protestuttalanden från 
fackliga avdelningar. Av dessa kom 33 fr!n de konflikt-drabbade för
bunden, varav 20 från Pappers. SKP lyckades all cs! ganska väl i sin 
strategi att "sammankoppla" konflikterna med kampanjen mot ar
betsfredslagarna. Strategin tycks ha följt en "spon tanfacklig" modell. 
Kravet p! allmän proteststrejk förankrades l!ng t utanför de organi
sationer som SKP kunde kontrollera. 

17 

Kraven p! proteststrejk ställdes till LO:s ledning, vilket ingick i 
SKP:s taktik. Uträkningen var a tt LO "aldrig skulle g! med p! att ta 
iniativet till en sådan". D ä rigenom skulle partiet "flytta fram sina po
s itioner gentemot reformismen" och "reformismens dubbelspel" skulle 
avslöjas inför Sveriges arbetarklass. SKP lyckades mycket väl i själva 
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sakfrågan. Proteströrelsen mot avtalslagarna blev en succe och de
monstrationerna samlade omkring 300.000 människor i hela landet, 
och ännu fler torde ha deltagit i själva proteststrejken. Kampanjen 
mot lagarna följde en typisk spontan-facklig strategi. Trycket på 10-
och SAP-ledningarna blev till sist så starkt att de tvingades agera för 
att inte förlora kontrollen över fackföreningsrörelsen. Då frågan om 
proteststrejk togs upp i LO:s landssekretariat och socialdemokratiska 
riksdagsgruppens förtroenderåd bordlades först frågan. Trots att 
Stockholms arbetarekommun och FCO uttalade sin avsikt att 
"anordna en större demonstration i huvudstaden". Så sent som den 25 
april beslutade LO:s representantskap att inte vidta några åtgärder 

mot regeringens lagstiftningsförslag. 
1 

Tre veckor senare tvingades ändå LO:s landssekretariat "efter en 
längre överläggning" ställa sig bakom kravet på allmän proteststrejk, 
och även organisera dess praktiska genomförande. I en paus i över

läggningarna lyckades LO:s ordförande Thorberg få kontakt med 
partiordförande Per Albin Hansson, som gav sitt "tillsdl.nd" till utom
parlamentariska aktioner mot lagarna. Ett beslut som han senare fick 
försvara inför sina kritiska partikamrater i styrelsen. Händelseförlop
pet som sådant följer ett spontan-fackligt mönster. Kravet på protest
strejk förankrades inom många lokala fackföreningar, och blev till 
slut så starkt att ledarna tvingades retirera från sin tidigare stånd
punkt. SKP underblåste hela tiden kravet och hoppades få fördelar av 
detta. Partiets taktik genomskådades dock av de reformistiska ledarna 
som mot sina principer tog initiativ till proteststrejk. SKP: s 
"maktutövning" var i sak vällyckad men taktiskt sett misslyckad, ef
tersom partiet inte fick chansen att avslöja de reformistiska ledarnas 

"dubbelspel" , vilket hade varit avsikten med hela kampanjen. 19 

NÅGRA AVSLUTANDE REFLEKTIONER. 

Att analysera kommunisternas "makt" i svensk politik och fackföre

ningsrörelse med val- och medlemsstatistik eller deltagarfrekvens på 
konferenser och kongresser som underlag ger en tämligen skev bild av 
kommunisternas maktutövning. Deras främsta styrka låg på facklig 
regional och lokal niv1L D e kunde också som Olssons avhandling visar 
ha ett starkt inflytande i ett enskilt förb und om deras linje stod i 

256 STEN ANDERSSON 



samklang med en spontan-facklig strategi i . lönerörelser och fackliga 
kampfrågor, som t ex arbecsfredsfrågan. Åmarks studie a nknyter 
också till detta. I ett antal medlemsomröstningar segrade kommunis
ternas militanta fackliga linje, som utlöste ett antal omfattande ar
betskon-flikter fram till 1933. J u mer förbunden centraliserades desto 
svårare blev det dock för lokalt starka kommunistiska fackföreningar 
att fä gehör för sina krav inom förbunden. När fackliga beslut kunde 
stoppas eller fattas på central nivå inom förbundet eller LO kom 
kommunisterna att förlora mycket av sitt tidigare ganska starka infly
tande inom fackföreningsrörelsen. Det handlade om en maktutövning 
som inte i första hand tog fasta på att profilera kommunistiska parti
ers ideologi eller strategi, utan påverka eller formulera lokala och re
gionala fackliga beslut i en riktning som gick i linje med vad som 
uppfattades som offensiva fackliga krav, gärna i motsättning till en 
reformistisk strategi. Att samla "alla goda krafter" kring arbetarklas
sens kampfdlgor, som t ex kamp mot avtalslagar eller strejkbrytare, 
ledde ofta till att många stödde paroller som inte sällan formulerats 
av kommunis tiska fackföreningsaktivister. Dessa var särskilt aktiva 
under arbetskonflikter, som t ex papperskonflikten våren 1928, då 
LO:s och SAP:s leda re tvingades fatta beslut som i grunden gick emot 
deras reformistiska och parlamentariska principer. 

En a nalys av vad som här kallats spontan-facklig strategi ger såle
des en något annorlunda bild av de "marginaliserade individer" som 
Rydenfelt identifierat i sin undersökning. Kommunisterna var mycket 
aktiva i fackliga sammanhang och under vissa tider och i vissa regio
ner och förbund kunde de också ha ett stort inflytande. Mycket av 
detta inflytande gick dock förlorat under den maktkamp som fördes 
mellan kommunister och socialdemokrater under 19 30-talet. Kom
munisternas split tring, den internationella utvecklingen, dåliga kon
junkturer och fackets centralisering, som fick sitt mest spektakulära 
uttryck i Salsjöbadsavtalet, stärkte o nekligen den reformistiska stra
tegin inom svensk arbetarrörelse. 
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Fotbollens maktcirklar 

AV BILL SUND 

"Serious sport is war minus the shooting." 
Georg Owell 

"Fotbollen - den kommer från barnet inom dig." 
Ruud Gullit 

D en idrottshistoriska forskningen har i hög grad sysslat med frågan 
om idrottsrörelsens utveckling och roll i samhället och knappast alls 
om idrottens innehåll och oskrivna regelsystem. På n.igra fä undantag 
när har idrottsforskningen undvikit de svåra och kontroversiella frå
gorna. 

1 
Säkerligen med tanke på den påtagliga risken att söka veten

skapliggöra den massmediala mytbildningen som kringgärdar elitid
rotten. I vilket fall som helst är det hög t id att inleda en bred diskus

sion om vem som har haft makten inom fotbollen, hur den utövats 

och hur maktstrukturen sett ut samt om det skett förändringar under 
den spännande perioden när svensk elitfotboll successivt började 
lämna "amacörstad iet" efter andra världskriget; stadge- och program
mässigt skedde det i slutet av 1960-talet. Praktiken föregick så att 
säga teorin. 

Det svenska fo rskningsläget beträffande fotboll består i princip 
dels av Tomas Petersons studier av H almstads BK och den 
"svengelska modellen", dels av P er Nilssons doktorsavhandling om 
fotbollsspelarnas moraluppfattning. Sociologen Peterson arbetar med 
ett professionaliseringsperspektiv och Nilsson , som är pedagog, an
vänder en uttalad Bourdieu-ansats. Bägge ansatserna är mycket in
tressanta, men här kommer maktfrågorna att ställas i förgrunden. Det 
internationella, läs engelska forskningsläget där Richard H olt är en av 
de ledande forskarna, har nyligen presenterats av Torbjörn Andersson 
på ett förtjänstfullt sätt. 

2 

Eftersom syftet med denna artikel är att ställa frågor om maktför
hållandena inom svensk fotboll tänker jag vrida och vända på pro
blemkomplexet e tc antal gånger. Makten kan studeras på en rad olika 
sätt och i skilda dimensioner. Här kommer jag i fö rsta hand att 
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studera maktfrågorna med h jälp av kultur- och organisationsbegrep
pen, vilka i sin tur har många olika betydelser. Detta för att det bred
dar och fördjupar diskussionen om makt och folkrörelse/företag inom 

framför allt den processinriktade forskningen, vilken, menar jag, inte 
riktigt insett användbarheten i olika kultur- och organisationsteore

tiska ansatser. De skilda akademiska ämnena bör söka samverka för 
att v inna ny kunskap. Nyligen har en grupp internationellt ansedda 
forskare med Immanuel Wallerstein och J iirgen Kocha i spetsen utar
betat en rapport - Open the Social Sciences - som argumenterar för en 
rekonstruering av de o lika humanistiska och samhällsvetenskapliga 
forskningsdisciplinerna på en ny gemensam grund. 3 

Man måste dock fråga sig om maktansatsen är tillämpbar för att 
analysera och förstå fotboll. Bygger inte makt på att det finns 
grundläggande och antagonistiska motsättningar mellan mä nniskor 
och att det existerar organisatoriska mål- och partskonflikter? Känne
tecknades verkligen fotbollen av motsättningar och konflikt? Mitt 
svar är att makt, som är ett komplicerat begrepp, finns och ständigt 
kan sägas ny- och omskapas där det finns mänsklig verksamhet och 
mänskliga relationer. Makt är samtidigt ett analytiskt begrepp som 
möjliggör förståelse och förklaring av vad som skett, sker och kommer 
att ske mellan männikskor, i organisationer och mellan organisationer 
i samhället. Makten kan utövas både genom tvång, genom hot om be

straffning eller löfte om belöning, och genom samtycke och kanske 
framför allt genom kombinationer av tvång och samtycke. Makt är en 

funktion av resurser och mobilisering av resurser. Makten är relatio

nell. Maktbegreppet har å ena sidan en negativ konnotation, vilket 
gör att maktstudier ofta uppfattas som destruktiva. Å a ndra sidan 
implicerar maktbegreppet kapacitet: kapacitet at t genom organisation 
agera och därmed föränd ra en given struktur.4 

Fotboll består i högsta grad av mänskliga relationer. Fotboll är en 
primär socio logisk och socialpsykologisk aktivitet. Fotbollsmatchens 
figuration, för att tala med Norbert Elias och Eric Dunning, är dy
namiken hos en grupp i spänning. Figurationen kontrolleras av olika 
fotbollsorganisationer, av staten och av lokala organisationer, av 
åskådarna, av lagen inbördes och av spelarna var för sig. Ett komplex 
av ömsesidigt beroende polariteter som är inbyggda i spelets figura
tion bildar själva drivkraften bakom gruppdynamiken i en fot
bollsmatch . Spänningsjämvikten upprätthålls genom flera polariteter, 
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exempelvis den mellan lagen, den mellan anfall och försvar och den 
mellan de o lika lagdelarna i respektive lag. 5 Detta djupe sociologiska 
synsätt om grupper och dessas dynamik låter sig lättare förstås om 
man tänker på att Elias menar att civilisacionsprocessen kännetecknas 
av ett tätt flätat nätverk av mänskliga relationer som över tid blir 
alltmer sammansacc.

6 

På fotbollsplanen spelar lagen emot varandra. Åskildarna följer 
spelet som styrs av skrivna och oskrivna regler. Till de skrivna över

enskomna reglerna hör speltid, off-sidebestämmelser osv. Domare och 
linjemän ser till att reglerna efterlevs. Till de oskrivna reglerna hör 

framföra llt spelsystem, grad av brutalitet etc. Dessa regler styr trä
narna över i samverkan med spelarna. Spelet dirigeras via lagkaptenen 
och/eller genom en sjävständig speluppläggare. Speluppläggaren är 
den största "bristvaran" inom fotbollen. Men den breda publiken hyl
lar målgöraren och media fokuserar på det spektakulära. I serietabel
len systematiseras all nödvändig information om laget. Dessa siffer
rader "säger alle" till de redan invigda och inget alls till de andra. 
Många människor följer fotbollen enbart genom att se TV-matcher, 
Sportspegeln och Sportnytt, läsa sportsidorna och framför allt genom 
att studera den magiska "tabellen". Tränarna eftersträvar poängmaxi
merande spelsystem. Ledarna reproducerar föreningen och dess elit
position. Medlemmarna "hålle r på" laget, och på detta totalt sam
mantagna sä tt fortsätter systemet och strukturen att styra och verka. 
Roll- och arbetsfördelningen fördjupas. 

Detta är pil inget sätt något speciellt svenskt utan samma mönster 
ilterfinns i alla fotbollsländer, vilket är nästan alla länder i Europa och 
Syd-Amerika. Fotboll är en världssport. Fotbollen är maskulin, trots 

damfotbollens inbrycningar. Man talar vare sig om manlig eller 
kvinnlig fotboll utan fotbollen har stadiga manliga förtecken. Dam

fotbollen tycks inte ha utövat något inflytande alls på herrfotbollen. 

Det är bara det motsatta som gäller. En intressant detalj i samman
hanget är dock det italienska synsättet och språkbruket. I Italien, där 
fotbollen har religionens status, heter det "la Samp (Sampdoria) och 
"il Genoa", "lfnter" och "il Milan" samt "la Juve" (Juventus) och "il 
Torino". Alltsil i de stora focbollstäderna Genua, Milano och Turin så 
har ett lag honkön medan det andra har hankön. Juventus kallas till 
och med för den gamla damen, "la vecchia Signora". Torino, arvfien
den, kallas däremot för il Toro ... Men som alla vet är det Juventus som 
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är det stora laget i denna industristad. Bakom "J uve" sch FIAT och 
familjen Agnelli. 

Spelet organiseras av medlemsföreningar som har ledare, tränare 
och spelare i sina led. Den svenska föreningen har en demokratisk 
struktur och ingår i den största folkrörelsen benämnd idrotten. Men 
vem styr och var ligger makten i k lubben? En rad sådana maktfrågor 
kan ställas. Frågor som rör själva spelet, teknik och relationer på 
planen, och frågor som mer handlar om ledarskap och kompetens 
utanför planen, i styrelserummet och i relationerna med sponsorer, 
myndigheter och media. Fotbollen blir pil. så sätt en process, en orga
nisatorisk process, med många agerande och konkurrerande aktörer 
tätt sammanlänkande. Drivkrafterna är flera men viljan att vinna och 
att bli bäst finns hela tiden där, framför allt i de ledande och vinnande 
klubbarna och fotbollskulturerna. D et är just därför de är bäst. Fram
gångarna och vinsterna skapar en framgångsspiral där handlingarna 
och strukturen i form av o rganisation och relationer utvecklas i en 
segermaximerande riktning. 

0RGANISA TION 

Tydligare blir det kanske om man betraktar fotbollsföreningar som 
organisationer, vilka i sin tur bildar överord nade organisationer på 
nationell och internationell nivå ( Svenska Fotbollförbundet respek

tive Europeiska Fotbollförbundec, UEFA, och Internationella Fotboll
förbundet, FIFA) och ibland rentav karteller för at t behålla makt och 
inflytande inom det egna lägret. Sådana exempel är den slutna kartel
len Göteborgsall iansen bestil.ende av IFK Göteborg, Gais och Örgryte 
IS, vilka sinsemellan delat upp Göteborg mellan sig, och den öppna 
kartellen Föreningen Svensk Elitfotboll där kriteriet fö r medlemskap 
är att klubbens representationslag spelar eller har spelat i högsta se
rien. Medlemmarna i denna förening har fler röster och större infly
tande över fotbollen än de andra föreningarna som är medlemmar i 
Svenska Fotbollförbundet, vilket har accepterats, och det är ett klare 
uttryck för maktförhållandena inom förbundet. Denna kartell bilda
des precis som Götenborgsallia nsen redan i slutet av 1920-calet. 

Genom att anlägga ett organisationsperspektiv på fotbollen blir 
sporten empririskt åtkomlig och analyserbar som vilken organisation 
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som helst, precis som en arbetsmarknadsorganisation eller en politisk 
sammanslutning av folkrörelsekaraktär. J an Lindroth har för övrigt 
med framgång prövat ett o rganisa tionspcrspektiv på den svenska id
rottsrörelsen.7 Kan man med Robert Michels rentav säga att organi

sationen inom sig bär tendensen till oligarki?
8 

Är denna sociologiska 
lag även tillämpbar på idrottsrörelsen? Det är en empirisk uppgift att 
pröva detta. Hypotetiskt verkar dock nu många stora och ledande id
rottsföreningar ha bildats av personer från de högre skikten i samhäl
let. 

Problemet blir då: Vad är en organisation och hur förstås och ana
lyseras en sådan? Om detta finns liksom om maktproblemets klassiska 
vem-över-vem-relation. en utan överdrift enorm litteratur, särskilt om 
man väljer att vinkla det mot managementh1Hlet. Om historikern och 
statsvetaren är upptagen av makten i dess o lika dimensioner (idag ta
lar handböckerna om tre maktdimensioner), sysslar sociologen och fö
retagsekonomen ofta på motsvarande sätt med organisationen i dess 
olika skepnader. Med Tönnies sociologi kännetecknas samhällssyste
men av olika sorters karakteriserande relationer och därmed organisa
tioner. Gemeinschaft står för den täta personligt fårgade organisatio
nen (familjen, den gamla bygemenskapen är tydliga exempel på 
detta). D en sociala kontrollen är där synnerligen stark. Gesellschaft 
står däremot för den moderna marknadsorganisationen som ständigt 
utsätts för yttre och inre konkurrens. Aktiebolaget utan personlig risk 
är ett klargörande exempel. Organisationen är opersonlig utan "kött 
och blod", det vill säga storstadsbaserad. Människorna är utbytbara. 

Man bryr sig inte ~-iktigt. Men paradoxalt nog vill in~en egentligen ha 
det på det sättet. Andå är Gesellschaft förhärskande. 

D agens svenska elitfotbollsklubbar försöker emellertid kombinera 
Gemeinschaft med Gesellschaft eller rättare sagt at t bygga in Ge
m einschaft i Gesellschaft. IFK Göteborgs berömda kamratgård där 
spelarna och ledarna kan träffas dagligen är ett sådant exempel. Så
dana träningsanläggningar, vilka funnits länge i Italien utanför till 
exempel Milano och Rom, syftar till att göra relationerna personliga 
inom klubben och framför allt mellan spelarna som hela tiden köps 
och säljs på spelmarknaden . IFK Göteborg köper upp redan färdiga 
eller blivande landslagsspelare som klubben sedan säljer vidare till de 
internationella toppklubbarna och till de stora pengarna. Mellan 
1983 och 1993 köpte föreningen 51 spelare för 41 miljoner, däribland 
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Torbjörn Nilsson från Kaiserslautern 1984, Stefan Pettersson fdl.n IFK 
Norrköping 1984, Thomas Ravelli från Östers IF 1989, Stefan Rehn 
från Everton 1990, och Joachim Björklund från Brann 1993. Försälj
ningssumman för samtliga spelare uppgick till 72 miljoner! 

På senare å r har IFK Göteborg erhållit en särställning inom svensk 
fotboll genom alla sina segrar och sitt s tora kapital, delvis ackumule
rat i spelare. I andra länder finns ett likadant mönster med ett fåtal 
dominerande klubba r. IFK Göteborg ha r sökt lära denna internatio
nella läxa. D et tillkommer endast det lilla fåtalet klubblag (Milan, 

Ajax, Real Madrid, Liverpool etc) att behärska och vinna de stora cu
perna. Hierarkin är tydlig inom fotbollsvärlden. D etta gäller även på 

nationsnivå där det i princip är Brasil ien, T yskland, Italien och Ar
gentina samt möjligen också Holla nd som var fjärde år gör upp om 
mästartiteln. Det framg;h klart av en historisk analys. Fo tbollens 

hemland England och den brittiska fotbollskulturen ti llhör inte rik

tigt denna grupp. 

K ULTUR 

Detta makt- och organisationsperspektiv kan ställas mot ett renodla t 
kulturperspektiv som istället söker fö rstå mänsklig verksamhet som 
fotbo ll med hjälp av kult uranalys. Här inom detta dynamiska etnolo
g iska och kulturantropologiska fält finns en betydande forskning, om 
ä n inte om idrott och fotboll. En amerikansk lärobok i organisations
teori - Nya perspektiv på o rganisation och ledarskap (Bolman/D eal 
1995) mena r ti ll och med att det finns fyra huvudperspektiv inom or
ganisationsteorin: det strukturella perspektivet (Weber, T aylor), Hu
man resource- eller relationspcrspektivet, det maktpolitiska perspek
tivet och det symboliska kulturperspektivet. D et innebär således att 
makt och kultur kan problematiseras inom organisationsperspektivet. 

Kultur är då både produkt och process. Som process inrymmer den 

samlad visdom från dem som var med lemmar innan vi kom. Som pro

cess förnyas den ständigt och omskapas, då nya medlemmar lä rs de 

gamla tillvägagångssätten och till slut själva blir förmedla re av dem. 
En fot bollsklubb tycks vara et t bra exempel p å detta synsätt som jag 
hämta t från Bolman och D eal. Denna fotbollskul tur fördes, som snart 
skall visas, vidare genom berättelser och myter i o rganisationen, från 
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en ledar- och spclargeneration till nästa ledar- och spelargenaration. 
Vinnarinstinkten måste fäs arr leva vidare. Exemplet från den svenska 

fotbollshistorien är mycket belysande för denna mäktiga kulturkraft
överföring. D et är ett f!tal klubbar som totalt dominerar när det gäl
ler antalet allsvenska segrar, nyskapande etc. Halmstads BK, Östers 
IF och Åtvidabergs FF är undantag fr!n denna regel. 

Det finns också en möjlighet att välja en ansats som förenar makt 
och kultur och då tänker jag närmast på dominans- och hegemonibe
greppen som främst har använts av de brittiska kulturforskarna. 
Grundläggande är här Gramscis filosofiska tänkande kring makt och 
hegemoni i det moderna samhället (Gesellschaft), det vill säga den 
strukturella makt som dominerar de dominerade människornas mot
sägelsefulla medvetande .

10 
D enna maktform brukar kallas maktens 

tredje dimension.
11 

Tillämpat på fotbollen skulle det betyda att ett 
visst tänkande dominerar till den grad att de som omfattar detta tän
kande inte förmår att tänka något annat. Engelsk fotboll har länge 
varit inne i ett sådant paradigm. Skotsk fotboll är möjligen däremot 
något mer teknisk och progressiv. 

I England är de oskrivna reglerna mycket viktiga. Fotbollen är so
cialt sett påtagligt proletär och spelas år efter år på ett huvudsakligen 
mekaniskt sätt på leriga vinterplaner och med långbollar och med stor 
aggressivitet i varje närkampssituation för att nå bollen före motstån

daren. D et är ingen sofistikerad och teknisk fotboll som spelas i de 
engelska ligorna. Endast i VM-turneringar har detta mönster föränd
rats. På ledarsidan stöts allt bort som strider mot traditionen och det 
engelska sättet att spela fotboll på. Spelar- och ledarkarriärerna är 
strängt bestämda. En tränare måste exempelvis själv ha varit profes
sionell spelare. Annars accepteras han inte. D en engelska fotbollstra
ditionen är tung; Herbert Chapmans systemtänkande från början av 
1930-talet sitter fortfarande i. 

KLUBBKULTUR 

För att belysa mina resonemang med empiriska data följer här två his
toriskt hållna fallstudier av olika men representativa och viktiga 
klubbkulturer: dels av arbetarklubben Malmö FF, dels av Sandvikens 
IF, en gedigen bruksklubb med ett scort exportföretag involverat i 
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verksamheten. Sandvikens IF har dock på senare å r mist sin elitposi
tion och tillhör inte läng re "fäl tet", med Bourdieus te rm. 

Malmö FF 

Arbetar man sig in i Malmö FFs h istorik dröjer det inte länge förrän 
ett namn blir synonymt med klubben och dess framgångsrika utveck
ling nämligen Eric Persson, som tills han kunde livnära sig på fotbol
len var chefstjänsteman vid Mazetti chokladfabrik i Malmö. 12 Detta 

ledarskap är den ena speciella saken med MFF. Den andra saken är 

klubbens form liga metamorfos i m i tten av 1940-talet när MFF bör

jade vinna allsvenskan och förvandlades från ett mediokert 0-0 "gäng" 

till ett bländande fotbollslag. 
År 1937 var Eric Persson helt på det klara med att träningen 

måste för bä ttras och intensifieras. Träning var nyckeln till framgång. 
Träningsupplägget låg nära Tekniska K ommittens rekommendationer 
(Svenska Fotbollförbundets expertorgan). MFF värvade till och med 
några spelare ("främlingslegionen" var beteckningen några å r) för att 
hålla sig kvar i allsvenskan. Värvningar t illhörde inte annars MFFs 
melodi. Den organisatoriska kraften bakom det ta verk var Eric Pers
son, med god hjälp av den ungerske tränaren Istvan Wampetits, å ren 
1943-45. Redan tidigare hade MFF anlitat utländska trä na re för att 
höja spelnivån i klubben: till exempel tjecken Vaclav Simon (1935-
37). 

D et var utmärkande för MFF at t man sökte bygga en fast klubb
och fotbollskultur från grunden . Även Eric Persson hade, som Carl 
Linde som länge var o rdförande i Tekniska Kommitten, tagit del av 
danskarnas fotbollskunskaper. Persson tog exempelvis initiativ till 
bildandet av ett ordensällskap vars uppgift var att knyta gamla 

MFFare fastare till varandra och föreningen. Sällskapet var också et t 

sätt att överbrygga gamla motsättningar som fanns kvar i klubben när 
Eric Persson t rädde till. D et blev också kutym inom klubben at t tidi

gare aktiva A-lagsspelare stannade kvar i organisationen och verkade 

som tränare för pojk- och juniorfotbollen. MFF var tidigt ute med att 
organisera en årlig fotbollst urnering mellan folkskolorna i Malmö. 

Om denne Eric Persson och hans ledarskap berä t tades många his
torier som ofta anspelade på "hövdingens" makt och den respekt han 
åtnjöt. Han ansågs vara länken mellan generationerna: eldsjälen, vän
nen och kämpen (jfr det symboliska kulturperspektivet). D et var ha n 
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som var mannen bakom förvandlingen från en liten arbetarklubb till 
en modern elitklubb. Det fanns något klassmässigc i klubben och då 
framför alle i förhållande till lokalkonkurrenten IFK Malmö, som var 
en självklar huvudmotståndare, särskilt efter det att IFK anmält MFF 
för brott mot amatörstadgan 1934. IFK Malmö var i likhet m ed till 
exempel IFK N orrköping och Djurgårdens IF mer förankrat bland 
läroverksungdom och tjänstemän. Men i motsats till i Norrköping 
(Sleipner) var det i Malmö ''arbecarklubben" som drog det längsta 
strået. 

Även i andra länder, som i Ital ien, har denna sociala spänning 
funnits mellan lag från samma stad eller region. I till exempel den 
stora fotbollstaden Milano är Inter arbetarlaget medan Berlusconis 
Milan har en något mer differentierad social prägel. År 1992 kom 
nära 35 procent av Inters anhängare från arbetarleden medan Milan 
däremot hade sin bas bland tjänstemännen, knappt 40 procent. Bägge 
klubbarna hade ett jämnstort stöd från fria yrkesutövare eller cirka 10 

procent. 
MFF byggdes upp planmässigt genom att lita till egna resurser och 

förmågor. Tanken var att det bara var tränarna som skulle hämtas 
utifrån. Eric Perssons målsättning var klar: klubben skulle vara bäst 
och tillhöra toppskiktet inom svensk fotboll. Patriark som han verkli
gen var gjorde han MFF till något av en familj, en folkhemsfamilj som 
han svarade för och en familj som eftersträvade harmoni, laganda och 
stolthet för de sina. En familj som ingav respekt. 

MFF var en välskött klubb som hade god ekonomi, tillgång till 
träningsplaner och matcharena. Publiken slöt upp i stora skaror. Man 
märker genom denna korta genomgång hur viktig Malmö FF har varit 
för svensk fotboll och vilken genomslagskraft Eric Perssons synsätt 
haft. Han skapade en modell som många sökt efterlikna. Men hur 
kunde en enda man dominera till den milda grad som Eric Persson 
gjorde? Man undrar. H är finns emellertid en intressant parallell till 
Lennart Nyman i Hammarby IF. Nyman var direktör för ett företag 
inom dagligvaruhandeln. Hammarby är ju också en "arbetarklubb" för 
övrigt. Var det i dessa klubbar som "den mäktige ledaren" steg fram 
eller tilläts stiga fram? Det stämmer inte riktigt med den gängse bil
den av ledarskap i en folkrörelse. Dessa två exempel indikerar bristen 
pli kritisk forskning om ledarskapet i den svenska folkrörelsen. 
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Sandvikens IF 

Sandvikens IF tillhörde gruppen bruksklubbar som började ta för sig 
ordentligt p! 1930-talet.13 Att de kommunikationstäta storstäderna 
och de mellanstora kuststäderna lyckades generera framgångsrika fot
bollskulturer är inte ett dugg märkligt med tanke på befolkningsun
derlag och att fotbollen spreds till de svenska hamnstäderna via brit
tiska sjömän och affärsmän runt sekelskiftet. Men hur kunde bruksor
terna i södra Mellansverige lyckas med detta konststycke? Hur styrdes 
dessa klubbar? I Sandviken blev fotbollen liksom bandyn (Sandvikens 
AIK) tidigt stor och betydelsefull. I Gävle spelades fotboll redan på 
1800-talet. Initiativtagare var skeppsredaren och fotbollsentusiasten 
Robert Carrick. 

Nyckeln till först!elsen av den starka bruksfotbollen är den nära 
kopplingen mellan företag och klubb på respektive ort. I Sandviken 
var framför allt disponenten KF Göransson, den tredje i successionen 
Göransson, tillskyndare av idrotten. Han sökte på amerikanskt maner, 
oberoende av facket, skapa samförståndskultur på bruket och fungera 
som legitim ledare. Fotbollsmässigt hände dock ingenting riktigt 
stort förrän 1929, då Sandvikens Idrottsförening blev allsvenskar. 
Klubben byggdes upp av lokala förmågor. Bertil Ericsson, centern och 
storskytten med ~lsikter om laguttagning och träningsuppläggning, 
värvades emellertid till klubben från AIK och ett bra tjänstemanna
jobb på järnverket 1933. Annars var klubbens stjärnor, som yttern 
Gösta Dunker, egna förmågor. D enne Dunker förkroppsligar SIF-an
dan och brukets dröm om en fotbollsspelare och en bra människa. 
Poeten Stig Sjödin, själv uppväxt i Sandviken, skrev följande poem till 
hans minne: 

( ... )Denne mästare fdl.n vedboraden, en tämjare av tennisbollar, en 
balansör pli kritlinjen, som visste hur man skruvar in en h örna och 
hur det klockrena tillslaget !liter, gav oss stunder av oforklarig tri
umf. Nyckeln till hans konst, hans artisteri, hittar vi i sinnenas för
fining. Därför slig han ut att ha fyra ben, virvelvindar under sin 
muskelösa kropp. Därför gäckade han med spjuverglimt i ögat. Stil, 
säger vi och trevar efter ord, som beskriver fulländningen. Dl! finns 
det ett namn som täcker a lla höga innebörder. Vi vet ocksll att han 
behöll sin enkelhet ofördärvad, oanfrätt. Han rundade a lla hög
fårdsmärkeo. En grabb frll.n bruket, Gösta Dunker. ( ... ) 
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Klubbledningen insåg mycket tidigt att kompetens ä ndå måste tillfö
ras utifrån, så redan 1934 anställdes en yrkescränare. Efter ett mellan
spel av sjukgymnasten Axel Berglund som tränare knöts utländska 
tränare som regel till klubben: först J ohn Nicholson, som lärde spe
larna betydelsen av teknik och taktik, sedan David Ascley och Anto
nio Duran. Och som på andra håll fortsatte spelarna med att efter de 
aktiva åren verka som lagledare och hjälptränare. Det var en bjudande 
regel i Fotbollssverige. 

I mitten av 1930-talet valdes en av företagets ledande tjänsteman, 
intendenten Nils Enescröm, till ordförande i klubben. Företagsmakten 
tog säte i klubbledningen. Det var han som lyckades locka stjärnträ
naren Nicholson till Sandviken. Jernverkec kunde, förutom att an
ställa dugliga spelare, också ekonomiskt finansiera en dyr utländsk 
tränare och göra det möjligt för spelarna att träna på vettiga cider och 
med god frekvens. D essa saker var viktiga konkurrensfördelar för 
bruksklubbarna. Laget hade också en erogen hemmapublik. Företaget 
lät uppföra den grandiosa sportanläggningen Jernvallen vars olika 
delar togs i bruk etappvis; focbollsstadion invigdes 1940. I utbyte tog 
kommunen över vatten och avloppsskötsel i samhället. De idrottsliga 
framgångarna var mycket god PR för företaget och orten, Sandviken 
kom att klinga extra vackert. Att värva etablerade spelare till Sandvi
ken med dess bruksanda som Sjödin besjungit i sin poesi var dock i 
det närmaste o möjligt. Den outtalade bruksandan, rentav Jantelagen, 
var svår att förstå sig på för en "utsocknes". I en renodlad professionell 
fotboll kanske det ändå hade gått an och då med lockande höga löner. 
Ekonomiska och organisatoriska resurser fanns i Sandviken. 

Bruksklubbarna med sina klubbkulturer utgjorde dock en viktig 

del av Fotbollssverige och brukslagens framgångar sammanfaller 

också med framväxten av Per Albins folkhem. Välståndet spreds och 

järnbruken fick en ny roll och bruksfolkec självkänsla. Degerfors IF är 
en levande myt i fotbollssammanhang. Redaktör Paul Sarwe, en av 
klubbens stora ledare, förstod sig på att marknadsföra föreningen. 
Innan söndagsmatcherna på Stora Valla bjöd han sina namnkunniga 
reda ktörskollegor från storstäderna på stilig söndagslunch med vad 
därtill hörde. Även utanför de större s täderna kunde man utöva ledar
skap, spela bra fotboll och ca vara på talangerna. Det uppstod en slags 
konkurrens, en spännande spänning, mellan stad och land som inte 
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minst drog storpublik och som var mycket positiv för den svenska fot
bollsutvecklingen. Motsättningar, rätt hanterade, är utvecklande. 

MAKT, ORGANISATION OCH KULTUR 

Vad visar denna genomgång av två olika klubbkulturer? Hur såg 
make- och styrsystemet ut? Ett hypotetiske svar på denna frågeställ
ning skulle kunna vara, åtminstone i modern tid (efter 1924), att 
make- och styrsystemet har bestått av två parallella system; en slags 
maktdelning mellan styrelsen/ledarna ("politikerna") och träna
ren/spelarna ("experterna"). Denna tes har jag fått från La rs Arnesson, 

uppväxt i Sandviken och tidigare förbundskapten - numera foc
bollschef på Focbollförbundec. Tränaren (och spelarna) hade makten 
över själva spelet (upplägget och utförandet) m edan le

darna/"policikerna" kontrollerade resurserna, främst spelarna, skötte 

ekonomin och kontakterna med andra föreningar, förbundet och det 
omgivande samhället (media, näringslivet, myndigheterna). 

Resonemanget kan också för tydlighetens skull tillämpas på en te
ater, vilken som helst, med teaterchef, regissörer och skådespelare. 
Det är samma slags rolluppsättning. Denna tre-indelning återfinns i 
nästan alla slags moderna organisationer: en högsta ledning som sva
rar för policy och framförh1l.llning och för alla viktiga kontakter, en 
mellannivå som med hjälp av en byråkrati styr själva verksamheten 
och en nivå där själva verksamheten pågår. Man kan för att beskriva 
en organisation alternativt tala om en huvudman, en exekutiv och de 
anställda, vilket organisationsforskaren Bengt Abrahamsson föredrar 
att göra. 

14 
Focbollsklubbarna var dock i motsats till teatrarna och fö

retagen inlämmade i en folkrörelse, vars demokratiska struktur 
komplicerar och fördunklar rådande make- och styrsystem. Orderlin
jen är inte alltid lika rak som i en producerande organisation verkande 

pil m arknaden. Denna problemställning har dock inte behandlats på 

senare tid.
15 

Den moderna organisacionsläran och 1970-talets a r
betsmarknadslagar MBL och LAS har förflyttat intresset till den lo

kala nivån. Pyramiderna har plattats till men de har ingalunda rivits. 
För att utöva makt inom detta ganska sofistikerade "politiska" sys

tem krävdes förankringskompetens, breda kontaktytor och hå rda ny
por (t ex Eric Persson). Men det var en folkrörelse som med å ren fick 
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ett allt större inslag av kommersialism. Skickliga spelare, klubbens 
viktigaste resurs (för att anlägga ett Human resource-perspektiv), be
tydde stora publikintäkter som fram till 1970-talet var den helt avgö
rande inkomstkällan (lotterier etc förslog inte långt). Amatörstadgan 
var emellertid länge en effektiv bromskloss mot den rena marknads
styrningen och resursernas omsättande i rena pengar genom förrn!l.n
liga sponsorkontrakt. Nationellt gynnade detta "amatörsystern" de 
stora elitklubbarna (Malmö FF, IFK Norrköping, IFK Göteborg, 
AIK) mot de mindre klubbarna i provinserna som fick släppa till sina 
talanger i en strid ström. Det var också elitklubbarna från storstä
derna som drog den stora publiken till arenorna. Men "mjölkkossan" 
Helsingborgs IF, som på allvar förmådde utmana göteborgsklubbarna 
i slutet på 1920-talet, och den "stora daldansen" 1937 kring IK Brage 
blev också viktiga publikbegrepp före andra världskriget. Gentemot 
de utländska proffsklubbarna fick däremot de svenska storklubbarna 
finna sig i att bli betraktade och hanterade som "kusinerna från lan
det". 

MAKTCIRKLAR 

Detta resonemang kan illustreras med hjälp av länkar, alltså 
maktcirklar som är ganska löst sammankopplade. "Experterna" styrde 
på planen och på de bakomliggande träningarna. Det var deras cirkel 
och det var "experterna" som hade den nödvändiga kunskapen och 
tekniken. Kunskap var deras viktigaste resurs. Ovanför "experternas" 
cirkel låg "politikernas" cirkel, där de ekonomiska besluten fattades, 
som i sin tur var sammanlänkad med distrikt och förbund. 
"Politikerna" kontrollerade och styrde o rganisationen. Maktdelningen 
mellan "experterna" och "politikerna" var en normerande och oskriven 
regel, en grundlag. Men frågan är om denna oskrivna regel efterfölj
des: Höll sig "politikerna" borta från "experternas" domän? Svaret 
måste bli nej, ty en misshaglig tränare byttes ut sil. snart som möjligt 
mot en annan tränare. Det finns många sådana exempel i fotbollshis
torien. Så g jordes såväl i Malmö FF som Sandvikens IF. 

D enna maktdelning innebar också att det rörde sig om två olika 
karriärer inom fotbollen: antingen en "expertkarriär" eller en 
"politikerkarriär". Det var ingen gemensam hierarki och det finns 
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ganska fä exempel på personer som har gått fr!in en spelarposition till 
en hög "politiker"-position. "Putte" Kock (AIK) och J oel Björkman 
(Gais) är dock två sådana fall. Några fler finns. Sådana mäktiga ledare 
som "hövdingen" Eric Persson, Malmö FF, och Lennart Nyman, 
Hammarby IF, hade aldrig varit fotbollspelare på elitnivå. För att inte 
tala om Anton Joha nsson och Tore G Brodd, vilka n!l.dde förbundet 
och makten via småklubbar. En spela re kunde bli tränare, men en 

tränare eller en spelare kunde inte gärna bli ledare pi!. hög nivå, en 
"politiker" för att använda den t idigare metaforen. Ett specialfall 

tycks positionen "klubbdirekcör" numera stå för; den verkar däremot, 

med vissa undantag, vara helt vigd för före detta elitspelare typ Tho
mas Wernersson (IFK Göteborg), Sven D ahlkvist (Örebro SK) och 
tidigare Claes Cronquist (Landskrona BoiS). 

Vilken betydelse har denna maktdelning haft? För så mycket tycks 
stå klart att denna indelning i två sfärer verkar vara strukturell , det 
vill säga av systemet givet, med väldigt bestämda roller och positio
ner. I byråkratiska weberianska organisationer brukar skiljelinjen 
jämförelsevis gå mellan handläggare och icke-handläggare 
(assistenter). Man kan också erhålla förståelse för dessa roller och po
sitioner i systemet genom att studera vilken sorts respekt som 
"experter" och "politiker" åtnjuter. Att springa omkring på planen är i 
normalfallet inte direkt respektingivande. En spelare och tränare kan 
alltid bytas ut , särskilt i en hårt styrd systemfotboll, de är utbytbara 
menas det från "politikerhåll". Men när byts de högsta fotbollsledarna 
ut? I princip aldrig. Anton Johansson gick dock "frivilligt" efter fias

kot i OS 1936. 
Krav på att styrelsen skall avg!!. framförs dock ibland. Ett o lustigt 

exempel pi!. detta var när hammarbyfans (hösten 1995) krävde styrel
sens avgång genom att på sicilianskt maffiavis lägga ett avskure t 

djurhuvud (ett grishuvud!) i en plastpåse vid ent ren till klubbhuset 

vid Kanalplan. Däremot krävs omedelbart tränarens avgång om det 
går dåligt för laget. D är ligger skillnaden och det visar bland annat 
a tt fotbollspubliken och fansen står betydligt närmare "experterna" än 
"politikerna", som inte alls har samma folkliga förankring, för a tt 

vända på perspektivet. 
Publikens makt över fotbollen är nästan alltid försumbar. (Ligister, 

huliganer , vissa fans, har dock tyvärr i flera länder, inklusive Sverige 
lyckats påverka fotbollen i negativ riktning. Huliganismen kommer 
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fr!l.n England). Det tar alltid många, m!l.nga !l.r innan den va nliga fot

bollspubliken först!l.r att spelsystem och spelmönster förändrats. Pub
liken lever kvar i det förgångna, är väldig t konservativ och tycker om 
de gamla invanda mönstren. Rollerna bör vara desamma. Först när 
media och publiken finner varandra kan dessa "aktörer" uppn!l. makt i 
förhällande till spelarna/tränarna och leda rna. Däremot kan först!l.s 
m edia utnyttjas av krafter inom fotbollen för att dessa krafter skall 
kunna n!l. uppsat ta mål. En betydande brist i den svenska mediavärl
den ha r länge varit att det saknats en verklig t seriös spo rtpress, en 
daglig facktidning . T omrummet efter gamla Idrottsbladet med dess 
brister, T orste n T egners skapelse, är s to rt. 

e,. 

MAKT OCH LEDARSKAP 

Är fotbollens maktsystem ett specialfall eller finns samma sorts bju
dande maktdelningssystem i andra organisationer av folkrörelseka rak

tär? N!l.got b ra svar pil. d en fragan har jag ännu inte. Sil mycket st!l.r 
dock klart att fotbollen som snart blev den största enskilda idrotts

grenen redan fr!l.n början byggdes upp pil. denna grund och med en 
sil.dan nästan feodal aristokratisk systematik. Spelet spelades av unga 
män, men det leddes av äldre män som ibland hade spelat själva, 
ibland inte. M ycket tidigt utkristalliserades ett skikt ledare med hög
rest!l.nds eller medelklassbakgrund, direktörer, köpmän, redaktörer 
(Kornerup, G elbord, Eklöf, Linde m fl), som tog hand om organisa
tionsbyggandet: först till regerätta föreningar, sedan till förbund med 
internationell anknytning . Detta skikt s tyr delvis fortfarande fotbol
len. 

I och med att det rö rde sig om samhälleliga kontakter och relatio
ner m ed andra länder ställdes krav på språkkunskaper, e tikett och so
cial kompetens vilke t tillkom just detta skikt ledare. H är finns inga 
undantag - "fotbollsstyret" kom därför i händerna pil. män med makt
och ledaram bitioner. Arbetarklubben, styrd av arbetare, på elicnivil. är 
i stort en myt (jfr Eric Persson och Lennart Nyman i respektive 
klubb) . Spelet var en annan sak som, om all t skulle gil. ihop enligt den 
rådande a ristokratiska ideologin, skulle utövas av amatörer. Sport var 
inte show och absolut inte lönearbete. Ledarna hade själva inga sådana 
världsliga problem som knapp ekonom i. Det antikt inspirerade ama-
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töridealet var en viktig ideologiskt förenande länk för detta gentila 
ledarskap av personer födda på 1800-talet. 

Detta är således en slags social förklaring till de två världarna 
inom fotbollen. Dessutom följde förstås idrotts- och fotbollsförening
arna den allmänna organisationstrenden i samhället. Fotbollsklub
barna byggdes som andra demokratiska föreningar med ansvarig sty
relse och vanliga röstande medlemmar. Årsmötet hade makten men 
det gällde att kunna utmana och sedan kunna utöva makten. Kun
skapen och kompetensen kom därför ofta att bli samlad i styrelsen; 
ledarna avskiljde sig och bildade en egen krets. Samma fenomen iakt
tog som sagt Robert Michels när han studerade de tyska folkrörelserna 
vid sekelskiftet. Men han talade om ett fåtalsvälde, en elit, och anknöt 
därvidlag till de elitistiska strömningarna runt sekelskiftet.

16 

Traditionen, den bevarande kulturen, har sammanfattningsvis varit 
mycket s ta rk inom fotbollen. Fotbollen har ett starkt konservativt 
drag. Skiljelinjen och maktdelningen har reproducerats från genera
tion till generation. Växlingen från den folkrörelsebaserade fotbollen 
till den professionaliserade fotbollen tycks inte ha ändrat detta 
grundmönster. Av denna anledning skall inte betydelsen av professio
naliseringen överdrivas. De två cirklarna finns där. Cementerade. 
Kompetensen och makten växer emellertid i bägge sfärerna. Kraven 
har också ökat på såväl "experterna" som på "politikerna". Elitfotboll 

har aldrig varit och kommer aldrig att bli en lek för g lada amatörer. 
Det tror jag denna tentativa genomgång ändå visat. Fotboll är ett 
substitut för och ett spel om makt - et t m aktens spel som kan utlösa 

såväl formidabel glädje som helig ilska. Fotboll är, som Tore Nilsson 

sagt, en dröm som aldrig dör. 
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NOTER 

1 Läget inom idrotcsforskningen finns analyserat i flera översikter, 
se c ex Sund, B, "Aktuella tendenser inom svensk och internatio
nell idroccshistorisk forskning", Historisk Tidskrift 1991 :4, 
Eichberg, H, "Teoridanelse i dansk og nordisk humanistisk-soci
alvidenskaplig idrottsforskning" , i Den engelska sports genembrud i 
Norden, Dansk idraetshistorisk Förening Kropp och Kultur och Mei
nander, H , "Idrotcshistorisk forsknig i Norden: tradition och 

trender 1970-1990", Historisk Tidskrift (för Finland), 1991:1. 
2 Se Peterson, T, Den svengelska modellen, Lund, 1993, Nilsson, P , 

Fotbollen och moralen, Stockholm, 1993 och Andersson, T, "Från 
folkfotboll till superliga. En studie av brittisk fotbollsforskning", 
At·kiv, nr 61-62. 

3 Se "Open the Social Sciences. Reporc of the Gulbenkian Commi
son on the Restructuring of che Social Sciences, J une 199" ,5 
(stencil, Fcrnand Braudel Center, Paris, New York). 

4 Litteraturen om makt och maktbegreppet är mycket omfattande. 
För några översikter och genomgångar se Maktbegreppet, red Pe
tersson, 0, Stockholm, 1987, H ernes, G, Makt og avmakt. En Be
grepsanalyse, Oslo, 1975, Lukes, S, Power, Oxford, 1992, Abra
hamsson, B, Varför finns organisationer? Lund, 1994, kap 6 och 
12, Ahrne, G, Social Organizations, London, 1994, kap 6 samt 
Åmark, K , Maktkamp i byggbransch, Lund, 1989, s 3 7ff och Sund, 
B, Nattens vita slavar, Stockholm, 1987, s 5f. 

5 Elias, N och Dunning, E, "Dynamiken hos sportgrupper", i Från 
riddanpel till fotbo!!scup, red Elias-Dunning, Stockholm, 1986. 

6 Elias, N, Sedernas historia, Band I, Stockholm, 1989. 
7 Set ex Idrottens väg till folkrörelse, Uppsala, 1974. 
8 Michels, R, Organisationer och politik, Stockholm, 1983. 
9 Om Tönnies klassiska sociologiska begreppspar från 1887 finns 

mycket publicerat. En intressant och tankeväckande analys finns 

hos Asplund, J, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg, 

1991. 
10 Om Gramsci och hans filosofi finns också en mycket stor littera

tur, se exempelvis Jackson Lears, T J, "The Concept of Culcural 
Hegemony: Problems and Possibilities", The American Historical 
Review, Vol 90 June 1985, Bennec, T , "Popula r Culture and the 
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'turn to Gramsci"', i Cultural Theory and Popular Culture. A Reader, 
ed by Storey, I, New York, 1994 och den mer marxistiska tolk
ningen Anderson, P : "The Antinomies of Antonio Gramsci", New 
Lejt Review, Vol 100 sam t Sund, B, "Antonio Gramsc:i och den 
svenska socialdemokratin", Historisk Tidskrift 1989:2. 

11 Lukes, S, Power, Oxford , 1992 , s 10. 
12 För källor till de t ta avsnitt, se Sund, B, Fotbollens maktfält. Svensk 

fotbollshistoria i ett internationellt perspektiv, (under tryckning), kap 
3 samt Actes de la recherche en sciences sociales, 103 juin 1994, 
(Teman ummer om fotboll: Les enjeux du footba//) och Sjöholm, M, 
"Vart tog den gamla hederliga fotbollen vägen?" Arbetaren nr 46, 
1995. 

13 Se not 12 . 
14 Se Abrahamsson 1994, kap 14 tex. 
15 I Lindblad, I , Svenska Kommuna/arbetarfdrbundet 1910-1960, 

Stockholm ,1960, gör emellertid en slldan studie. 
16 Det som åsyftas är synsät t som drevs av Valfredo Pareto m fl. 

Detta frågekomplex reds ut av Bottomore, T B, Klass och elit, 
Stockholm, 1977 och av Parry, G, Politiska eliter, Stockholm 
1970. 
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Maktens lättgenomskinliga dimridåer 

En essä 

AV KLAS ÅMARK 

Maktens hemligheter har det skrivits hyllkilometer om av 
skarpsinniga forskare. Maktens hemligheter är ocksc1 den titel Anders 

Ehnmark valt till sin bok om 1500-talets stora makta nalytiker, 
Niccolo Machiavelli - det var maktens hemligheter som Machiavelli 
skarpsinnigt avslöjade med sin cyniskt öppna och raka prosa.1 Men 
förstc1r dessa maktforskare så mycket mer än vad redan ett barn, eller 
å tminstone en a llmänbildad medborgare begriper? Detta är ett av 
maktforskningens sällan diskuterade men alltid närvarande problem. 
Vår intuitiva förståelse av makt säger oss ofta åtminstone nästan lika 
mycket som abstrakta och svårgenomträngliga vetenskapliga analyser. 
Vi vet alla att makt fi nns där, att den präglar allas våra liv, att den är 
något oerhört centralt , m en de tunga maktböckerna blir all tför ofta 
n ll.got av "jaha-upplevelser" - visst är det så, men det visste vi väl 
reda n ? 

Som barn mötte jag makten i Smedslättens folkskola. Det var en 
li ten skola med elva k lasser fd.n ettan till fyran, idyllisk t belägen i ett 
lummigt villaområde i Stockholmsförorten Äppelviken, ett område 
dominerat av välbeställd medelklass, så socialt pålitlig a tt skolan tju
gofem år efter a tt jag gått där blev den "vanliga" skola som kungapa
ret först p lacerad e sina barn i. 

Inte minns jag varför just det här slagsmåle t bröt ut. Vi pojkar 
brottades ofta och slogs ibland, på vintern var det snöbollskrig mellan 

stora och lilla skolgården varje rast. Så slagsmålen låg nära till ha nds. 

Men det här blev något annat, det slagsmål jag minns. Det var Per
Erik som fick stryk av Lars och hans kompisar. Vi andra, pojkar och 
flickor stod runt omkring och tittade på. Så fick Lars för sig att Per
Erik skulle få sig en riktig läxa och drog ner byxorna på honom. Det 
var en förödmjukelse vi ofta u tsatte varandra för i den gemensamma 
skolgymnastiken, men det hä r var värre. Mycket värre. O ch P er-Erik 
blev galen, han drabbades av bärsärkarraseri. Trots övermakten sle t 
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han sig loss, jagade rytande sina antagonister och kastade stora stenar 
efter dem. Någon blev träffad och skadad, behövde pysslas om av 
skolsköterskan, och det blev räfst och rättarting. 

Vh stränga fröken förhörde oss, var och en ställdes till svars inför 
hela klassen: vad gjorde just du, var du med i slagsmålet, försökte du 
ingripa? Och hanen gol en gång till: jo, vi var med, vi s tod bredvid 
och tit tade på, vi försökte inte stoppa slagsmålet eller hjälpa Per-Erik. 

Visst stod jag bredvid, men inte på översittarnas sida. Per-Erik 
hade rät t, men jag vågade inte ta steget ut och ge mig in i slagsmålet 
på hans sida, och kanske utsättas för samma förödmjukelse som han. 
Men det var helt fel, det han utsattes för. Det ville jag säga när vi för
hördes, men vågade inte då heller, det kändes som om jag bara skulle 
ha skyllt ifrån mig. Vi var många som fick skämmas, slagskämparna 
fick sitt st raff, Per-Erik det hårdaste st raffet eftersom han skadat sin 
k lasskamrat. En orättvisa till. 

Slagsmålet på skolgården och dess fö ljder blev en läxa för livet om 
makt. Här förekom det ena övergreppet efter det andra, där A tving
ade på B sin vilja, fick B att göra saker mot B:s vilja enligt den klas
siskt vordna definitionen av makt .

2 
Men vilka var då A respektive B? 

MAKTELITER OCH RATIONELLA INTRESSEN 

När statsvetarna på 1950- och 1960-ta len inledde den moderna 
forskningen om makt var deras första fråga hur m akteliten såg ut: 
fanns det en elit eller flera konkurrerande?3 Det var en fdlga som 
handlade om ett demokratiskt kärnproblem. Den normativa demo
kratiska teorin förutsatte att maktväxling var möjlig, att medbor
garna i allmänna val kunde både välja och välja bort sina herrar. 
Detta var en av de viktigaste skillnaderna mellan västlig demokrati å 
ena sidan och de nyss besegrade fascistiska och nazistiska diktaturerna 
respektive 1950-talets huvudmotståndare, de kommunistiska diktatu
rerna å den andra. Men om det bara fanns en enda maktelit i demo
kratierna blev valet av härskande elit illusoriskt. Det var framför allt 

sociologen C Wright Mills som i det klassiska verket "Makteliten" 
från 1956 (på svenska 1971), i en slagkraftig och samhällskritisk 

analys skildrade den sammanhängande sociala och politiska el iten i 

USA, men också hur traditionella värderingar om heder och rättskaf-
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fenhet ersatts med en ny "högre omoral", som spred sig uppifrån och 

nedåt i det moderna amerikanska samhället. Milis moraliska kritik av 
m akteliten känns anmärkningsvärt aktuell i kontokortsskandalernas 
och fallskärmarnas Sverige, kan det tilläggas. 

D enna pessimistiska syn utmanades av amerikanska statsvetare 
med Robert Dahl i spetsen. De studerade politiskt beslutsfattande, 
gärna på lokal nivå och där fann de ofta två eller flera konkurrerande 
eliter, som tävlade med varandra om den politiska makten.4 Vem som 
helst kunde kanske inte skaffa sig makt så som den klassiska demo
kratiteorin tänkt sig, men maktväxling var i alla fall möjlig i begrän
sad utsträckning. Med denna tes kunde den skamfilade demokratiska 
teorin återupprättas, o~ än i modifierad form. 5 

I tioåringarnas värld var det W right Milis som gjorde den träf
fande a nalysen. Som vi upplevde den sociala världen, var den skiktad i 
olika lager, med en tydligt iakttagbar elit överst. I vår värld var nog 
eliten mer social än klassmässig, så noga höll vi inte reda på vad and
ras föräldrar hade för yrke och förmögenhet. D et var socialt kapital 
som vägde tyngst, det sociala kapital vi tillskrev varandra. (Bland 
pojkarna var kroppskrafter en inte oäven tillgång i det sociala spelet, 
men de var inte ensamma tillräckliga fö r att ge högt socialt anseende.) 

Men ibland syntes förstås samhällets klassklyftor även för oss, enklast 
m ärktes de på hur man bodde - stor villa = överklass, liten hyreslä
genhet = arbetarklass. Och naturligtvis fanns den aspekten också 
med i det där slagsmålet. Vi som inte ingrep visste vår plats i den so
ciala hierarkin, vi visste att "översittarna" markerade sitt övertag, sin 
plats som maktelit och att det var klokt att inte ifrågasätta detta, vad 
vi än tänkte innerst inne. Makten utövades inte bara mellan dem som 
deltog i slagsmillet, vi var alla berörda, delaktiga i en bekräftelse av 
den rll.dande sociala ordningen. 

Tanken på att arbetarklassen och dess representanter utgjorde en 
utmaning mot borgerlighetens sociala elit var oss däremot totalt 
främmande, trots att vi befann oss blott några stenkast frll.n den spll.r
vagnshll.llplats där Per Albin Hansson segnat ner och dött ll.tta år tidi
gare och trots att arbetarklassen i Katrineholm fem 1l.r tidigare förkla
rat för nyfikna sociologer att de tillhörde arbetarklassen och att den 
hade makten i samhället.6 I den borgerliga miljö vi kände , var arbe
tarklassen inte bara underst, vi sll.g sil. fä a rbetare att vi inte förstod 
klassens numerära styrka. 
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MAKTREURSER OCH INTRESSEN 

Statsvetarnas resultat blev rätt lama - det krävs mer an vad de då 
gjorde för att ge skärpa och slagkraft åt maktanalyserna. En 
bidragande orsak till detta vara att 1950-talets statsvetare inte så 
mycket intresserade sig för hur makten utövades, u tan nöjde sig med 

att ta reda på vem som hade makt. Det var socio logerna som i stället 

började tala om de makt resurser som krävs fö r att utöva makt. Och 

det va r enkelt att som tioåring förstå den sociologiska poängen. J ag 
var ett å r yngre än mina klasskamrater, och "översittargänget" var tre

fyra grabbar, som utan svårigheter klått upp mig också. N är vi stod 
där och våndades under slagsmålet, var de t lätt at t göra en träffsäker 
kalkyl av styrkeförhållandena. Tillgången till maktresurser skulle, 
förväntade vi oss, avgöra striden. O ch kampviljan, som sentida 
historiker ibland känner att det måste hänvisa till för a tt förklara ett 
handlande mot alla odds,7 räckte den gången inte till för att någon av 
oss skulle ge sig på övermakten. 

Men de andra då, mina kompisa r som också stod bredvid och tit
tade pil. och flinade åt den som fick stryk? Såg de inte orät tvisan som 
jag säg den, om vi ge tt oss in i striden allihop, så hade vi väl fått bukt 
med övermakten? 

Slagsmålet utspelades på våren 1954, under den stora klassfredens 
tid i Sverige, i samförståndets lyckorike. Men där, på skolgården, ut
kämpades klasskampen med knytnävar och stenar - brottningen som 
var vår sport utan vapen, som Bill Sund talar om i sitt kapitel, slog 

plötsligt över i väpnad klasskamp. Per-Erik var en av några få a rbe

tarungar i medelklassens eldorado, han (och klasskamra ten Solveig) 
åkte på kollo på somrarna, många av oss andra hade sommarnöjen, 
eller 1l.tminstone sommarstugor. "Översittargänget" var överklass , åt

minstone minns jag dem så: de var överklass i skolan. Per Erik var en
samva rg, vi som stod och t ittade på hade vårt eget medelklassgäng. I 

den våldsamma kampen mellan överklass och underklass som plö tsligt 
utspelades framför våra ögon, stod våra egna klassintressen inte direkt 
på spel. Mellanskikten vacklade, som vänstern brukade säga på 1970-
talet, mellan huvudklasserna och lutade sig mot den klass som hade 
makten och ingrep inte. 

Med denna förklaring skulle en rational choice-teoretiker vara 
nöjd. Vårt uteblivna handlande var rationellt i förhållande till våra 
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intressen. Men redan tio-åringarna förstod bä ttre. Vi visste a tt intres
sen inte var tillräckliga fö rklaringar till handlande eller utebliven 
h andling - ska det bli något av, ska man resa sig mot övermakten, så 
krävs det samm anhåll ning av spli ttrade intressegrupper, som jag re
dan då intuitivt anade och så småningom kunnat demonstrera vete n
skapligt i boken Maktkamp i byggbransch (1989). På den här punkten 
går min maktana lys dessutom utanför de ramar som drag its upp av 
sociologen Walter Korpi, en av de ledande maktresursteoretikerna. 
K orpi utgår från att aktörerna är rationella och tillvaratar sina intres
sen utan a tt ha några större problem då det gäller att tolka vad som 
är intressen och hur de ska prioriteras i fö rhållande till varandra.8 På 
denna viktiga punkt har jag en annan ståndpunkt, nämligen att in
tressen ofta är oklara, svårdefinierade och dessutom ibland direkt lo
giskt motstridiga mot varandra. Allt det ta gör det till en central 

uppgift för den organiserade aktören a t t välja strategi och ha ndlings
väg mellan flera till synes likvärdiga al ternativ. Därför blir inte heller 
den rationella intresseanalysens förklaringar särskilt övertygande eller 
överraskande.9 

I CKE-BESLUT, UTEBLIVEN HANDLING 

Vi stod där, en handfull tioåringar på sko lgården vid Smedslättens 
folkskola, inför ett av de klassiska maktproblemen: hur ska man få ett 
oorganiserat kollektiv att handla samfållt ? Vi möter problemet i 
slutscenen i film en "Döda poeters sällskap" (som utspelades några år 
senare, dvs i slutet av 50-talet, med samma slags pojkar som jag och 
mina kamra ter, fast några å r äldre). Filmens tragedi är fullbordad, den 
avhållne läraren , som försökte få sina elever att "fånga dagen" (carpe 
diem) är avskedad, den borgerligt auktoritä ra ordningen - hur väl 
minns jag den inte från egna skolår - är återupprä ttad . D en avskedade 
läraren kommer in i k lassrummet för att hämta sina saker, det ä r ett 
laddat ögonblick, något borde sägas eller göras, m en vad, av vem? 
Under den nyinsatte äldre lärarens stränga blickar är överläggningar 

omöjliga. Det är ett laddat ögonblick. J ag vet vad de tänker, för jag 
h ar varit med om de t själv. Då reser sig en av sko lpojkarna och k liver 
upp på sin skolbä nk och står där tyst, som en hälsning till den 
avskedade läraren. Någon var tvungen a tt ta ini t ia tivet, a tt ta hela 
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risken att utsätta sig för övermaktens straffande hand , blir han 
stående där ensam ligger han illa till. Men efter en kort tveksamhet 

reser sig mflnga andra också, en efter en och ställer de sig på sina 
bänkar: tillsammans skyddar de varandra mot repressalier.

10 

Det var det vi inte gjorde, det var ingen som vågade ta det första 
steget och testa de andra om inte de också var beredda att följa initia
tivet. Det var ett exempel pil den icke-beslutens makt, som forskarna 
började diskutera som en utvidgning av den traditionella maktteorin. 
Så länge man studerade faktiskt fattade politiskt beslut, fa nn fors
karna ofta konkurrerande eliter. Men, började man fråga sig, detta är 
väl ändå inte allt, skönmålar vi inte verkligheten på detta sätt? Eli
terna kanske i stället härskar genom att kontrollera den politiska 
dagordningen, genom att se till a tt centrala frågor aldrig kommer 
upp till beslut, som sedan olika eliter kunde kämpa om? Det är en 
rimlig friga, den stämmer väl med vår common-sense-förståelse av 
makt, men denna insikt har varit a nmärkningsvärt svår att omsätta i 
konkret, empirisk forskning. 11 

Frågan har väckts igen på 1980-talet, med John Gaventas upp
märksammade bok Power and powerlessness (1980). Boken introducera

des i Sverige av maktutredaren Olof Petersson, som tog med ett in

lägg av Gaventa i Maktutredningens första bok, antologin Maktbe
greppet (1987). Gaventa förs tod verkligen vårt problem. Det han foku
serar är frågan "varför människor finner sig i och varför de inte revol
terar mot en skriande ojämlik social situation." Tystnad, maktlöshet 
och utebliven revolt kan enligt Gaventa förklaras från flera o lika as
pekter: med bristande maktresurser, med barriärer mot handlande och 
förväntan om nederlag och med mottaglighet för myter och ol ika 
slags legitimeringar av makten , som splittrar B:s medvetande om A:s 
makt. Det kommer alltid 

"att ligga i A:s intresse a tt i latenta konfljktsituationec utveckla och 
vidmakthlllla ett gen erellt passivitetsmönster hos B. A kommer att 
eftersträva att omintetgöra utmaningar frlln B:s sida oberoende av 
om de omedelbart förefa ller va ra riktade mot A eller ej; när mönst
ren väl har brutits ökar nämligen sannoljkheten för fortsatt aktivitet 
frlln B:s sjda, samtjdigt som de kontrollmöjligheter A förfogar över 
minskar."12 

Gaventas resonemang ser man sedan inte ett spår av 

Maktutredningen och dess slutrapport (SOU 1990:44). Hans inlägg 
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finns där utlagt nästan som ett villospår från den linje Olof Petersson 
senare skulle utveckla. Snart var tystnad och maktlöshet helt 
bortglömda problem för P etersson, sedan handlade det bara om aktiva 
medborgare och om hur de fö rnyar demokratin - ett nytt drag från 
statsvetarnas sida för att få den reellt existerande demokratin att likna 

klassiska ideal , att tolka verkligheten så att den passar till kartan. 13 

Andra forskare - Eva Blomberg, Ylva Waldemarsson 
14 

- har tagit 
upp Gaventas resonemang och omsatt dem i fruktbar fo rskni ng. Som 
Ylva Waldemarsson konstaterar i sitt kapitel , står forska rna här inför 
stora problem - tystnaden talar inte, varken då elle r genom d e t efter
lämnade källmaterialet. Och den gången talade vi inte heller o m sa
ken efteråt, så inte ens då, när det hände, vet jag vad mina kompisar 
tä nkte innerst inne, om de egentligen ville ing ripa eller njöt av a tt se 
en udda klasskamrat tryckas ner. 

Gaventas resonemang är en viktig modifiering och utvidgning av 
maktresursansatsen. En förutsättning för att detta perspektiv ska bli 
slagkraftigt och övertygande är att aktörerna faktiskt vet vilka intres
sen de har och att de försöker hävda sina intressen . Men o m maktför
h1Ulandena är sådana att de inte ens först!lr att de borde protestera, då 
kommer fo rskarna inte lå ngt med analyser av maktresurser och öppen 
maktkamp. 

G ENUSSYSTEM 

Ungefär samtidig t som G aventas bok publicerades i USA, b röt 

kvinnoforskningen igenom i Sverige som en ny, stark och livskraftig 
forskningsriktning. Den blev en utmaning också mot 
m aktforskningen, genom a tt kvinnoforskarna enkelt och effektivt 
kunde påvisa de stora skill naderna i mäns och kvinnors liv, makt och 
maktresurser. Vi fick en genusteori, som a nvändes för att tolka 
relationerna mellan könen, sedda som sociala konstruktioner. Yvonne 
Hirdman har också formulerat genussystemets tv!l grundlä~gande 

logiker: könens isärhå lla nde och den manliga normens primat. 5 

Tesen om könens isärhållande hade vi nog inte riktigt förstått , i en 
klass med fjorton pojkar och arton flickor och en lärarkår dominerad 
av kvinnor. I v!lr värld fanns det gott om kvinnor - det var männen 
som var frånvarande . Papporna såg man inte så mycket av, de 
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jobbade, på arbetet eller i trädgården, medan mammorna ofta var 
hemmafruar, åtminstone i den medelklass jag kände. Det här hände ju 
också i början av 1950- talet, under den period som Hirdman 
karaktäriserat som husmoderskontraktets. 16 D et skulle inte heller 
fallit oss in att tänka på staten enbart som mansdominerad eller 
patriarkal. Vår omede lbara erfarenhet var att den offentliga sektorn 
var kvinnodominerad det var lärarinnor, skolkökstanter, 
skolsköterskan vi oftast mötte. D etta var i själva verket typiskt för 
den framväxande välfärdsstaten på 1950-tale t. Statens direkta 
kontakter med medborgarna sköttes normalt av kvinnor, som utövade 
makt över män och pojkar. Vi pojkar var inte isärhållna från 
kvinnorna ännu, vi hade i stället fullt sjå att hävda våra egna värde

ringar mot den kvinnomakt som omgav oss överallt, utom möjligen 
jus t i vllra egna leka r, i gängens inre liv. 

Att mannen var överordnad norm var däremot en tanke som vi 
kunde ha accepterat. Bakom "fröken staten" skymtade patriarkerna, 
de män som var överordnade kvinnorna. Det var sällan vi mötte dem -
skolläkaren kom någon gång, rektorn var dessutom rektor i den större 
Ålstensskolan och besökte en gång i veckan fjärdeklasserna i vår skola 
och hade högläsning med dem ur spännande böcker. D et var likadant 
hemma: bakom den omedelbara kvinnomakten fanns en annan makt, 
fast vi inte så ofta mötte den, fädernas/ männens patriarkala makt. 

Redan då, dvs i tioihsåldern, kunde man också börja ana den effekt 
könen hade på varandra, en effekt som borde ingå som genussyste
m ets tredje g rundläggande logik: när könen möts, bidrar de t ill den 
hierark iska ordningen hos det motsatta könet. Kvinnornas gunst 
rangordnar männen och tvärtom. O m detta var vi redan medvetna, 
och flickorna kanske ä n mer än pojkarna 

17 
- popularitet, socia lt a nse

ende var förknippat med framgång hos det motsatta könet och ecc 

socialt kapital med konsekvenser fö r maktrelationerna oss blivande 

m än emellan . Ordningen mellan könen blev oupplösligt samm a n
knippad med ordningen inom könen, de undero rdnade kvinnorna 

hade make över vår inbördes ordning - denna intuitiva fö rståelse tala r 

mo t den Hirdmanska före nklingen av genussystemets logiker. 
I dessa möten och ömsesidiga rangordnande fin ner vi en möjl ig 

förklaring till att somliga kvinnor inte är intresserade av att störa 
maktrelationen mellan könen. I ett samhälle där könen vore jämlika, 
skulle de kvinnor som vann på m ötet m ed männen fö rlora sitt fö re-
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träde framför andra kvinnor. Och tvärtom: i det jämlika samhället 
skulle somliga män/ pojkar bli mer jämlika med andra, v ilket de un
derordnade männen vinner på. 

Men till och med då skulle vi ha protesterat mot tanken på att 
kvinna ns underordning var ett resultat av ett direkt förtryck från de 
m ä n som var närmast dem i det sociala rummet. Visst fanns det för
trycket också, men vi viss te att det fanns något som var mycket vikti
gare än att förtrycka det andra könet , dvs a tt se till att flicko rna hö ll 
sig på sin plats. D en uppgiften skötte s trukturer och institutioner, vi 
behövde inte göra mycket åc saken. I stället var pojkarna upptagna 
med at t fö rtrycka varandra, medan flicko rna stod bredvid och tittade 
på. Vi i centrum, de runt omkring - så formades en manlig syn på det 
eg na könet som viktigare, som no rmen för allt mänskligt beteende. 
Mannen var no rmen , men denna norm formades inte enbart i jämfö
relse med den kvinnliga normen, utan män jämförde sig med var
andra, 18 samtidigt som kvinnorna, vid m ötet mellan könen, också fick 

inflytande över den manliga normens innehåll. 

K ULTURTEORI - HEDER OCH ANSEENDE 

Ungefår samtidigt som många kvinnohistoriker började utforska 
gen ussystem ets m ysterier, gav sig andra historiker pil kulturer och 
kulturteori. Bakom denna reaktion fanns ett berättigat missnöje med 
en all t för mekanisk, materialistisk och deterministisk 
samhällsvetenskap. Reaktionen gällde både den marxistiskt 
inspirerade forskningen och olika former av borgerlig ekonomisk och 
samhällsvetenskaplig teori. I båda fallen spelade ekonomiska motiv 
och intressen sto r roll fö r förklaringen av mä nskligt beteende, i båda 
fallen silgs mä nniskor som rationellt handlande utifrån entydigt 
definierade in tressen, vare sig det ansågs vara klassintressen eller 
individuella och egoistiska intressen. 

19 
Här möter vi också en kritik 

mot makt resursteorin som alltför enkel då det gäller a tt faktiskt 
förklara aktörernas handlinga r. (Björn H o rgby ä r e tt typiske exempel 
pil denna reaktion och kritik. 

20
) 

I denna utveckling å terspeglas hur maktforskningen ta r upp tidens 
problem. M aktresurs teorin var särskilt väl anpassad för att förstå och 

förklara den typ av skarpa klasskonflikter och strider inom politiken 
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och på a rbetsmarknaden som präglade perioden från 1960-talets till 
1970-tale ts mitt i de demokratiska, kapitalistiska länderna. D enna 

period minns vi alltför lättsinnigt som studentrevolternas epok, när 

den betydligt viktiga re förändringen gällde löntagarnas och deras in
tresseorganisationers radikalisering. 1980- och 1990-talen har i stället 
präg lats av andra motsättningar och konfliktlinjer. Klasskampen har 

överflyglats av kampen fö r likaberättigande, av kvinnors kamp fö r 
lika rättigheter som männen, av etn iska gruppers krav på erkän nande 

och rättvisa, av sexuella m inoriteters krav på erkänna nde och respekt. 
Klasskonflikter to lkas gärna som strider mellan olika intressegrupper 
som kämpar för sina rationella intressen. D e nya konflikterna handlar 
om vem man är, om identiteter och konstruktioner av identiteter och 
vilka rättigheter m an har i relation till vem man är. Bokti tlar som 
"Arbetarklassen i välfärdskapitalismen" och "Maktkamp i bygg
bransch" letar man numera förgäves efter, om man över huvud taget 
letar efter dem, bokhandelns hyllor fylls med böcker som heter "D om 
där", "Carving out identities", "Construction of gender" eller "Queer 
Theory". 

Ett slagsmål på en skolgård skulle kul turteoretikerna troligen 
tolka som att någons heder var utmanad och att utmaning krävde ett 
fysiskt gensvar. Historikern Dag Lindström går t ex så långt at t han 
vill hävda at t äldre tiders våldsamma beteende inte berodde på att 
normbild ningen var svag och aggressionerna starka, utan tvärtom att 

en stark normbildning krävde våldsamma handlingar, en tolkning 

som historikern Arne J arrick i sin tur invänt mot.
21 

I vårt fall är det nog J a rrick som hade rätt. D et här slagsmålet bröt 

egentligen mot de beteenderegler som gällde bland oss pojkar. Slags
mål skulle vara renhåriga, flera mot en var fegt, likaså var de t strängt 
förbjudet att använda vapenliknande tillhyggen, som stenar. Skolgår
den var vår egen värld med et t självständigt regelsystem. Dagens kul
turteoretiskt inspirerade forskares tolkning av sådana här konflikter 
som en fr!l.ga om heder, som angreps och försvarades ringer dessutom i 
mina ö ron lite anakronistiskt. Ett ålderdomligt hedersbegrepp fö rs 
lä ttvindigt in i 1900-talets, än värre i 1950-talets värld . H eder var för 
oss pojkar något lika m alätet som fånigt. "På min heder" kunde en 
skämtfig ur i en serieteckning säga, majoren i 91 :an Karlsson eller så 
var heder något för de högfärdiga adelsmän vi mötte i litteraturen , 
d ' Artagnan och de t re musketörerna till exempel. Nej , heder var 
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inget för oss. Det här var dessutom före de stora maffiaavslöjandena i 
USA, som längt senare skulle spridas till pojkgängskulturer världen 
över genom "Gudfadern" och andra maffiafilmer. Ingen av oss skulle 
kommit på tanken att väsa "Show me at least som e respect" genom 
mungipan. 

Men något fanns det där i alla fall, vi skulle kanske kallat det po
pularitet - är hon eller han poppis kunde man fråga, å tminstone några 
år senare, när det motsatta könet mer aktivt gjort sin entre i vår värld 
och vi pojkar också influerades av Bild journalen och andra livsstil
skonstruerandc massmedia. D en populära var omtyckt och omsvär

mad, inte fruktad som den respekterade i maffians värld, popularite t 

passade i det privata livet, heder var ett begrepp för offentligheten .
22 

Men p roblem et i det här fallet var just att alla aktörer bröt mot re

gelverket, att jag minns all t ihop beror just på den s ta rka känslan av 
korsande värderingar och kalkyler. Tolk ningen att våld handlar om 

normstyrda försvar av heder stämmer knappast den här gången. Men 
visst stod värden som popularitet och socia lt anseende på spel. 

DISKURSER OCH KUNSKAP 

Redan på 1970-talet hade en ny forskare gjort anspråk på 
tolkningsföreträde då det gäller vad m akt ä r, en skallig fransk filosof, 
eller sociolog, eller kanske var han histo riker, Michel Foucault? Han 
lyckades anmärkningsvärt effektivt omge sig med den mystiska 
nimbus som ä r ett mås te för a tt man ska slå igenom som 
humanvetenskaplig guru och teoretiker. Ecc viktigt skäl till detta är 
att han så väl behärskade konsten att skriva svårbegripligt och snårigt 
men ändå fö refalla att säga något nytt och tidiga re inte tä nkt på 
centrala områden. 

23 

Med Foucault kan vi i g runden ifrågasätta de antaganden som den 
traditionella maktforskningen, inkl usive maktresursteorin , bygger på. 
Foucault ställer oss på allvar inför frågan vad vi, vad vetenskapen 

egentligen kan veta om en värld utanför oss . Influerad av neo
nitscheanskt tänkande förutsätter han att objektiv, vetenskaplig 
kunskap inte är möjlig. Men om så är faller, vad är då det vi kallar för 
kunskaper? D et är make, är Foucaults svar, kunskap ä r ett resultat av 
maktutövning . Det är inte så, som man brukar säga, att kunskap ger 
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makt, utan tvärtom att makt är en förutsättning för att det vi kallar 
vetenskaplig kunskap skall kunna upprättas. Denna maktutövning 
sker inte genom medvetna aktörer, som ett resultat av deras vilja och 
överlagda handlande. Makten finns överallt och ingenstans, i de 
diskursiva st rukturerna, som anger regler för tänkande och argu
mentering, som pekar ut de begrepp och symboler som bör användas 
och de värderingar vi bör utgil. ifn1n.24 

Med ett sådan förhållningssätt mil.ste man ifrågasätta alla teorier 
som bygger pil. att individer handlar rationellt utifrån sina väl identifi
erade intressen. Intressen kan inte vara objektiva och oberoende av 
individers eller kollektivs tolkningar, A kan inte göra en självständig 
och oberoende bedömning av vad som ligger i hans/ hennes intressen 
och sedan handla därefter. Intressen är sociala konstruktioner, A kän
ner dem inte bättre än B. Gaventas tanke at t B:s uteblivna handlande 

beror på bristande insikt om egna intressen, blir här inkorporerat i ett 

större sammanhang, i ett försök att förstå och karaktärisera de tan
kestrukturer som både A och B rör sig inom. Det är visserligen så att 
B:s uteblivna handlande bl a beror på bristande insikt om vad B borde 

göra, men A känner inte heller sina objektiva intressen, vet inte heller 
säkert vad som ligger i hans/ hennes intressen och vilken maktutöv

ning som vore mest ändamålsenlig. 
När det gäller kunskapsteorin bör vi in te acceptera det neo-nit

scheanska inflytandet över Foucault. Om forskarna ger upp sina an
språk på att kunna tolka en värld utanför deras egna föreställningar, 
kan de då göra anspråk på något annat än att ständigt producera nya 
diskurser, nya konstruktioner av verkligheten, som inte har g iltighet 
för nil.got utanför sig själva? Och gäller inte detta också Foucault 
själv, även om han inte säger det rent ut - det han skapar är inte mer 
än en ny diskurs bland andra diskurser, borde han själv anse. 

Med Foucaul t skulle vi karaktärisera vårt slagsmål och dess följder 
som ett exempel på övervakning och straff - Foucaults bok med just 
denna titel är det bästa his toriska verk han skrivit - och pil. diskursiv 
makt. Och Foucault skulle nog intressera sig betydligt m er för 
skolans reaktion pil. slagsmil.let än på slagsmålet självt. Med förhör och 
straff definierar en disciplinerande institution som skolan människors 

beteende, avgör vad som är acceptabelt och normalt, respektive vad 
som är onormal t. Offentliga institutioner och den vetenskapliga 

forskningen definierar eller konstruerar vad som skall betraktas som t 
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ex vansinne resepktive straffbart, kriminellt handlande.25 D et var den 
diskursiva makten som avgjorde att Per-Erik i sitt raseri bröt mot 
reglerna och borde straffas - med en annan diskurs skulle hans 
beteende ha hyllats som hjältens. 

Vi var dessutom utsatta för en massiv indoktrinering, eller upp
fostran om man nu föredrar det begreppet, inriktad på att lära oss vad 

en god social ordning var för något, vad som krävdes av oss som goda 
och respektabla (blivande) medborgare i det välorganiserde svenska 

samhället. Det religiösa inslaget i denna uppfostran var ännu starkt: 

det bibringades oss i söndagsskolan, skolans kristendomskunskap och 
morgonandakter, i sedelärande berättelser v i fick läsa, i scoutrörelsen, 
i många hem. 

I det uppfostrande budskap vi mötte fanns också de typiska hjälte
sagorna, heroiseringen av tapperhet i fält och av ridderlighet. Detta 
budskap förmedlades till oss bland annat genom J ohan Ludvig Rune
bergs Fänriks Ståls sägner och Carl Grimbergs Det svenska folkets under
bara öden, men också genom matinefilmerna om cowboys och indianer 
och i serietidningarnas värld. Masskulturen representerar olika ideal
typer för beteende, så som Eva Blomberg visar i sitt kapitel. Någon 
riktig ordning fanns det väl inte i detta budskap, där fanns å ena si
dan en nationalistisk propaganda för att förbereda oss pojkar på att 
försvara vårt fädernesland med vapen i hand mot den lede fi, vid 
denna tid utpekad som det kommunistiska hotet från Sovjet och Öst
europa - vi befann oss ju i det kalla krigets skugga. Å andra sidan 
mötte vi den amerikanska Vilda västerns ensamvargar, revolvermän 
och kringvandrande kofösare, mer individualistiska än nationalro

mantikens tappra soldater, men också trogna försvarare av goda dyg
der och vita anglosachsiska kuJturvärden mot skurkar och vilda india
ner, lika lömska som våldsamma: indianer = kommunister. Sc<:rntrö
relsens och idrottens värderingssystem spädde på detta budskap om 
tapperhet och rent spel, värden som alltså sattes åt sidan i just detta 
slagsmål. Så visst levde vi i en maktens diskurs om god samhällelig 

ordning och kamratligt uppträdande, som vi just då hade svårt att 
ifrågasätta annat än i den blinda vredens eller feghetens ögonblick. 

Den maktkamp som utkämpades mellan några skolpojkar inrange
rades sedan i ett större, opersonligt maktsystem, som iakttog, regist
rerade och klassificerade deras beteende. Behandlingsideologin hade 
ännu inte slagit igenom i Smedslättens folkskola, det var inte tal om 
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att skicka någon till skolpsykologen eller att förstå den enskilda poj 

kens beteende i relation till famlij, svår social bakgrund eller något 
liknande. Straffen var fortfarande ofta kroppsstraff, vi fick örfilar och 
lyftes i kindhåret, agan var inte avskaffad. (Detta är, noterat i förbi
farten, ett typiskt exempel på de empiriska invändningar historiker 
ofta har mot Foucaults överdrivna teser om skarpa brott i den histo
riska utvecklingen - kroppsstraffen borde ju ha försvunnit redan på 
1800-talet, parallellt med att cellstraffen ersatte kroppsstraffen på 
kriminalitetens område.) 

Övervakningen och disciplineringen krockade denna gång, som så 
många andra med våra egna värderingar av vad som var rätt och fel: 
den vi såg som offret blev den stora skurken, fick det hårdaste straffet. 
Denna typ av krock hade Foucault förstått bättre än många av de his
toriker som låtit sig inspireras av honom. De reducerar gärna Foucault 
till förtryckets historiker och med hjälp av honom skildrar de statens 
och överhetens disciplinerande aktiviteter gentemot befolkningen.

26 

Tolkad på detta sätt skulle Foucault sett den historia jag berättat om 
som en historia om överhetens disciplinering av pojkar, om det bor
gerliga samhällets maktutövande med staten och kapitalet sittande i 

samma båt, med lärarinnor och rektor skapande den disciplin och den 

ordning som kapitalet behövde ha av oss som framtida löntagare.
27 

Men Foucault var, som många påpekat, inte bara eller främst för

tryckets historiker, utan också befrielsens filosof.28 Foucault skulle 
sett vår incident inte bara som ett uttryck för diskursiv makt över 
ungdomar, utan också som en krock mellan olika diskurser, förank
rade i olika slags institutioner, skolan kontra gängen. Det faktum att 
vi kunde se Per-Eriks öde och straff som orättvist visar att vi inte var 
helt beroende av den offentliga diskursen, att dess makt över våra sin
nen var begränsad. Maktkonflikter är ofta möten mellan konkurre
rande diskurser och just denna konkurrens ger den enskilda individen 
valmöjligheter, som innebär en åtminstone begränsad frihet från 
överhetens, den dominerande maktens diskurs. Vi möter här än en 
gång en av matkforskningens utmaningar, svårigheten att hitta mot
makten där den inte borde finnas, att förklara varför människor 
ibland handlar och tänker på tvärs mot rådande maktförhållande och 
diskurser. 

Den indoktrinering vi var utsatta för fick dessutom - som så ofta 
annars - begränsade effekter, så långt jag kan bedöma saken. Vi hörde 
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till den generation som skulle svika kyrkan och frikyrkorörelsen, v1 
skulle debattera jungfrutro och dubbelmoral med Kristina Ahlmark 
på sextiotalet, vi skulle vara med i den sexuella frigörelsen i p-pillrets 
spår, vi skulle leva som sambor i stället för i de äktenskap vi var kul
turellt presdestinerade för, vi skulle skilja oss betydligt oftare än vad 
vår föräldrageneration gjort .

29 
Och till och med i Smedslättens folk

skola, i ett av den svenska borgerlighetens absoluta kärnområden med 
trevligheten som lösenord30

, en skola senare värdig kungabarn, växte 
revolutionens frö, även bland dessa väluppfostrade och socialt isole
rade barn skulle så småningom drömmen om ett socialistiskt lycko
rike och solidariteten med Tredje världens revolutionära rörelser 
väckas till liv. 

Diskursens makt över vårt sätt att tänka, att beskriva vår värld och 
forma våra värderingssystem fanns naturligtvis där, men den var långt 
ifrån total. Vi hölls på plats i ett eget socialt system av den skola vi 

gick i, av det sociala rum vi växte upp i. Dä r och då var det svårt för 
den enskilde att gå utanför ramarna, att bryta mot den rådande soci

ala ordningen. Men ser vi historiskt på saken, är det svårt att hävda 

att diskursernas, eller begreppens och metaforernas makt
31 

är så stark 
att den hindrar förändringar, att den hindrar att nya alternativ upp
står: I det borgerliga samhället växte den socialistiska rörelsen fram 
under 1800-talets senare decennier, snarast överraskande snabbt. 
Borgerliga feminister utmanade manssamhället vid samma tid, i vår 
tid har miljörörelsen och ett ekologiskt tänkande blivit viktiga alter
nativ till det dominerande industrisamhället och dess ideologier. Fry
ser vi tiden och tittar närmare på de ideologiska alterntativ som finns 
till hands i ett givet samhälle vid en och samma tidpunkt, så finner vi 
också ett brett spektrum av ideer, föreställningsvärldar och verklig
hetsbeskrivningar, religiösa, partipolitiska, vetenskapliga osv. Den här 
typen av ideologiska förändringar över tid och valmöjligheter vid 
samma tidpunkt talar mot tanken att diskursernas makt är avgörande, 
att de hindrar oss att tänka i alternativa tankebanor. 

Fanns då möjligheten till förändring redan där och då, eller kom 
den först senare? Hade den process som skulle leda till brottet mot 
den rådande ordningen påbörjats redan den där dagen då skolfotogra

fen var på besök hos oss, i september 195 3, och tog en rörande bild på 

32 ungar som ser oförskämt glada ut ? Kanske samma dag som vi satt 
där och log mot kameran - eller åtminstone en dag i samma månad -
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steg en ung las tbilschaufför i Memphis, Tennesse in i en skivstudio 
och sjöng in två sånger till sin mamma. Hade vi hört honom i d et 
ögonblicket, hade vi knappast brytt oss om Elvis Presley, men det 
skulle bara dröja några år innan vår värld uppfylldes av den kommer
siella ungdomskulturens valmöjligheter och identite tsforma nde alter
nativ: först Elvis Presley mot Tommy Steele, sedan d ix ieland mot be
bop. D et ä r frestande att tänka sig att en kulturell frigörelse, av det 
slag som gestaltades i filmen "Döda poeters sällskap" föreg ick den po

litiska revolutionen under 1960-talets andra hälft. Just där i Bromma, 

dä r v i växte upp, råkad e de t vara dixielandsmusiken, med inspiration 
frå n den musik som spelades i nöjeskvarteren i New Orleans på 1910-
talet, som var den främsta kulturella formen för medel
klassungdomens frigö relse från skola ns värld och familjens krav, från 

överhetens diskurser. 
Foucault är svårhanterad för histo riker, det finns för många kon

troversiella antaganden inbyggda i hans filosofiska g rundsatser för att 
han skall bli riktigt användbar i historieforskningen. Samtidigt finns 
det något frestande och fascine rande i hans sätt att tala om diskurser 
och makt. Om inte annat märks det på hur gärna andra fo rskare a n
vänder begreppet "diskurs", tyvärr ofta med så vaga definitioner att 
man bara inte begriper vad de tänker på. 

INSTITUTIONER OCH SOCIALA NÄTVERK 

Till de senaste tio - tjugo lirens maktdiskussion hö r också de nya 
institutionella riktningarna i nationalekonomi och sta tsverenska p. 
Ekonomerna intresserar sig särskilt för frågan varför vissa länder eller 

regioner har hög ekonomisk t illväxt , a ndra rn.g . D en klassiska frågan 
gäller varför kapitalismen i modern mening uppstod i H olland och 

England på 1600-talet, det aktuella poli tiskt-ekonomiska problemet 

gäller vad som krävs i dag för att t illväxten ska bli hög. (Fördelningen 

av det producerade överskotte t bryr sig dessa fo rskare mera sällan 

om.) Ekonomernas svar blir att det krävs goda institutioner och fasta 
spelregler för aktörerna att hålla sig till, för at t tillväxt ska gynnas. 
Betonandet av fasta och stabila regler och institutioner ä r en del av 
polemiken mot den keynesianska ekonomiska politiken med dess 
ambitioner att m ed aktiva ingrep från regeringars och riksbankers 
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sida i detalj försöka påverka konjunkturutvecklingen i synnerhet och 

den ekonomiska tillväxten i allmänhet. Därmed blir det också en 

borgerlig kritik av en socialdemokratisk aktiv ekonomisk politik och 

näringspolitik. Historieskrivning och aktuell politik går här hand i 
hand.32 

De institutio nella statsvetarna polemiserar gärna mot maktre
sursteorins förespråkare och hävdar att deras teoris förklaringsvärde är 
lågt. De menar också att maktresursteoretikerna arbetar med allt för 

breda aktörsbegrepp - som arbete mot kapital - och att deras analyser 
därför blir mindre realistiska. lnstitutionsbegreppet ges i sin tur gärna 
en bred innebörd: 

" / .. ./ institutions establish the rulcs of the game for political 
struggles, shaping group identities and their coalitional choiccs, en
hancing thc bargaining power of some groups while devaluing that 
of others. Politica l institutions also affcct the administrative and fi
nancial capacities of states. Furthermore, institutions influence the 
ability of policymakcrs ro achieve the degree of iosulation from so
cial pressure that may allow relativcly autonom ous initiatives, buil
ding oo (or r eacting against ) actions of their predecessors. / .. ./ Power 
resources, / ... ./ are themsclvcs pa rtly the rcsult of institutional vari
ables."33 

Fö rklaringsvärdet för det institutionella perspektivet skapas genom 

att store som småcc sopas in under institutionsbegreppets omflngsrika 

matta. Men dec bör också påpekas att det anglosaxiska "institutions" 

har en snavare betydelse an det svenska "institutioner". Som 

anglosaxiskt vetenskapligt begrepp syftar o rdet enbart på regler och 

regelverk, inte på sådana företeelser som skolan eller sjukhusen, som 

ju vi också gärna ränker på när vi hö r ordet "institutioner". Brottet 

med maktresursteorin är inte heller så dramatiskt som det gärna 
framställs. Även maktresursteoretiker har intresserat sig för 
institutioners betydelse och för problem som inscicutionalisering av 

maktkampen. 34 Men här finns ändå poänger att utvinna, särskilt om 
man samtidigt tar fasta på kritiken av de alltför breda 
aktörskategorierna. När maktkampen i et t samhälle förs med m!nga 

olika slags aktörer inblandade, b lir gränsd ragningar mellan dem, 
bestämningen av deras olika kapaciteter och maktresurser och 
förmllgan att bilda a llianser av särskilt stor betydelse.35 
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Skolväsendet är ett utmärkt och talande exempel på hur institutio

ners regelverk ordnar aktörer i grupper, tilldelar dem identiteter, drar 
gränser mellan dem och skapar normer för framgå ng och beteende. 

Smedslättens folkskola var ett ovanlig t tydlig t exempel på detta, i all 

sin litenhet. Skolan var byggd i en nyare och en äldre del med var sin 
skolgård, stora och lilla. "Skolgårdstillhörighet" spelade en väsentlig 
roll för samhörighet , som skar tvärs igenom de a nnars i skolan så ka
raktäristiska åldersgränserna, i sin tur skapade av det sätt på vilket 
skolklasser delas in efter ålder. Skolornas upptagningsområden av
gjorde m aktba lansen mellan de sociala klasserna i skolan - här hölls 
arbetarklassen borta från medel- och överklassbarnen. Det strikta re
gelverket för god ordning och den straffande myndighet som lärarna 
utgjorde fanns hotande i bakgrunden till konflikterna mellan oss 
barn. En institutionalist skulle hävda att utgången av slagsmålet var 
givet redan på förhand genom det sätt på vilket institutionen skolan 
definierade aktörerna, tilldelade dem maktresurser och angav regler 
för hur de fick och inte fick användas. 

Förändringarna kom snabbt i vår värld. Vi skulle snart sorteras in i 
nya utbildningsgångar, folkskola, flickskola, realsko la, en sortering 
som effektivt bröt upp just våra band till varandra. Den värld vår 
föräldrageneration skapat, präglades av deras livserfarenheter från tv!l 
världskrig och en mellankrigstid dominerad av arbetslöshet, fattig

dom , knappa resurser och hård kamp. Ur dessa erfarenheter föddes 
deras drömmar om trygghet, om ett socialt system som garanterade 

välfård och levnadsstandard i livets alla lägen.
36 

Tryggheten var oss 

given - friheten blev vår framtid. Hur tråkig den skola vi gick i än 
var, så gav den många av oss utbildningens valmöjligheter. Den för
längda skoltiden, jämfört med generationen före oss, gjorde oss länge 
beroende av skolan och lärarna men gav oss också en frihet från både 
föräldrar och arbetsgivare. Vid mitten av 1950-talet brö t den kom
mersiella ungdomskulturen igenom, marknadskrafterna öppnade nya 
alternativ för oss, televisionen kom in i vår värld. Kanske låg vår fri
het just i detta att maktens A:n i vår värld blev fler och öppet kon
kurrerade med varandra om det normativa budskapet? 

Men vi var inga passiva konsumenter av vare sig konsumtionsvaror 
eller skolans budskap. Vi organiserade oss hela tiden själva, v i var äkta 
barn i Folkrörelsesverige, Föreningarnas förlovade land.37 D et var ett 
s tändigt organiserande av olika lekar, av fotbollsspel och brännboll, 
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av indianlekar i skogen kring Västerledskyrkan, j ust då, i fjärde klass, 
hade vi t o m en egen arme med militära grader från övers te och 
nedåc. I a ll sin obetydlighe t är detta ett typiskt exempel på hur aktö
rerna själva bidrar till a tt skapa de institutionella ramarna för sin 
verksamhet, ett förhållande som institutionalisterna ibland bortser 
ifrån, eftersom deras uppmärksamhet i första hand ä r riktad mot s ta
ten och dess regelskapande verksamhet. 

Neo.liberala tänkare skulle beskrivit vår situat ion som en fråga om 
statens kamp mot och intrång i det civila samhället, den växande väl
färdsstaten beskrivs gärna som ett allt starkare hot mot medborgarnas 
självständiga organisering. 

38 
Men detta sätt att se på saken har nyli

gen ifrågasatts av den amerikanske statsvetaren Robert P utnam, som 
publicerat en mycket uppmärksammad studie av regionala skillnader 
mellan norra och södra Italien. Putnams poäng är att den effektiva 
regionala statsmakt som finns i Norditalien bygger på omfattande och 
aktiva sociala nätverk, och att avsaknaden av dessa nätverk är en cen
tral orsak till att också den offentliga sektorn blivit svag och ineffek
tiv i södra ltalien.39 

D et är en chockerande tanke för nyliberaler: den starka staten 
bygger på och förutsätter ett starkt civilt samhälle, de samspelar med 
varandra i ställe för att motarbeta varandra. Det ä r en tillta lande för
klaring av den m oderna svenska samhällskonstruktionen: folkrö rel
serna gjorde den starka staten möjlig. Och då menar Putnam fo lkrö
relser, och inte bara a rbetarrörelsen. Till de viktiga sociala nätverken 
i norra Italien hör ett stort antal idrottsföreningar med starkt infly

tande fr!n tjänstemän och medelklassgrupper. Vi tala r gärna om folk
rö relser och folkrörelsetraditioner, men den småtrista svenska folkrö
relseforskningen har inte lyckats ingjuta skärpa och övertalande kraft 

i begreppet Folkrörelsesverige. Men vi vet ju även från svenska studier 

att just idrotcsrörelsen hö r till de stora folkrö relserna här i landet och 
a t t tjänstemän har etc särskilt starkt inflytande just i denna folkrö
relse.40 Medelklassungarnas välorganiserade lekar där på 1950-talet 
var kanske del i ett viktigare fenome n ä n vi brukat tänka oss, del i 
uppbyggandet av de nätverk och de institutionaliserade regler och 
den vilja hos medborgarna att respektera föreningar, stadgar, regler 
som ä r nödvändig för at t sta tsmakten skall kunna bli effektiv.

41 

Det är knappast någon slump at t Sverige pli ko rt tid g jort sig kä nt 
som EU:s lydigaste land. Den lydigheten är långt ifdin enbart ett re-
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sultat av indoktrinering uppifrån, av övervakning och straff. Även 
tioåriga pojkars lekar på skolgården lär sig svenskarna att forma och 
följa regler. Alla de intensiva diskussionerna om vad man egentligen 
fick göra och inte göra då vi spelade brännboll, fotboll, slogs med 
varandra, lekte "burken" osv var delar av den större samhälleliga 
strukturuppbyggnad, som gjorde den starka välfärdsstaten möjlig, 
kan vi hävda med stöd av Putnam. Den tanken är tilltalande: i det till 
synes oskyldiga och vardagliga formas de beteenden och förhållnings
sätt som sedan gynnar en speciell samhällelig utvecklingsväg och för

svårar andra. 
Maktens villkor formas på platser där vi normalt inte letar efter 

just makt. Den sociala förändringen blev möjlig i Sverige och bland 

oss växande ungdomar tack vare den sociala ordning som växte fram i 

samspelet mellan välorganiserade medborgare och en växande offent
lig sektor. 

DEN SAMLADE MAKTEN 

Om man vill ta sig utanför och förbi traditionell maktteori, måste 
man ifrågasätta dess grundläggande antagande. Detta antagande 
består av den direkta kopplingen av maktbegreppet till aktörer, som 
den tidigt formulerades av den amerikanske statsvetaren Robert D ahl: 
makt innebär att A får B att göra något mot B:s vilja .

42 
Den 

grundtanken finns kvar i många av de olika försöken att bygga ut och 
vidga maktteorin, vare sig man för in resurser i resonemanget eller 
börja tala om icke-beslut och om hur A kan få B att vara passiv. 
Foucault lämnar detta antagande helt och hållet , han bryr sig inte om 
aktörers medvetna handlande utan ägnar sig l e att analysera och 
karaktärisera diskursernas innehil.11. För honom finns Makten överallt 
- och ingenstans: 

"Studiet av denna /maktens/ mikrofysik förutsätter emellertid att 

makten som utövas inom den inte uppfattas som en egenskap eller 
en egendom utan som en strategi och att man inte utgllr frlln a tt det 
herrravälde den leder till är nllgot man "lägger beslag pll" utan ä r 
resultatet av mlltt och steg, manövrer, taktiska grepp, tekniker och 
mekanismer; att man i denna makt urskiljer ett nät av ständigt 
spända, ständigt aktiva relationer, snarare än ett privilegium som 
man skulle kunna inneha ; att man snarare jämför den med en stän-
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dig kamp än med etc kontrakt som teglera r ö~erlllrelse eller med er
övringen av etc omrllde. Man mllste kort sagt inse att denna makt är 
nllgot man utövat snarare än besitter, att den inte är ert av den 
hä rskande k lassen erövrat eller bevarat "privilegium", utan den 
samfållda samverkan av dess stra tegiska positioner - en verkan som 
kommer till synes i de underlydandes stä llning oc h som d enna 
ibland bidrar att förlänga. Å andra sidan tillämpas inte denna makt 
utan vidare som ett tvllng eller ett förbud gentemot dem "som inte 
har de n". Den omger dem, den sprids genom dem , den stöder sig p li 
dem, liksom de själva i sin kamp mot makten i sin tur tar spjärn mot 
de grepp den har om dcm.'r43 

D et var lätt fö r tioåringarna att se maktkampen där den utspelades på 
skolgården och i k lassrummet, pojkarnas kamp m ot varandra, de 
kringståendes passivitet, frökens makt över alla oss aktö rer , aktiva 
som passiva. Det som är svårare a t t se med blotta ögat, dvs utan 
vetenskapens begreppsapparat och fö rfinade iakttagelseverktyg, är 
den makt som ligger i samhälleliga arrangemang, institutioner och 
regler, i kunskaper och verklighetsbeskrivningar. 

U.t oss d ärför tänka oss makt, och då inte i första hand aktörers 

makt över varandra utan makt i samhället elle r samhällelig make, som 
de ordningar som tilldelar människor deras id entiteter, intressen, re

surser och som samtidigt formar och/ eller anger villkoren för före
ställningsvärldar och värderingssystem, som utgör ramarna för hur 
människor tolkar sina intressen , definierar handlingsalternativen, väl
jer s trategier. Vi lyfter oss över den omedelbara akcörsnivån och ska
par en "metam akt"-nivå. 

Utgår m an från en rationell akcö rsteori, så definierar aktörerna sig 
själva i relation till sina intressen, som de känner till och ka n priori
tera emellan.

44 
D et är detta grundläggande antagande som man 

måste gå fö rbi för a t t utvidga och för bättra m aktteorin. D e har också 
ifrågasatts av många forskare från olika håll. J ag h ar själv visat att in
tressen sällan är klara och väldefinierade, utan a t t avgörandet av vad 
som är intressen är en cent ral del av aktörernas strategiska val.45 Men 
Foucaults sätt att se på kunskap och diskursiv makt, liksom forsk
ningen om professionella grupper och den makt de skaffar sig genom 
den abstrakta kunskap de kontrollerar

46
, visar att definitioner av 

identiteter och intressen in te bara är en affär för den berörda aktören 
själv, u tan redan här finns det en maktutövning med i spelet, en mak
tutövning som ofta görs av andra aktörer än dem som är indragna i 
den öppna maktkampen. D et ä r exempel på den makt p rofessionella 
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grupper och normproducencer har: de är med i kampen om vilka vi är 

och vad våra identiteter innebär. 

När vi barn trädde in på skolgården, så definierades vi av skolkam
raternas bemötande, av de iden titeter vi bar med oss hemifrån och av 
skolans och lärarinnornas sät t acc bemöta och behandla oss. Vi befann 

oss i etc delvis motsägelsefullt kraftfält, där olika definitioner drog i 
väg med oss åc olika håll. Dessa motsägelser gav oss också något slags 
handlingsucrymme som individer. Statens ingrepp i vår liv - som skol
pojkar i synnerhet eller som medborgare i allmänhet - är ofta, som bl 
a Anders Berge framhållit just av denna definierande karakcär.47 

Den enkla bilden, eller representationen av make, en tvåsamhet 
med A som tvingar B, med hjälp av ett antal maktresurser, behöver 
alltså byggas ut till ett mer komplicerat mönster, en romb där vi 
längs den ena axeln fortfarande har A invecklad i kamp med B -
makcresursceorin har trots allt mycket för sig, den bör inte överges 
men väl utvecklas och göras mer komplicerad. Denna maktkamp på
verkas i sin tur av C respektive D, där C representerar den diskursiva 
makten och D den institutionella. D en diskursiva makten är make 
över kunskap och normer, den påverkar aktörernas säte acc tänka, de 
intellektuella verktyg de använder för att beskriva och tolka verklig
heten. Men den är också en make utifrån, som aktörerna inte själva 

direkt rår över. Andra slags aktörer än de som i första hand slåss om 

det samhälleliga överskottets fördelning har här sina främsta verk

samhetsområden, aktörer som vetenskapliga forskare, offentliga opi
nionsbildare, masskulturens producenter. De bidrar till att forma ak

törernas identiteter, till hur aktörerna tokar sina intressen och väljer 
strategier och allianser. 

Den institutionella makten behöver ges en nligot snävare och mer 
precis innebörd än vad dess entusiastiska anhängare brukar göra. Den 
institutionella maktens kärnområde ä r de regler den skapar för den 
öppna maktkampen i samhället. I politiken t ex påverkar valsystemet 
och indelningen av valkretsar partiernas möjligheter att skaffa sig 
mandat i parlamentet - det engelska systemet med majoritetsval i en
mansvalkretsar ger t ex ett helt annat politiskt system ä n det svenska 
valsystemet. De institutionella makten bidrar också till att sortera 
medborgarna i o lika kategorier och till att dra gränser mellan dem, 
att definiera vilka de är. Myndighetsåldern drar en gräns mellan 
vuxna och barn, pensionsåldern mellan arbetande och pensionärer, ar-
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bedöshetsförsäkringens regler för vem som har rätt till a-kassa har en 
starke sorterande funktion. 

Vi är inte A respektive B - vi tilldelas rollerna som A eller B. Och 
de intressen som A och B har är inte alltid starka och entydiga, de 

formas som sociala konstruktioner i en process med många inblandade 
och i relation till de institutioner vi rör oss inom. Vissa identiteter och 
intressen bekräftas ofta, dagligen, stundligen och är då lätta att känna 

igen. Fabriksarbetaren vet att han/ hon har andra intressen än direk
tören och ägaren. Men var går t ex de yttre gränserna för arbetarklas
sen? Varför hamnar t ex järnvägsmännen och poscmännen i LO men 
rullarna i TCO? Och varför anser sig många metallare i Katrineholm 
tillhöra medelklassen i slutet av 1980-calec? Gränserna dras av klass
kampen men också av det omgivande samhället och dess definitioner 

h . 1 .. d 48 av grupper oc soc1a a var en. 
Samhörighet bygger inte bara på erkännandet av gemensamma in

tressen, den kräver också en inlärning av vad som skall ses som ge
mensamt, vanor, rutiner och institutioner som bekräftar och bekräftar 
på nytt act vi hör ihop. Den facklige förhandlaren vet acc han/ hon har 
medlemmarna bakom sig när hotet om strejk framställs - när det oor
ganiserade kollektivet ställs inför en utmaning, vet ingen om han/ hon 
kan räkna med de övrigas stöd när man antar utmaningen. 

Vi är in te heller fria a tc tillgripa vilka make resurser vi vill, när 
maktkampen förs öppet. Både våra egna och vuxenvärldens regler 
förbjöd pojkar att använda stenar som tillhyggen, riksdagen definierar 
genom lagstiftning vad som är samhällsfarliga strejker och vi lka reg
ler som måste följas innan strejk kan utlysas. 

Analyser av make skapar allt för lätt illusioner om att aktörerna 
vet vad de håller på med, act utfallet är resultat av vad A velat tvinga 
B cill. Men resultaten är ofta svåröverskådliga och beroende av om
givningens reaktioner. Den rangordning pojkar försöker upprätta på 
skolgården och fotbollsplanen påverkas av vad som händer i klass
rummet, av lärarnas förhållningssäcc, liksom av vad flickorna tänker 
och gör. Social ordning är ince strukturellt determinerad, den är ett 
resultat av aktörernas fö rhållande cill och handlande gentemot var
andra, men inget enkelt och lättöverblickat resultat, utan ett kompli
cerat netcoresultat av många aktörers många handlingar. Med 
"maktens romb" bör det bli lättare acc koppla ihop olika teoretiska 
trender för act tränga igenom maktens hemligheter och dimslöjor. 
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MAKT OCH MORAL - EN FRÅGA OM MÖJLIGHETER 

För många har ordet makt en negativ innebörd. Maktutövning ses 
gärna som en fråga om tvång, och det ä r ju också den betydelsen som 
finns inbyggd i grunddefinitionen av begreppe t. Maktens viktigaste 
sida är ofta att den frånhänder människor deras rätt igheter, deras 
möjligheter att utvecklas och leva sina liv efter eget huvud. Även 
detta fr!nhä ndande bör omfattas av vår t moraliska fördömande. 
Samtidigt är makt inte bara något negativt. Det ä r också en fråga om 
a tt lägga samman gemensamma resurser, så at t samfäll t handlande 
blir möjligt: med många små bäckar kan stora saker uträttas . Makt 
ka n också vara av godo. 

U .t oss nu se maktutövning inte enba rt som den direkta makt

kampen mellan två aktörer, som i ett slagsmål mellan skolpojkar, 
utan också som en process genom vilken alla inblandade parter - de 

aktiva s!väl som åskådarna, de som är inblandade i maktkampen lika 
väl som de som skapar regler och producerar kunskaper som ger ra
m ar för aktörernas tänkande och identifiering av egna intressen - pro
ducerar en social ordning.49 Denna ordning innehåller regler och insti
tutioner, kunskaper och värderingssystem, definitioner av a ktörer och 
g ränserna mellan dem, en hierarkisk ordning som avgör vilka som 
tillhör makteliten och hur många eliter det finns osv. D en sociala 
ordningen a nger kort sagt villkoren för makten i samhället. 0ag före
drar begreppet social ordning framför det likartade begreppet institu
tioner .) Den skapas inte bara av de direkta aktörerna, involverade i 
maktkamp - pojkar i slagsmål, arbete mot kapital - utan är et t samlat 
resultat av allas handlande, aktivt som passivt. Att passivt stå vid si
dan om och titta på ä r också at t bidra till utformningen av den fram
tida sociala o rdningen. Alla som finns på plats bidrar till att forma de 
reg ler som styr maktens villkor och utövande. Goda regler gynnar 
gott handlande, dåliga regler gynnar övergrepp, förtryck, att männi
skor fr!ntas sina utvecklingsmöjligheter. Den direkta maktkampen är 

ofta lätt att se och lätt a tt förstå, men detta maktens samspel som 
formar den värld vi lever i i morgon är svåra re att upptäcka. D et ä r 

det samspelets utformning som i det långa loppet avgör om m akt 
skall bli moral eller omoral. 
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NOTER 

1 Ehnmark, 1986, se särskilt sid 9. 
2 D ahl, 1963. 
3 Lewin, 1971, Parry, 1970. 
4 En klassisk översikt av forskningen om makt finns i Lukes, 197 4, 

Se också D ahl, 1963, Åmark, 1986, kap 1, Gaventa, 1987, 
Petersson (red), 1987. 

5 Lewin, 1971, Parry, 1970. 
6 Åberg (red), 1990, kap 8. Se också Vestin, 1991. 
7 Åmark, 1989, sid 215ff, se också H orgbys kommentarer i hans 

kapitel i denna bok. 
8 Se tex Korpi, 1978, 1987, 1996. 
9 Se särskilt Åmark, 1989, sid 17ff, 305ff och Swensson 1989, som 

utvecklar en spännande ide om "trilemman", dvs valsituationer 
där aktören inte kan välja mer än två av tre viktiga intressen eller 
mål samtidigt. 

10 För ett annat exempel på detta och situationens konsekvenser, se 

Åmark, 1993 a, sid llff. 
11 Se Bachrach - Baratz, 1972, som kraftfullt lanserade iden, Lukes, 

1974, SE Svärd, 1982 för ett svenskt exempel. 
12 Gaventa, 1987, sid 47 . 
13 Se Petersson - Westholm - Blomberg, 1989, särskil t sid 390, 

Lindbeckskommissions rapport, SOU 1993: 16 och Åmark, 1993 
b, sid 43ff. 

14 Blomberg, 1995 , sid 29 f, Waldemarssons bidrag i denna bok. 
15 Hirdman, 1990, sid 78. 
16 Hirdman ,1990, sid 84 - 89. 
17 Se tex Sundström, 1990, sid 196: "Bristen på en Pojkvän blev för 

åratal framåt den tyngsta av alla bördor. Kärleken, denna 
förtärande, förlamande längtan. En besatthet som hade mycket 
mindre med erotisk än med sociala behov att göra: att ha 
sällskap var det enda som kunde ge status och människovärde ." 
Exemplet är från en liknande miljö som den jag beskriver i annan 
del av Bromma. 

18 Se t ex Hirdman, 1996 för uppfat tningen att den manliga nor
men formuleras som en rela tion till den kvinnliga. 
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19 Mot denna ensidiga syn har jag opponerat mig, se t ex Åmark, 
1989, sid 17, 55, Åmark, 1993, sid 247 - 252. 

20 På en punkt har jag en invändning mot Horgbys polemik mot 
mig i hans kapitel i denna bok. I byggboken använder jag inte 
kampvilja som fö rklaring till varför arbeta re strejkar. För
klaringen byggs i stället upp av en kombinerad anlys av maktre
surer, strategier och facklig politik. Det är först när denna 
samlade analys inte räcker, som kampviljan tas upp. Åmark, 
1989, sid 45f, 305 -317. 

21 Lindström, 1994, J a rrick 1995. 
22 Schweiser, 1988 om heder och offentl ighet. 
23 För några bra introduktioner till Foucault, se Merquior, 1991, 

Fillingham, 1993, vars "Foucault for beginners" är en underbar 
och slagkraftig presentation, McHoul - Grace, 1993, Sunesson 
1993. 

24 Merquior, 1991, kap 8, McHoul - Grace, 1993, kap 3. 
25 Foucault, 1973, 1993, 1995. 
26 Floren 1996, sid 152 f, Ödman 1995. 
27 Foucault, 1993, särskilt sid 341-359, Ödman, 1995. 
28 Set ex McHoul - Grace, 1993. 
29 Se bl a Löfgren, 1985, sid 28ff, Sundström 1987. 
30 Löfgren, 1985, sid 29. 
31 Om begrepps och metaforers makt, se Berggren - Trägårdh, 

1991, Berggren, 1995, Stråth 1996. 
32 Se t ex North -Thomas, 1973/ 1989, North, 1993, Myhrman, 

1994. 
33 Pierson, 1995, sid 35, Skocpol - Weir, 1986. Theda Skocpol 

tillhör de ledande representanterna för denna skola. 
34 Se t ex Korpis (1978) resonemang om den historiska 

kompromissen i Sverige 1938, Korpi 1996 och Sund - Åmark 
1990, med utförliga exempel på hur maktresursteoretiker kan 

tolka institutionalisering av maktkamp. 
35 Se tex Sund, 1987. 
36 Se vidare Åmark, 1993 a, 1994. 
37 Åmark, 1993, sid 12f och Sundström, 1987 för samma erfarenhet 

i en liknande miljö. 
38 Se tex Trägårdh (red), 1995. 
39 Putnam, 1992. 
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40 Set ex Blombcrg -Petersson-Westholm , 1990. 
4 1 Vi vet inte mycket om barns lekar och skillnader mellan olika 

miljöer och olika tider. Se t ex Myhre, 1994 om Oslo på 1950-
talet och Ericsson, 1997, sid 83ff om Nyby bruk runt sekelskif
tet. 

42 Dahl, 1963. 
43 Foucault, 1993, sid 36f. 
44 Hindess, 1988, sid 9 ff för en version av detta synsä tt. 
45 Åmark, 1989, särskilt sid 17 ff, 305 ff, Åmark, 1993, sid 247ff. 
46 Se särskit Selander (red), 1989. 
47 Resonemanget är _inspirerat av Berge, 1995, 1996, som utvecklar 

begreppet social kategorisering efter liknande tankegånga r. 
48 Om metallarna i Katrineholm, Åberg (red ), 1990. 
49 Begreppet "social ordning" förkn ippas ofta med sociologins fade r, 

Emile D urkheim, som i konservativ anda resonerade kring nöd
vändigheten av en social ordning som höll samhällen samman. 
Durkheim ställde en viktig fråga, men gav enligt min mening 
inte något fruktbart svar på d en. Set ex Österberg, 1995 . 
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