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1. INLEDNING 

Läsare som inte alls är intresserade av metodologiska och andra strids

ämnen inan sociologin kan "skumläsa" denna inledning och då främst av

snitten 1.1, 1.4 och 1.5 

1.1 Om sociologers frågor 

Sociologer har ofta inte bara låtit bli att förändra världen, de har 

också låtit bli att förstå den. 

Vanliga frågor for dagens sociologer (intresserade av säg fenomenet F) 

är "Vilken kategori av folk Mr F förknippat med?", "Förekommer F över

allt eller endast på somliga platser?" Att man inte lyckats skapa någon 

större förståelse for olika fenomen som möter människor i dagens sam

hälle beror bland annat på att man alltför sällan ställt frågan "Varför 

i helvete det då?" Ibland ställs frågan men då närmast i anknytning 

till en empirisk generalisering:"Varför är F vänligare här än där?" 

Det som saknas är framför allt att man ställér sig frågande inför själva 

fenomenet. Vad bottnar egentligen det här i?1^ 

Rutinvetenskapen, vars mål är uppbyggande av en mängd data, har brett 

ut sig på bekostnad av ett reflekterande kunskapssökande efter förkla-
2 ) ' 

ringar och försök att skapa förståelse för händelser och tendenser i 

dagens samhälle. 

1) Asplund ger denna indelning i typer av frågor i Asplund, J; Om 
undran inför samhället, Stockholm 1971. Vi är dock eniga med Asplund 
på flera punkter och förordar inte hans "aspektseende" som det 
ideala. 

2) Förståelse syftar på reaktionen hos läsaren och skall inte ses som 
en plädering för Verstehen-metoden. I fråga om Verstehen kontra Er
klären hänvisas till en bra artikel i Acta Sociologica Vol 15 No 1: 
Markovic; The Problem of Reification and the Verstehen-Erklären 
Controversy. 
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Inom statistiskt inriktad sociologi brukar man tala om kausalanalys 

där hjälpmedlen är regressionsanalys, multivariatanalys m m. Man menar 

då ofta att det man sysslar med är förklaringar av olika fenomen. Exem

pelvis kan resultaten bli av typen "15 % av variationen i brottslighet 

förklaras av faktorn kön och 20 % av faktorn socialgrupp".(helt finge

rat exempel) Vad man i själva verket oftast sysslar med är att svara 

på frågan "Vilken kategori av folk är F förknippat med?" och man har 

alltså inte tagit steget från beskrivning till förklaring. 

För att komma åt orsakerna till ett fenomen måste man söka sig utanför 

statistiska hårddata-analyser. Frågan "Varför i helvete det då?" får 

svar först efter det att forskarna sökt sig ut från databanker och sta

tistiska regelsamlingar. Därmed inte sagt att statistik inte kan vara 

till hjälp i förklaringsarbetet eller att det är oväsentligt att göra 

beskrivande kartläggningar"^. Vi påstår endast att vissa frågor (om or

saker till skilda sociala fenomen) försummats inom sociologin och att 

dessa frågors besvarande kräver att man går utöver statistiska hård-data-

analyser. 

Rutinvetenskaparen har vissa etablerade regler att hålla sig till «eh 

behöver inte ge sig ut på intellektuella äventyrligheter med risken att 

fastna eller gå vilse. Men det är bättre att ställa viktiga och svåra 

frågor med risk för att inte snabbt kunna svara på dem än att ställa 

dumma och oviktiga frågor som man vet att det går snabbt att få fram 

svar på. 

Med denna inledning vill vi ha sagt att följande rapport har till syfte 

att förklara snarare än att beskriva vissa sociala fenomen (s«m har med 

relationen mellan människor att göra) och därmed skapa förståelse hos 

läsaren för vissa händelser och företeelser som han/hon kommer i kontakt 

med direkt eller indirekt (t ex via tidningarnas reportage). Försök 

finns till att förflytta intresset från enskilda människors livsöden till 

själva de företeelser som individen drabbas av. Metoden som används är 

av mjukdata-typ. 

1) Exempel på väsentlig kartläggande sociologi är den svenska lågin' 
komstutredningen. 
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Vi vill söka svar på frågan "Varför i helvete det då?" och påstår att 

det är möjligt att göra det om fenomen som vi inte exakt vet hur ofta 

och var det förekommer och med vrlken kategori av folk det främst är 

förknippat. Nils Christies bok om skolan1^ har delvis fungerat som ett 

ideal. Han har på ett utmärkt sätt bidragit till förståelsen av van

trivsel och revolt i skolorna genom att ställa allt på ända och fråga 

sig vad som skulle hända om skolorna inte fanns. Jo, då skulle ungdo

marna inte få plats på arbetsmarknaden och man måste hitta på nya prin

ciper för legitimering av skiktningen av människor till olika bra arbe

ten samt finna på nya sätt att lära ut kunskaper. Skolan är idag en 

förvaringsplats och ett ställe där klassindelningen i samhället säker

ställs. Detta känner ungdomarna och svarar därefter. Christie har för

sökt förklara otrivseln i skolan och tonårsrevolten utan att först ta 

reda på om det är flickor som vantrivs mer än pojkar, om det är vanli

gare med vantrivsel på landsbygden än i städerna osv och utan att exakt 

veta hur ofta förekommande det år med vantrivsel. 

Förutsättningen för ett sådant resonemang är att det man sysslar med 

inte gäller en alldeles speciell kategori av människor där förklaringar

na är att söka inom de berörda människorna. Både Christies ämne om van

trivseln i skolorna och vårt om vissa negativa relationer mellan männis

kor är av generell karaktär och inte av typen att det rör endast en 

mycket speciell kategori av människor. 

1.2 Ämnet för rapporten 

Vad är det då för fenomen som vi vill förklara och som utgör ämne för 

rapporten? Uttrycket "Nu för tiden tänker alla bara på sitt", täcker 
2) 

ganska bra vad det är frågan om. Det handlar om ensamhet och isolering , 

likgiltighet och tomhet, konkurrens och viss typ av splittring, indivi

dualism och familism. Alla dessa saker har att göra med relationen mel

lan människor. Struntar i andra, att bli lämnad, tomt kallprat, stälpa 

de svaga, slåss mot varandra och enskilt fastän man borde slåss gemen

1) Christie, N: Hvis skolen ikke fantes, Universitetsförlaget, ftslo-
Köpenhamn 1971. Den svenska titeln är "Om skolan inte fanns". 

2) De som fortfarande är mest intresserade av att veta svaret på frågan 
om vilka kategorier av folk som isolering är förknippat med, kan se 
det i bilaga 1. 
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samt, låsa in sig. Det är ytterligare några erd som kan ge associatio

ner till vad rapporten kommer att handla om. 

"Nu for tiden tänker alla bara på sitt" antyder for övrigt att det hand

lar om ett generellt problem. Inte så att "alla" skall tas bokstavligt, 

for empiriskt sett finns det en mängd goda forhållanden vid sidan av 

de onda som vi mer intresserar oss för. Men det är skillnad mellan pro

blemet att intê komma in i en existerande kfmpakt gemenskap #ch att 

inte komma in i en gemenskap, eftersom det inte finns någon större ge

menskap att komma in i. Problemet gäller alltså inte några utanförståen-

des svårigheter att komma in, utan snarare mer generella tendenser till 

isolering, likgiltighet, splittring «sv, s*m det då och då och hlr och 

där kommer fram tecken på. 

Upprinnelsen till frågeställningen och ämnesområdet är en mycket gammal 

mans påstående om att visserligen har det mesta blivit bra mycket bättre 

genom tiderna, men att mycket också blivit sämre. Det finns ingen samman

hållning längre, alla tänker bara på sitt, förr hade man sin fackförening 

«eh sitt Konsum, men vad gör f%lk idag?... 

Utifrån liknande samtal och en mängd «ibaervatiöner (några observatio

ner tas upp i avsnitt 2) har vi försökt pussla ihop bitarna »ch speci

ficerat några "onda förhållanden". Vad är det egentligen som är fel 

(avsnitt 3) och ur vems synpunkt är det fel (avsnitt 4)? 

Vi har sedan ägnat det mesta arbetet åt att få fram orsaker till dessa 

förhållanden, främst på samhällsnivå men hela tiden med anknytning till 

mikro-förhållanden. Huvudarbetet ligger inte på att förklara en för

sämring, en utbredning av de "anda förhållandena", utan mer på att se 

varför de "onda förhållandena" inte byts ut m»t "goda förhållanden". 

Visserligen finns det vissa tecken på att de "»nda förhållandena" blivit 

vanligare^ men lösningen ligger inte i att klockan vrids tillbaka. Det 

1) Det gäller att här se upp för myter om den stora gemenskapen förr i 
tiden. Exempelvis kan nämnas myten om den agrara storfamiljen. Denna 
samlevnadsform förekom mest bland relativt välbesuttna självvägande 
bönder. Se vidare Liljeström, Rita: Uppväxtvillkor, Allmänna Förla
get, Uddevalla 1973, kap 2. 
I bilaga 5 tar vi upp något am den historiska utvecklingen. 
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är varken önskvärt eller möjligt. I stället måste man se till de möjlig

heter som öppnar sig under den pågående utvecklingen. Sista avsnittet 

(4) handlar om vad som bör göras. Vilka lösningar finns det till proble

met? 

Startpunkten för arbetet med denna rapport är alltså problemet med bris

ter i gemenskap. Läsaren kommer doek att finna att en rad »lika ämnen 

berörs. Rapporten handlar inte bara om gemenskap ur något slags välvärds-

perspektiv utan «ekså om förutsättningarna för arbetarklassens själv

ständiga organisering m m. 

1.3 Eftersom det skrivits så mycket tidigare inom samma ämnesområde 

Det kan låta som en paradox, men anledningen till att detta skrivs är 

att det skrivits så mycket tidigare inom samma ämnesområde. Vi har dels 

en lång rad av klassiker inom sociologin som intresserat sig för männis

kors sätt att förhålla sig till varandra, men det vi närmast har i 

åtanke är ett nyvaknat intresse bland svenska debattörer, politiker, 

forskare, journalister m fl. Bristen på gemenskap och solidaritet, en

samhet och kontaktlöshet, idéer om samhem och allaktivitet, uppmaningar 

till kramar osv. Xmnet förekommer såväl i statliga utredningar, i vecko-

och dagstidningsreportage, debattböcker som i forskningssammanhang. 

Denna stora uppmärksamhet är intressant i sig, vilket vi senare kommer 

att beröra. 

Motivation till att skriva en forskningsrapport i raden av andra sprang 

fram via en växande irritation över brister i andras alster, framför 

allt när det gäller klargörande av orsakerna bakom det man ville beskri

va och föreslå lösningar på. Nedan har vi tagit upp något om påträffade 

brister (som följande rapport alltså syftar till att råda bot på), upp

spaltade efter innehållsförteckningens rubriker. 

1) Vad är fel 

Det talas ibland vagt om problemet med isolering och för få sociala kon

takter, att grannar alltför sällan besöker varandra osv. Man tar då för 

givet att kontakter med andra människor är något bra, antingen som mål 

eller som medel. Frekvensen ses som ett problem helt skilt från inne-
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hållet. Vi har tagit med vissa "onda förhållanden" som handlar om inne

hållet i de mängder av kontakter som dagligen förekommer. Det är trots 

allt en ganska liten del av befolkningen som inte träffar släktingar, 

arbetskamrater, "vänner" osv*\ Som en viktig del i rapporten behandlar 

vi sambandet mellan negativt innehåll i kontakter (konkurrens m m) med 

själva avsaknaden av dem (isolering och ensamhet). 

2) Varför är dethär något att bekymra sig over? 

När ett visst ämne tas upp till behandling, t ex i forskningssammanhang, 

är det ofta så att motiveringen för att över huvud taget syssla med en 

frågeställning inte framställs klart. Så även i dethär fallet. Kanske 

manar man att det är av allmänt humanitära 3käl som man ägnar sig åt 

isoleringsproblem etc och att någon motivering därför inte behöver re

dovisas. 

På flera ställen har vi emellertid funnit motiveringar för engagemang i 

att skapa sociala kontakter mellan människor. Det är en mycket intres

sant läsning, där ord som "samverkan" och "integration" i vissa fall 

byts mot förment radikala uttryck som att den "enskilde" skall tillsam

man med "andra" kunna påverka och förändra sin omgivning. De "boende" 

skall kunna aktivt påverka sin närmiljö osv. 

Det finns ett ord som nästan helt lyser med sin frånvaro i såväl stat

liga utredningar, tidningar och forskningsrapporter och det är ordet 

klass. Ibland förklaras negativa sociala relationer i skolan med för 

stora skolklasser (vilket vi för övrigt finner vara en felaktig för

klaring) men att Sveriges befolkning består av olika samhällsklasser 

bortser de flesta helt ifrån. Det talas visserligen ibland om olika 

socialgruppers och klassers skilda sätt att umgås, deras kontaktmönster, 

men längre kommer man inte. En uppgift för oss är alltså att ta in klass

intressen, främst när det gäller att formulera problemet och att föreslå 

lösningar. Vi försöker därmed också visa att en brist på solidaritet kan 

ses från olika håll och att sättet att behandla ämnet innebär ett poli

tiskt ställningstagande. Är det en allmän medborgarsolidaritet, grannso-

1) Några data om vän- och släktkontakt finns i bilaga 1. 
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lidaritetet eller klassolidaritet som utgör det lösningsförslag som 

naturligen följer på problemformulering och -behandling? 

Vårt ställningstagande framgår i avsnittet om den slutliga problemfor

muleringen. De sporadiska observationerna och övriga avsnitt som bildar 

utgångspunkt för problemformuleringen är avsiktligt av pedagogiska skäl 

hållna i mer allmänna termer. Syftet är här att föra in läsaren i ämnet 

via en beskrivning av enskilda människors situation, om förhållanden i 

skolan, på en arbetsplats osv. Bakom sådana beskrivningar som möter oss 

varje dag döljer sig ofta problem av klasskaraktär. Vilka drabbast Vad 

är orsakerna? Vari ligget lösningen? Alla bör öva sig i àtt ställa så

dana frågftr. 

3) Vilka orsaker kan man finna till problemet? 

Det finns vad man kan kalla "beting-filosofi", som går ut på att nästan 

alla brister i dagens förorter förklaras med faktorer i den fysiska 

miljön^. Även bristen på kontakt mellan människorna kan då komma att 

förklaras av betong-miljön, de höga husen ösv. 

2) 
Etolögers förklaringar till att människorna blir avvisande mot varandra, 

blir likgiltiga inför varandra osv går bland annat ut på att det är 

trångt. Människor skall inte bo i stora städer för då uppvisar de sådant 

negativt beteende. 

Det går säkert att finna flera sådana förklaringar som inte knyter an 

till de sociala aspekterna. Men även bland samhällsvetare har vi funnit 

begränsad syn på orsakerna bakom negativa relationer mellan människor. 

Ibland pekar man uteslutande på urbaniseringens effekter, att de mindre 

lokalsamhällena bryts ned, vilket leder fram till slutsatsen att lös

ningen ligger i att stéppa flyttningar eller att bygga upp nya lokal

samhällen. 

1) Kerstin Elmhern tar fram några av "betongfilosöfernås" misstag i 
Lägesrappért 1973, Socialstyrelsens miljöstudie (SOMI) 

2) Kanske snarare missbrukare av etologers forskningsresultat. 
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Vi har funnit att det finns behov av förklaringar utifron en helhets

syn« där man tar fram orsaksfaktorer på samhällets ekonomiska, ideolo

giska och politiska nivå men också försöker knyta samman dessa makro-

förhållanden med mikro-aspekter. 

Det är ganska vanligt att man i debatter och i andra sammanhang ställer 

frågan om vissa problem, säg drogmissbruk eller ökat antal socialhjälps-

tagare, beror på individen eller "samhället". Termen samhället används 

på en mängd förvirrande sätt (staten, riksdag och regering, rådande 

produktionssätt, alla människor som bor i Sverige mm). Förutom begrepps

förvirringen måste det vara otillräckligt att ange orsaker på denna 

generella nivå. Ibland ser man att "systemet" eller "kapitalismen" an

vänds på liknande sätt som orsaksfaktor. Vi har försökt komma ifrån ett 

sådant schablonartat uttryckssätt och i stället gå in på mer precist 

hur olika mekanismer kan fungera inom ekonomin, ideologin och politiken. 

i*) Vad bör göras? 

Det finns exempel på lösningsförslag som är helt orealistiska där skri

varen är att betrakta som voluntarist (tror att man kan göra vad man 

vill göra). Det är nödvändigt att se till alla de begränsningar som 

finns i form av bland annat samhälleliga lagbundenheter och fakta (utan 

att för den skull bli determinist). En fråga att ställa i dethär samman

hanget är: Kan man i dagens samhälle skapa en sammanhållning för upp

byggnad och skötsel av gemensamma angelägenheter? Kan alla människor 

bestämma hur och var de skall bo t ex? 

Orealistiska lösningsförslag kan komma från dem som angett viktiga och 

riktiga orsaksfaktorer. Men så har vi de fall där lösningsförslagen 

inte leder fram till det man säger sig vilja uppnå, eftersom orsaksana

lysen är ofullständig eller helt felaktig (typ betengfilosofernas). 

Att endast tala nm hur det var förr neh hur det är nu och poängtera "den 

stora gemenskapen förr" leder endast till nostalgi och tron på att det 

går att vrida klockan tillbaka. Här är lösningen helt orealistisk. 
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1.4 On vetenskaplig tolerans^ 

En typ av vetenskaplig tolerans som bor finnas går ut på att alla idéer 

tillåts prövas mot verkligheten. Även från början betraktade som lite 

tokiga teser samt politiskt laddat stoff bor erkännas sitt berättigande. 

Socialister råkar ofta ut för att bli betraktade som kommande med ove

tenskapliga påståenden. Detdär är bara vänstervridna värderingar och 

påhitt - ingen vetenskap! Det omvända förekommer också: marxister avvi

sar icke-marxister genom att från början stämpla deras göranden och lå-
2) 

tanden som borgerlig ideologi . Om man stödjer sig på marxistisk teo

ribildning för att förklara något, vilket också görs i denna rapport, 

så är det (eller bör vara) för att teorin på den punkten stämmer bra 

överens med verkligheten och att man funnit andra teorier eller hypo

teser felaktiga eller ofullständiga. Man kan också se det så att marxis

men bland annat är en användbar referensram, där vissa grundbegrepp och 

relationen mellan dessa grundbegrepp anges, men där det teoretiska mer 

specificerade innehållet måste prövas för att det hela skall kunna sä-
3) 

gas vara sant . 

En önskad tolerans består alltså i att alla påståenden om verkligheten 

skall få prövas mot empiriska förhållanden^. 

1) Se Barrington Moore Jr:s uppsats Tolerans och vetenskaplig syn i 
Kritik av den rena toleransen, Aldus Aktuellt, Stockholm, 1968 

2) Althusser-skolan torde vara ett extremfall i detta sammanhang. Se vi
dare Håkanson, K; Socialism som självstyre, Om socialismens mål och 
medel, Det nya samhället nr 14, Falköping, 1973. Håkanson pekar på 
att Marx"och Engels åtskillnad mellan vetenskaplig och utopisk socia
lism fått mycket negativa konsekvenser. Marxister uttalar sig allmänt 
om sin egen vetenskapliga överlägsenhet i stället för att övertyga 
genom att peka på logisk och saklig hållbarhet, (sid 177-178) 

3) Om vad man skall mena med marxism, se Håkansson, o a a, sid 228-229. 

4) Prövning mot empiriska förhållanden innebär en mängd problem. Men vad 
är alternativet? Vi avvisar ett althusserianskt kriterium där intern
teoretiska avgöranden blir de enda betydelsefulla. (Vissa internteo
retiska kriterier måste dock användas, såsom logisk stringens). Varje 
begrepp behöver inte, och skall inte idealt sett, motsvaras av ett 
empiriskt förhållande. Mçn det centrala är att hela begreppssystemet 
stämmer överens med verklighet, vilket på något sätt måste prövas. 



10 

En mer negativ, snarast slapp, typ av tolerans är relativismen. Den byg

ger på att det inte finns någon absolut sanning utan att olika resultat 

tillåts stå parallellt bredvid varandra och sägs vara sanna på sitt 

sätt. Man kommer inte längre än till slutsatsen att "En menar si och en 

menar så och det beror på forskarnas olika värderingar". Den mest nega

tiva konsekvensen av denna relativism är att sökandet efter det objek

tivt sanna inte fortgår utan att man avstår från att konfrontera olika 

påståenden om verkligheten mot varandra^" \ 

Värderingar kommer in i allt vetenskapligt arbete. Det som den enskilde 

forskaren koraner fram till är färgat bland annat av de politiska vär

deringar han/hon har, vilket 5, sin tur hor samman med fostran i och utan

för forskarsamhället scmt erfarenheter. Men, cch det är viktigt, om två 

forskare kommit fram till helt motstridiga resultat så har den ene fel 

och den andre rätt eller också hor båda fel. Grunden till detta är bland 

annat att vissa värderingar bygger på en mer r.ann verklighetsbild än and

ra värderingar. 

En helt annan sak är att det ofta är mycket svårt att ta reda på vem 

som har rätt och vem som har fel. Sanningssökande är en svår och krång

lig process, som dessutom inte tilläts pågå mad fritt spelrum på grund 

av att det finns intressen bnkra att den ena eller andra verklighetsbil

den accepteras som den riktiga (även ra det* ibland är de n felaktiga). 

Men om utgångspunkten är den absoluta sanningen och om man alltså tar 

avstånd från den slappa typen av tolerans, så stannar inte sanningssö-
2) 

kandet av utan det blir en ständigt pågående fruktbar konfrontation . 

1) Man kan också se viktiga Sonsskvenssr utanför de direkta forsknings
sammanhangen. Frågan om objektivitet inom Sveriges Radio har kommit 
att handla om att blatida • " lika åsikter och gå mot en slags genom
snittlighet snarare än att för.nedla en riktig verklighetsbild. Se 
vidare Häften för kritiska studier, nr 6-7/72. 

2) Gullberg tar i Gullberg, A; Till den svenska sociologins historia, 
UF-tryek 1972, Unga filosofers förlag upp den s k värderingsdebatten 
inom svensk sociologi. Intressant är att denna "radikala" kritiskt 
inriktade debatt slutade i en piati; relativism. 
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En tredje och då önskvärd typ av tolerans i vetenskapliga sammanhang Mr 

den om valet mellan metoder i den empiriska prövningen. En teori kan 

inte avvisas på grunderna att den prövats med vissa metoder och inte 

med andra. Mjukdataanalyser bör värdemässigt jämställas som instru

ment med den mer hårddatainriktade statistiska provningen. Att en tolk

ning är förenlig med statistiska data bevisar inte dess hållbarhet och 

statistik är följaktligen inte högsta instans i verifikationen. 

Problemets karaktär är det som skall styra metodvalet. För vissa fråge

ställningar passar den ena metoden, för andra någon annan. Som vi tidi

gare påstod, så kräver en förklaring av ett socialt fenomen i allmänhet 

att man går utöver statistisk hårddata-analys. 

Den metod man använder för att få fram information om empiriska förhål

landen styr framställningssättet. Denna rapport innehåller inga tabeller 

och inga korrelationskoefficienter. När metoden är mer inriktad på lit

teraturstudier (fack- och skönlitteratur + debattböcker), samtal med 

olika människor från skilda miljöer, samtal med psykologer och kuratorer 

som är praktiskt verksamma, försök att hålla ögon och öron öppna i alla 

vardagliga sammanhang, deltagande och distansering, tidningsläsning osv, 

då blir framställningssättet i rapporteringen av mer resonerande karak

tär1 \ 

När vi nu påstår att de förklaringar vi kommit fram till säkert behöver 

konfronteras med ytterligare empiriskt material, så skall det inte tas 

som om att arbetet är av explorâtiv karaktär där vissa hypoteser behö

ver beläggas med statistiska data. Men som sagt, hållbarheten prövas 

bäst genom jämförelse med empiriska förhållanden ... 

1.5 Användbar forskning 

Ett kriterium på bra forskning är att resultaten överensstämmer med verk

ligheten. Då har man lyckats att beskriva eller förklara ett viss fenomen. 

1) Det är intressant att diskussionen kring ett utkast till denna rap
port så mycket kommit att handla om "Sr dethär vetenskap eller po
litik?" Bland annat har då framställningssättet kritiserats för att 
inte vara vetenskapligt. Vi hävdar att frågan om vetenskap eller ej 
enbart avgörs av om det är riktigt eller fel det som står här. 
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Men det finns fullt med trivala sanningar: Kvinnor putsar fönster oftare 

än män, det är vanligare att inneha bil bland hundägare än bland icke

hundägare, en förklaring till att äldre personer oftare går till läkare 

än yngre är att de är sjuka i större utsträckning osv (helt fingerade 

exempel). 

Ett ytterligare nödvändigt kriterium på bra forskning kan sägas vara 

resultatens användbarhet. Användbarheten har inte med meted att göra -

en resonerande rapport kan vara lika meninglös som en tabellsamling.Det 

avgörande är snarare frågeställningen som behandlas. 

Användbarheten skall tas i vid bemärkelse. Exempelvis är förståelse-

skapande kring något man vill förändra att betrakta som användbar forsk

ning. 

Nu kan man inte tala om bra forskning i allmänhet och då peka på sann-

heten och användbarheten^, utan resultaten kan med företräde användas 

av vissa men inte av andra. Det som är bra i någons synpunkt är ofta 

till direkt skada för andra. I stort kan vi räkna med att forskning kan 

vara användbar eller inte från tre olika håll: företagen, arbetarklassen 

och staten. De har skilda och konflikterande intressen som generellt 

innebär att maximera och säkerställa profiten, att hävda arbetarklassens 

intressen vilket ytterst gäller en förändring av nuvarande ägande- och 

maktförhållanden, respektive att hålla samman och effektivisera det nu-
2) 

varande systemet med dess produktionssätt 

Vi påstår nu att den ojämförligt största delen av sociologisk forskning 

är helt oanvändbar men att en viss del kan användas i statens eller fö

retagens tjänst. Det är inte mycket som kan användas i arbetarklassens 

kamp för förbättrade förhållanden, i synnerhet inte om vi då menar kam

pen för förändrade maktrelationer i samhället. 

1) Det kan också vara så att icke sanna påståenden kan vara användbara 
\ir någras synpunkt. 

2) Statens och hela kapitalistklassens långsiktiga intressen samman
faller därmed. 
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Forskningen är styrd av främst företag och stat. Men inte ens den styrda 

forskningen har varit så användbar, om vi undantar effekten av att den 

blockerat alternativ forskning. Satsningar görs nu på att starkare knyta ihop 

forskning med praktik och på så sätt råda bot på oancdndbarheten. Framför 

allt märks detta på forskning i anslutning till statlig pra}tik. 

En forskning knuten till arbetarklass-praktik för förändrade ägande- och 

maktförhållanden förekommer men bekämpas naturligt nog aktivt från flera 

håll och har dåligt med resurser. 

I frågan om "forskning i arbetarklassens tjänst" torde idealet vara att 

forskarna själva deltar i kampen för förändrade förhållanden. I andra 

hand kommer lösningen att kämpande arbetare blir uppdragsgivare åt skriv-

bordsarbetande forskare. Kanalerna ger sig då av sig självt. Ett tredje» 

alternativ är att forskare formulerar sina problem utifrån vad han/hon 

tror är viktigt. En olycklig vägledar-roll kan bli följden. Dessutom 

uppstår svårigheter att finna några kanaler. Vem läser stenciler från 

universiteten? Många forskare får genom sin utbildning och sitt arbete 

allvarliga yrkessjukdomar genom att mista förmågan att skriva med ett 

sådant språk att det kan läsas av andra än kollegor. 

En någorlunda realistisk målsättning beträffande användbarheten av den

na rapport är att innehållet skall hjälpa till att reda ut orsakerna 

till isolering, konkurrens, individualism m m för alla dem som dagligen 

sysslar med att ta hand om "problem-människor" som värst drabbas av des

sa saker. Socialarbetare, kuratorer, psykologer, elever på socialhög

skolorna s«m söker efter förklaringar utanför individerna till de drabba

des problem kan förhoppningsvis ha hjälp av denna rapport. I bästa fall 

leder läsningen till mer än frustration inför den egna praktiska verk

samheten. 

För övrigt hoppas jag att några journalister, vars arbete jag själv haft 

stor hjälp av, nappar tag i några av huvudteserna i rapporten och för in 

nya synpunkter i en livlig men delvis mycket förvirrad debatt om bristan

de gemenskap och solidaritet i dagens svenska samhälle. Vidare står hop

pet till att det inte blir debattörernas debatt utan att även de som be

finner sig mitt i konkurrenskarusellen ©ch den isolerades situation nås 

av synpunkterna. 
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2. NÅGRA OBSERVATIONER 

2.1 Hon hade legat död i ett halvår 

Följande är ett utdrag ur DN från 3 juli 1973: 

En 70-årig kvinna har legat död i sin lägenhet vid Schlyters-
vägen i Stockholmsförorten Aspudden sedan i julas. Det var först 
på måndagen - ett halvår senare alltså - som den starkt mumi
fierade kroppen påträffades. De åtta grannfamiljerna hade känt 
en konstig lukt i huset en längre tid och då de inte sett kvin
nan begärde de polisens hjälp med att undersöka lägenheten ... 
Ingen tycks ha saknat henne på hennes 70-årsdag den 24 april, 
säger polisen. 

I tidningarna hittar vi då och då liknande uppgifter. 

Ottar Brox kommenterar data om att 67 gamla människor hittats på lik

nande sätt i Oslo härom året*^: 

Detta betyder att vissa människor inte lever i någon gemenskap, 
dessa människor betydde överhuvud ingenting för någ«n annan 
människa ... Dessa människor hade inga relationer till andra 
människor annat än att de köpte el-kraft och fick pension genom 
byråkratiska och sektoriella organisationer ... Socialt sett 
är dessa människor döda långt innan hjärndöd och hjärtdöd in
träder, socialt kasserade och upplagrade i väntan på att den 
slutliga fysiska kasseringen kan ske. 

2.2 Telefonsamtal till jourhavande kurator 

1972 fick jourhavande kurator i Stockholm omkring 11 000 samtal. 

De kom i lika grad från män och kvinnor. Det är medelålders män
niskor men också ungdomar och pensionärer som ringer. De flesta 
av dem lider av ensamhet. 
De svåraste månaderna är maj, augusti och december. När förvänt
ningarna stegras kring sommar eller jul då känns utstöttheten 
svårast. Då är behovet av kontakt störst . 

1) Brox, 0; Socialpolitiska följder av lokalsamfunnets förfall, i 
Börjeson, B; Samhällsmyter, Stockholm, 1971, sid 43 

2) Citatet och övriga uppgifter är hämtade från reportage i 
Vår bostad nr 10 1973. 
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Några av de isolerade människorna i Stockholm tar mod till sig, kanske 

på natten då de inte kan sova, for att ringa 90 000 och begära jourha

vande kurator. Ängesten hävs for en tid då de anonymt kan få prata te

lefonvägen med en socialarbetare. Kuratorerna som har jouren känner sig 

hjälplösa då de inte kan ge någon permament hjälp, utan bara hålla en 

del människor under armarna för en tid. 

Ett genomgående tema vid samtalen - nattliga och dagliga (kvinnor ringer 

ofta även på dagen då mannen är på jobbet och barnen i skolan) - är en

samhet och isolering blandat med en mycket dålig självkänsla. Människor

na som ringer tror så lite om sig själva enligt en av kuratorerna.. 

Stockholm är inte enda kommunen som startat jourtjänst av det här sla

get. Dessutom finns jourhavande präst och något som kallas "Jourhavande 

medmänniska" vilket bygger på frivilliga insatser. Verksamheten ger en 

bild av många isolerade människors akuta behov av kontakt med andra 

människor. 

2.3 Ingen hjälpte drunknande 

En sommardag inträffade följande händelse:^ 

En yngling i 20-årsåldern skulle tillsammans med två kamrater simma från 

en sjöstrand över till en campingsplats ca 300 meter bort. En badvakt, 

som tillfälligt var ute i sin båt, frågade två av pojkarna om de behövde 

hjälp. "Nej, inte vi, men kanske han", svarade de och pekade bort mot 

sin kamrat, som simmat en annan väg. Just då sträckte denne upp armarna 

i luften och sjönk. 

Badvakten rodde dit, men 20-åringen var redan försvunnen. På stranden 

fanns det gott om folk och badvakten skrek åt dem att hjälpa till med 

att dyka och ringa efter brandkåren. Ingen reagerade. De bara stod där 

med armarna i kors. 

1) Enligt DN 17/7 1973 
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Så småningom kom brandkåren till platsen. Först då åkte några privat

personer ut med sina båtar. Kroppen efter den drunknade kunde inte hit

tas. Den hade troligen drivit iväg med strömmen. 

2.4 Mannen på Katarinahissen 

I ett helt liv har mannen på Katarinahissen försökt att få ett 
svar på sitt tilltal men aldrig hörde någon på det örat, varten
da öra hörde bara vad det ville höra: Jag måste älskas, jag 
måste få mitt på det terra, detta är allas krig mot alla! 1) 

Mannen som tar sitt liv genom att slänga sig ned från Katarinahissen, 

är aggressiv mort andra människor som inte brytt sig om honom utan mer 

tänkt på sig själva. 

Självmordshandlingar är inte alltid ett uttryck för viljan att ta sitt 

liv utan snarare att påverka omgivningen - att väcka andra människor 

till ilska, ångest, glädje eller annat. I synnerhet gäller detta själv

mordsförsöken där den som tar en dos tabletter eller skär sig i hand-
2) 

leden innerst inne räknar med att senare få uppleva andras reaktion . 

Mycket tyder på att likgiltigheten från andra är värre för människan 

att stå ut med än hat och ilska. Vidare är konflikt något naturligt men 

likgiltigheten ett sjukdomstecken, vilket både äldre och yngre sociolo-
3) 

ger påpekat . Samhället är sjukt om människorna är likgiltiga för 

varandra. 

Det är idag stora grupper som är obrukbara på arbetsmarknaden och som 

dårmed också känner dig obrukbara - skolungdomar, utslagna och andra ar

betslösa, pensionärer m fl^\ (Egentligen är alla brukbara, men de efter 

1) Vinterhed, K; Självmord, Halmstad 1968, sid 18 

2) Bratfos, 0; Social isolering og selvmordshandlinger, i Fossum, 
Retterst^l, Sund; Sosial isolasjon i dagens samfunn, Universitets
for laget 1972 

3) Se t ex Simmel, G; Kamp, Uppsala 1970 med Johan Asplunds inled
ning och Brox, 0, o a a , sid 45 

4) Se Christie, N, o a a. De obrukbara är inte bara skolungdomar, som 
Christie nämnt själv i flera sammanhang. 
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frågas inte inom ramen för nuvarande system). Än värre blir det for de 

berörda människorna om de inte heller betyder något och känner sig vara 

till nytta i andra sammanhang utanför arbetsmarknaden. Alla har ett be

hov av att behövas, att göra nytta i någon mening, att beröra andra 

människor, få respons från omgivningen, göra andra glada eller ledsna. 

Värst är det att bli betraktad med likgiltighet, att bli klassificerad 

som helt onyttig. 

2.5 Störar i vattnet 

Likgiltigheten kan ta sig uttryck i passivitet. Om det ligger en man i 

en tunnelbanevagn bryr ingen sig om att undersöka om han är död eller 

berusad. Om någon håller på att drunkna kommer man sig inte för att 

hjälpa honom/henne. Det är väl inte min sak? Det får andra sköta om. 

Till den passiva likgiltigheten kan vi också räkna bristande intresse 

att sätta sig in i andras tänkesätt och situation - att t ex inte lyssna 

till vad mannen som kommer att slänga sig ut från Katarinahissen hau? att 

säga. 

Det finns »ckså ett mer grymt aktivt handlande som bottnar i likgiltig

het inför andras lidande. Följande är ett otäckt exempel på det: På 

olika ställen i landet hittade man vid badplatserna mitt under badsäsong 

vassa störar nedsatta under vattenytan nedanför hopptorn. Även andra 

vassa föremål hade placerats i vattnet med uppenbart syfte att skada 

andra badande människor. 

Till denna grymma likgiltighet - mer inriktat på aktivt handlande än 

passivitet - kan vi räkna mobbningen i skolorna. 

2.6 Det gäller att hänga med 

Alla försöker överglänsa varandra. På somrarna sitter mammorna 
och stickar och virkar inveeklade mönster. Om man ger bort klä
der , då tar folk emot men de använder dem inte ... Hustrun orkar 
inte med den attityd s«m är i Tyresö. Hon går hellre för sig 
själv och drar sig undan*). 

1) Den nya underklassen, Det nya samhället nr 6, redigerad av Nordal 
Åkerman, sid 101 
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Så berättar en man i Tyresö om fruns situation. Hen finner inte kontakten 

med de andra fruarna på gården särskilt meningsfull, eftersom det oftast 

går ut på att visa hur bra och duktig man själv är. 

Det är konkurrens i skolorna: 

Med det relativa betygssystemet, där endast en viss procent 
5:or, 4:or etc får ges, blir konkurrensen stenhård. Ibland 
känns det som lärarna spelar ut eleverna mot varandra for att 
få dessa att ta ut sig ännu mera och forsöka överträffa sig 
själva. Resultatet har blivit att fyra elever i klassen hittills 
har slutat. 

Så länge det nuvarande systemet att värdera allt vad eleverna 
gör finns kvar kommer den otrevliga stämningen i klasserna att 
bestå. Att dagligen under 12 år ständigt jämföras med andra är 
faktiskt ett djävulskt påfund* 

Konkurrensen i skolorna hör direkt samman med konkurrensen på arbetsmark

naden . För att få ett bra arbete eller ett arbete över huvud taget måste 

man ha bra betyg. Väl inte på arbetsmarknaden gäller konkurrensmedel som 

fysisk och psykisk styrka, mygel med rätta personer osv för att kunna 

hålla sig kvar eller klättra till bättre arbeten. Olika konkurrensmedel 

gäller för olika typer av arbeten. 

Konkurrensen genomsyrar hela samhället. Det första exemplet, det med 

fruarna som sitter på sofforna och överglänser varandra med krångliga 

virkmönster, är taget för att peka på att konkurrensmentaliteten når 

långt utanför både arbetsmarknad och skola. Här några ytterligare exem

pel: 

För att bli populär och hänga med skaffar sig, kanske främst tonåringar, 

kläder och prylar. I vissa miljöer, t ex bland studenter, kan det råda 

ett omvänt förhållande beträffande materiella ting. Det är inte alls 

populärt att ha massor med dyrbara saker. Men i stället kan det vara 

frågan om att bräcka varandra med erfarenheter, utlandsresor eller att 

klara tentor utan att ha läst mer än en natt osv. 

1) Insändare från skolelev, DN 21/12 1973 
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Förutom prylar, kunskaper och färdigheter är människor och relationer 

till andra människor medel i konkurrensen. På föräldrarmöten Sr jäm

förelsen mellan olika barn vanlig. Vems barn är bäst? Ett annat exempel 

är när grabbar i tonåren talar om att de "knuffat omkull en eller annan 

brud"1*. 

I dagens samhälle gäller det att ha kontakter, känna de rätta personerna 

och många personer av den rätta sorten, de som kan fixa. Bäst är det att 

vara populär bland de populära, att själv vara en som kan fixa och vara 

smart. 

Konkurrens med hjälp av människor oeh relationen till vissa andra män

niskor innebär en slags kalkylerande förhållanden. Man har kontakt med 

andra för att nå egna syften. Människor värderar varandra som objekt,på 

samma sätt som man värderar en vara. Rationalitetstänkandet genomsyrar 

relationen mellan människor. 

Konkurrerar med olika medel gör man för att hänga med, imponera, bli 

populär eller i alla fall inte utstött. Den mest grundläggande konkur

rensen gäller emellertid den individuella kampen för att få fördelar 

framför andra i form av betyg, arbete, lön etc. 

Alla stjälper hellre än hjälper andra i denna konkurrenskarusell. I sko

lan hjälper man t ex inte den som är sämre. Det kan ju innebära att man 

själv kommer i sämre läge ... 

2.7 Stängda dörrar i hyreshuset 

"En ganska opraktisk tjej" skrev ett brev till en tidning för att berät-
2) 

ta om sina rädda grannar . Hon bodde i ett äldre hus med 14 lägenheter 

i centrala Stockholm. Eftersom hon var ganska opraktisk av sig och länge 

saknat en portvakt i huset hade hon prövat att ringa på hos grannen för 

att få hjälp, fråga om de hade samma problem i sina lägenheter osv. 

1) DN, 22/3 1973. Ungdomspanelen berättar om hur man ser på konkurrensen 
mellan kamraterna, vad man skall göra och ha för att vara pcpulär m m. 

2) DN, 27/12 1972 
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I trappuppgången är det mycket tyst. Alla dörrar är jämt stända. När 

"den opraktiska" ringer på en dörr dröjer det mycket länge innan någon 

hörs på andra sidan och så småningom hörs någon fråga vem det är. En 

smal springa av dörren öppnas efter ett tag och det märks tydligt att 

grannarna är rädda. Det gäller även en storväxt stark medelålders man 

som inte har den minsta anledning att vara rädd för överfall från en 

mycket mindre kvinna. Sr han rädd för att man skall se några millimeter 

av hans hall eller se hur han är klädd? 

Nån gång en morgon när jag skulle iväg till jobbet. Det är tyst 
och stilla, bara mina steg ekar i trappan. Jag stannar upp och 
kollar att jag inte glömt någonting. När jag står där och rotar 
i min handväska hör jag att någon öppnar en dörr lite längre ned. 
Jag hittar den sak som jag alltså inte hade glömt och fortsätter 
min klampande väg nedför trappan. Dörren stängs. Jag passerar 
och vid nästa trappavsats hör jag hur den öppnas igen och någon 
går ut. 
Ibland stöter man på dem i trappan när de inte kan försvinna 
bort. Jag hälsar vänligt, men får inte alltid en hälsning till
baka ... 
Så är det alltså i mitt hus. Hur skulle det då inte vara om man 
tiodubblade hyresgästemas antal och paketerade in dem i neutra
la hyreshus - modell låda - och placerade alltsamman i asfalterad 
miljö? Jag vågar inte tänka på det. 

Många som bott i en sådan "låd"-miljö har fått uppleva hur den just 

karaktäriseras av att varje familj låser in sig för mig. Man vet inte 

vad grannen är för en och vilka problem han/hon brottas med. Förhållan

dena i storstädernas förortsområden är alltför välkända för att behöva 

återupprepas här. Äke Daun har visat på att förhållandena i dessa stor

stadsförorter inte skiljer sig särskilt mycket från förhållandena i för 

orter och ytterområden till mindre städer"^. 

2.8 Tomt kallprat 

Alla hyreshus har inte stängda dörrar. När sociologen kommer ut med ett 

frågeformulär blir det många ja-svar på frågorna om grannkontakt. Men 

sociologernas frågor ger sociologernas svar, som Birger Norman någonstans 

har sagt. Följande citat kan få oss att tänka på vad som menas med grann

1) Daun, A; Social struktur på mikronivå, SOU 1971:28 
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kontakt : 

Det är en granne på samma loftgång som vi träffat och druckit 
kaffe hos. Men det är inte den kentakten man behöver - att sitta 
•ch kallprata over en kopp kaffe. Man vill ha lite mer ... 
Det vore väldigt skönt om man kunde gå in och sätta sig hos 
någon neh prata om väsentliga saker ... Vad vi talar «m när vi 
träffas är grannens olydiga barn och grannfrun som handlar allt 
på NK och springer och skyltar med det . 

2.9 Split oeh avund bland arbetskamraterna 

Det finns arbetsplatser idag där relationerna mellan arbetskamraterna 

mer kännetecknas av split och avund än av sammanhållning och gott kam

ratskap. 

Göran Palm har beskrivit den dåliga sammanhållningen mellan arbetarna 
2) 

på LM . Visserligen är man oftast hygglig mot varandra och vänliga när 
3) 

arbetet upplevs som mest slitsamt . Men en verklig sammanhållning i ett 

arbetarkollektiv består av mer än hygglighet och vänliga leenden. Främst 

gäller det en kollektiv styrka som sätts emot företaget och dess krav. 

När någon enskild kommer i en problemsituation känner han att han har 

kollektivet bakom ryggen som skydd. Sammanhållning«! yttrar sig också så 

att ingen enskild sticker upp ovanför kollektivet för att gynna sig 

själv. LM karaktäriseras inte av något sådant kollektivt tänkande och 

handlande. 

Vi kan skilja mellan splittringen mellan enskilda arbetare och en splitt

ring mellan olika grupper av arbetare. För det första kan relationerna 

utmärkas av en slags individualism. Det gäller att ligga bra till hos 

förmannen för att åka upp några pinnhål på löneskalan. Var och en tänker 

på sitt och bryr sig mindre om andras situation. 

1) Den nya underklassen, • a a, sid 90-91 

2) Palm, G; Ett år på LM 1, Uddevalla 1972 

3) Palm, G; o a a, sid 53-55 
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Palm beskriver hur solidariteten hotas och slås sonder av bland annat 

lönesystemen. Under Palms tid på LM (1970-71) rådde ackordslönesystem. 

Ackord där det inte finns fasta aekordsprislistor, utan det endast gäl

ler för var och en att förhandla sig till ett så bra pris som möjligt 

på ett arbete, lägger grunden för individualismen^. 

Kritiken från de drabbades sida riktas uteslutande mot personer och in

te mot lönesystemet. Kritiken riktas inte ens mot individer som tids

studiemännen, som i första hand representerar det orättvisa lönesyste

met. Nej, det är mycket vanligt med konflikter mellan olika arbetare. 

Det brukar bli segdragna konflikter med gråt, tandagnisslan, dålig natt

sömn och sjukfrånvaro i släptåget. En laddad stämning stannar kvar län-
2) 

ge efter en ackordstvist . 

Generellt tycks det gälla att missnöjet är mer individuellt än kollek

tivt på LM. Det förekommer inga strejker, varken vilda eller tama, och 

vill man "k#mma riktigt långt bort från revolutionen ska man ta jobb på 
3) 

LM Ericsson i Midsommarkransen . 

Relationen mellan arbetskamraterna på LM kännetecknas inte bara av indi

vidualism och konkurrens mellan enskilda arbetare. Ett utmärkande drag 

är också motsättningen mellan inhemska óch invandrade arbetare. Det finns 

starka upplevda metsättningar och invandrarna (ea 1/3 på LM) kallas ofta 

"negrer". Det händer att svenska arbetare gått fram och sagt "jävla ut

länning" rakt i ansiktet på en utlänsk arbetskamrat. 

1) Palm, G; o a a, sid 45-52. Ett kanske ännu värre lönesystem i det 
här sammanhanget är det s k meritvärderingssystemet, där lönen be
stäms för varje individ utifrån värdering av förutom arbetet (ar
betsvärdering) också individen (utifrån exempelvis erfarenhet, när
varo, effektivitet, användbarhet, noggrannhet). Mer om meritvärde
ringssystemet längre fram i rapporten. 

2) Palm, G; o a a, sid 108-109 

3) Palm, G; • a a, sid 65 
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Palms intryck är att invandrarna på LM i första hand igenkänns som ut

länningar av sina svenska arbetskamrater och först i andra hand som ar

betare. Det särpräglade språket och utseendet skymmer klasstillhörig

heten. 

Förhållandena på LM kan ha ändrats sedan 1970-71. Vad vi velat säga är 

att det på vissa arbetsplatser och delar av arbetsplatser samt till och 

från förekommer splittring mellan enskilda arbetare och mellan olika 

kategorier, t ex inhemska och invandrare, LM 1970-71 är endast ett exem

pel*^, Vi skall här ta fram något om förhållandena på ytterligare en 

arbetsplats, nämligen Kockums varv. 

"... man måste vara fräck som en lus och kunna ljuga som fan". 

Förhållandena som beskrivs i Kockumsrapporten gäller 1969. Det allmänna 

intrycket är att det ofta finns gott kamratskap i de mindre grupperna 

men att någon solidaritet i arbetarkollektivets bemärkelse i stort sett 

inte existerar. Det finns också mindre arbetsgrupper där solidariteten 

är låg2). 

Beskrivningen av läget på LM går igen på flera punkter. Ett undantag 

gäller relationerna mellan inhemska neh invandrade arbetare. De nyinvand-

rade arbetarna är uppenbart ett stort problem för de övriga, bl a på 

grund av språksvårigheter och ovana vid förhållandena, men Kockunsarbe-

tarna visar stor insikt i att det inte är utlänningarnas fel. Det finns 
ål 

inget direkt utlänningshat 

1) 1967-68 gjordes datainsamlingen till en undersökning vid 48 större 
företag inom metall- och verkstadsindustri. Ett urval på «f 000 kol
lektivanställda ingår i urvalet. De 48 företagen är utvalda så att 
ett relativt stort antal företag där vilda strejker förekommit ta
gits med. 
Resultaten säger bland annat att Över hälften (56%) menar att sam
manhållningen är bra på avdelningen. S % säger att sammanhållningen 
är mycket dålig, 12 % ganska dålig och hela 25 % varken bra eller 
dålig. Rapportering av resultaten är under arbete av Kalter Korpi, 
Socialforskningsinstitutet. 

2) Ohlström, Bi Kockumsrapporten, 0m orsaker till missnöje bland varvs
arbetare, Falköping 1970, sid 94. 

3) Ohlström, B; o a a, sid 96 
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Individualismen och konkurrensen mellan enskilda arbetare är stark. Det 

gäller hela tiden att slå sig fram själv. Enskilt mygel ar lösningen som 

tillämpas för att få ett bättre pris på ett arbete. 

"Att kunna prata för sig tycks vara en mycket viktig faktor här?" 

"0 ja, man måste vara fräek som en lus «eh kunna ljuga som fan! 
Det är hela Kockums byggt på ! "D 

"Blyg skall man inte vara här på Kockums, det går inte. Då blir 
man bara nertrampad i skorna."*' 

Xven här ligger ackordsprissättningen s»m en viktig grund till den bris

tande sammanhållningen. Ibland kan det vara mindre ackordsgrupper som 

håller ihop mot varandra. Det finns både individuella och gruppackard 

på Kockums. 

"Hur är stämningen på den avdelning du jobbar?" 

"Kamraterna emellan är det väl någetsånär. I genomsnitt är väl 
stämningen bra. Men någon toppenstämning är det inte. Jag stor-
trivs inte där. Det är rivaliserande mellan två ackordsgrupper, 
bråk om kranar oeh så där. Men så är det alltid." 

Bristen på enighet har gjort att det är myeket svårt för arbetarna att 

sätta hårt mot hårt gentemot företaget när det gäller vissa missförhål

landen. 

im man t ex kommer överens om att inte jobba söndagar, där är 
alltid en eller två som gör det ändå. Då är det ju meningslöst!1*) 

Har det aldrig varit tal «m att gå till någon gemensam akti«n 
och slå näven i bordet? 

Nej, det går inte för dom är inte eniga. I fredags frågade jag 
©m dom ville komma med och prata allihop, för hur det är så är 
där alltid någon som kan säga någat. Nej, vi frågar inte efter 
det sade dom. Så giek jag själv in «eh snackade. Men är man fler 
så brukar det ordna upp sig lättare.5) 

1) Ohlström, B; • a a, sid 

00 C
M
 

2) Ohlström, B; o a a, sid 290 

3) Ohlström, B; o a a, sid 278 

4) Ohlström, B; o a a, sid 247 

5) Ohlström, B; o a a, sid 249 
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2.11 "Bort med utlänningar och socialfall" 

Invandrare blir ofta isolerade seian de kommit till Sverige, i synner

het om de saknar kontakt med landsmän. Till en del beror det på språk

svårigheter. Språket sätter naturliga barriärer för umgänget. 

En annan viktig faktor är svenskarnas inställning till invandrare. In

vandrare upplever omgivningen om än inte alltid fientlig så i alla fall 

ofta kylslagen. De flesta som kommer till Sverige från andra länder är 

arbetare1^ och attitydundersökningar har visat att det är arbetare som 

i högre grad än tjänstemän, studerande osv är negativa till utlänningar. 
2) 

Den mest aviga inställningen möter man alltså från egna klassbröder. 

Motsättningar går inte bara mellan invandrare och inhemska arbetare. 

Socialhjälpstagare är en annan grupp som det hetsas mot, och den största 

hetsen kommer från dem som ligger närmast i riskzonen för att själva 

behöva ekonomiskt stöd från socialvårdande myndigheter. Bland de s k ny-

fattiga i Tyresö, de som har en inkomst av arbete man ändå blivit tvin

gade att få ekonomisk hjälp från socialvården, finns en allmän avig 

inställning till alla som lever på socialvården. De är slöa, vill inte 
3) 

arbeta utan går bara och drar enligt flera familjer bland de nyfattiga . 

Den mycket negativa inställningen till sr c ia1hj älp stagare har föranlett 

socialstyrelsen att ge ut en informationsbroschyr till alla hushåll: 

"Ansvar för varandra". Där visas bilder på arbetare i blåställ i en 

matsal. Bildtexten lyder: "Socialvården är till för oss alla". Adressen 

är tydlig. 

1) Se t ex Gedin-Erixon; Invandrare i Sverige, brev och samtal -
främst med finländare, sid 13-18, 30-34 

2) Brox, 0; Strukturfascismen och andra essäer, Verdandi-debatt nr 65, 
Lund 1972 

3) Den nya underklassen, o a a, sid 107 
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2.12 "Jag vill inte offra min familj." 

"Dessa kaffedrickande kvfnnor hörde till dem som verkligen har 
förstått sin uppgift som maka och mor, de kan allt om sessor 
och kändisar, kakrecept och modefärger på gardiner: 

"Tänk, jag fick hundratjugo bullar av en liter mjölk idag." 

"Du kan tro att Anne hittade en fin kjol på modehusets rea igår -
bara tjugofem spänn." 

"Vilka ljuvliga gardiner du har." 

Du försöker sticka emellan med ditt budskap: 

"Vi behöver ledare till ungarna, kan ni tänka er att ställa upp 
en kväll i veckan?" 

"Jag kan inte, min man tycker inte om att jag springer ute så 
där!" 

"Jag har inte hand med barn - och jag kan inte tänka mig att 
offra min familj för andras ungar." 

»Jävla konstigt det där - med andras ungar måste man ha hand. 
Växa» den barnhanden fram automatiskt när man föder egna ungar? 
Samtalet återgår till dagordningen - bullar med socker, grön 
ögonskugga, billig falukorv, medan orden: "jag vill inte offra 
min familj" glöder som små svavellågor i din själ." 

"Måste man offra familjen? Offrar man sina barn om man engagerar sig? Of

ta känns det så - fast kan det vara riktigt att fostra barnen efter bäs

ta förmåga genom barndomsåren och sedan överlämna dem till systemet? Lå

ta dem bli apor på ett löpande band? Förstöra sin hörsel i en bullrande 

verkstad? " 

"Bara mata ungarna, snyta och tvätta, sedan låta dem överta en värld, där 

vatten och luft är förstörda i profitintressets heliga namn - där mil

joner svältande väntar på mat, där atombomben kan utradera allt9"^ 

Det finns något som brukar kallas familism och ovanstående citat belyser 

bra innebörden och konsekvenserna. De personer som ingår i en familj 

ägnar all sin tid och kraft åt den egna familjen. Det anses som ett brott 

mot familjen att bry sig om mer allmänna problem, att intressera sig för 

andra, ägna tid åt andras bara osv. Följden blir en inlåsthet och en iso

lering som skadar dem som ingår i familjen och dem som står utanför fa-

1) Paulsen, M; DU, människa?, Uddevalla 1972, sid 59-60 
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niiljeiivets stängda portar. Vi återkommer senare till konsekvenserna -

bland annat har de att göra med politiska resurser. 

Rita Liljeström skriver följande om familismen: 

en benägenhet att kura ihop inåt, att skapa sig själv en egen 
liten värld som man mäktar hålla ihop - den stora världens 
komplexitet stänger man ute.D 

3. VAD 1: VAD ÄR FEL? 

3.1 Några "onda förhållanden" 

Observationer av den typ vi redogjorde för i föregående avsnitt pekar 

på att något är fel, att här finns ett problem. När man möter uppgifter 

av det här slaget reagerar man (eller borde åtminstone göra det), blir 

upprörd <*ch kanske frågar sig hur egentligen kan komma sig att det kan 

bli så här. Men uppgiften är nu först att från de till synes disparata 

observationerna fånga in vad som är problemet, vad det är för fenomen 

som man upprörs över. 

Ämnesområdet är soeiala relationer. Sociala relationer har med människors 

tänkande och handlande gentemot varandra att göra. Faktorer som vi ve

lat peka på är: 

isolering - människor saknar eller har mycket sparsamma kontakter med 

andra människor 

likgiltighet - likgiltighet inför andra människors situation 

tomhet - relationer som kännetecknas av "tomt kallprat" 

konkurrens - relationer präglade av mottet att "bräcka av" och att hell

re stjälpa än hjälpa andra människor 

kalkylerande - objektrelationer mellan människor, innebärande att män

niskor ses som varor som man kan ha mer eller mindre nytta 

av 

1) Liljeström, R; Gemenskap och isolering i stadsmiljö, Socialmedicinsk 
tidskrift 7-8/72, sid 451 
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splittring - splittring mellan invandrade och inhemska arbetare samt 

mellan "utstötta" (bl a socialhjälpstagare) och stadigt 

yrkesarbetande 

individualism - var och en försöker klara sig och slå sig fram efter 

bästa förmåga och struntar i andra 

- problem tolkas som individuella och inte som gemensamma 

familism - familjemedlemmar satsar all tid och ork på den egna fa

miljen. Det anses som ett brott mot familjen att engagera 

sig i andras situation. Man låser in sig och stänger ute 

den mer komplexa verkligheten. 

Detta är alltså några "onda förhållanden" beträffande relationen mellan 

människor som vi velat peka på. 

Dessa fenomen är mer eller mindre utbredda i det svenska samhället av 

idag. Vissa torde det bara finnas spår av, medan andra är av karaktären 

att de genomsyrar hela samhället. Faktorerna är svårmätbara och det 

finns inga omfattande kartläggningar som visar på den exakta förekom

sten- med undantag för isolering där bl a låginkomstutredningen har fram

lagt vissa data på ett riksrepresentativt urval. 

Påpekas bör att vi är ute efter att spåra och förklara problem, inte 

för att ge en fullständig bild av sociala relationer. I sådant fall 

skulle vi ägnat stor uppmärksamhet åt alla positiva relätisner - samman

hållningen mellan arbetskamrater på många arbetsplatser, verklig väns

kap mellan individer osv. Allt är inte svart, men vi är ute efter att 

ta fram de svarta fälten. 

Faktorerna är av lite olika karaktär. Det handlar om såväl frekvensen av 

sociala relationer som innehållet och karaktären i relationer. Det senare 

rör individernas sätt att förhålla sig till varandra, vir en mer kvalita

tiv synpunkt. 

Att vissa människor och hela familjer blir isolerade från andra är en 

del av problemet. Detta fenomen har många forskare, planerare #sv syss

lat med. Den dåliga grannkontakten i städernas förorter har oftast bil
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dat utgångspunkten för diskussionerna och studierna. Problemet har då 

formulerats i termer av for liten kontakt mellan grannar. De frågor man 

undvikit att beröra är t ex om det självklart är något bra att hemma

fruar i ett hyreshus träffas ofta. Man har helt undvikit att se på inne

hållet i kontakterna och därmed missat en faktor 'av betydelse för för

ståelse av is«leringsproblematiken. Tesen är här att frekvensen myeket 

nära hör samman med innehållet i sociala relationer och att innehållet 

i sociala relationer är ett viktigt problemområde i sig och alltså inte 

bara som en delförklaring till frekvensen. 

Vi skall i fortsättningen närmast ta upp hur de olika "onda förhållan

dena" kan tänkas höra samman och då komma in på sambandet frekvens -

innehåll, kvantitet - kvalitet i relationerna. 

3,2 Isolering har samband med övriga "onda förhållanden" 

I ett senare avsnitt skall vi försöka se bakgrunden till och förklara 

dessa "onda förhållanden". Orsaksfaktorerna är av ekonomisk, politisk 

och ideologisk art. Redan här kommer vi emellertid in något på förkla

ringar. Främst gäller det isoleringen som vi anser till en del kan 

förklaras via1* de övriga "onda förhållandena". 

3,2,1 Alienerade kontakter kan skapa "självvald" isolering 

Vi kan börja med att se sambandet mellan isolering och förekomsten av 

alienerade kontakter. Om relationerna mellan människor karaktäriseras 

av konkurrens, kalkylerande och/eller tomhet får det återverkningar på 

om människor anstränger sig för att ta kontakt med varandra. 

I konkurrenssamhället är det svårt för alla dem som inte hänger med. De 

som inte orkar med tempot isolerar sig och isoleringen går då »fta via 

dåligt självförtroende. Arbetslösa och förtidspensionerade är exempel på 

kategorier som inte stått sig i konkurrensen. De blir isolerade ech då 

1* ^11*81^ inte 5Ï» eftersom reella orsaker bakom isoleringen i dessa 
fall kommer att vara orsakerna till de andra "onda förhållandena". 
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inte bara på grund av mer självklara saker som att man mister kontakten 

med arbetskamrater utan också for att man mist sitt självförtroende och 

därmed viljan och förmågan att tr. kontakt med andra. Dåligt självför

troende fredas i konkurrenssamhälle.^ 

Många orkar helt enkelt inte med att umgås med andra om de tycker att 

de själva inte "har någonting att komma med". Att gå in till grannfrun 

och tala om hennes utlandssemester ger inte mycket. I synnerhet inte om 

man själv aldrig gjort någon resa. Att inte kunna virka och samtidigt 

se andra sitta på samma soffa och med eleganta och snabba rörelser med 

virknålen färdigställa gardinkappor och barnkläder ger inte heller nå

gonting. Då är det bättre att vara hemma ensam eller med familjen i den 

egna lägenheten. 

2 ) 
Den "självvalda" isoleringen har den funktionen att individen undgår 

att blotta sig. Denna isolering kan gälla hela familjer såväl som en

skilda individer. Att de så kallade problemfamiljerna ofta isolerar sig 

beror på deras ekonomiska trassliga situation i kombination med känslan 
3 ) 

av att inte alls kunna hävda sig. Man har inte råd att bjuda hem nå

gon, man skäms för sina fula och omoderna möbler. Frågor som alltid dy

ker upp inför olika tillfällen då man skall träffa folk är: Vad skall 

jag ha på mig? Inte kan jag väl gå på föräldrarmöte och se ut såhär i 

håret? Och inte har jag råd att skaffa kläder eller gå till hårfrisörskan. 

Det blir ofta TV:n som räddar kvällen. Man isolerar sig med familjen 

eller umgås med ett mycket begränsat antal personer som befinner sig i 

samma situation. 

1) För en bra beskrivning av de arbetslösas situation, se Pockettid-
ningen R, 2/73, Den lönsamma arbetslösheten. 

2) Självvald står inom citationstecken, eftersom det i grunden inte är 
fråga om att man vill isolera sig. Men sådana former av kontakter 
man har erfarenhet av vill man inte ha något mer av. 

3) Gustav Jonsson skriver om de taggiga familjerna i Den nya under
klassen, o a a, sid 48. 
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Att människor sluter sig till varandra inom den egna familjen enbart är 

alltså till en del en skyddsmekanism. Familjen är något man faller till

baka på efter dagens erfarenheter på arbetet och på andra ställen. Kli

matet är där hårt och det går i olika sammanhang ut på att vara "fräck 

som en lus" för att klara sig. Det hårda klimatet i vardagslivet gor 

att den lilla familjen blir en tillflyktsort dit man söker sig på fri

tiden. Inom familjen kan man i bästa fall tala om sin problem, där vet 

man hur förhållandena (t ex ekonomin) är men utåt vill man inte skylta 

med sina skavanker. 

Sammanfattningsvis: Kontakter med andra människor i ett konkurrenssam

hälle utsätter dem som upplever sig inte "ha så mycket att komina med" 

för obehag, följden blir en "självvald" isolering. Det gäller inte bara 

s k problemfamiljer och utstötta utan också arbetarhustrun som inte har 

varit på utlandssemester och som inte kan virka krångliga virkmönster.^ 

Många människor upplever inte konkurrensen, att det gäller att bräcka 

av varandra, som det otrevligaste. Tomheten i umgänget som man har er

farenhet av kan också leda till "självvald" isolering. Bland observa-

tiénema(2.8) hade vi ett exempel på hur en hemmafru upplevde kontakterna 

med grannarna. Det var mest frågan om tomt kallprat över en kopp kaffe 

där det mesta av samtalen handlade om skvaller kring andra grannfruar. 

Det är lätt att inse varför hon inte ville ha någon utökad kontakt med 

grannarna i huset. 

Till slut ett citat som innehåller en isolerad människas uttalande om 

hur misslyckade relationer kan vidmakthålla och förstärka isoleringen: 

"Men ingen bryter sig ut ur en isolering gennm att umgås med 
fel människor under fel omständigheter vid fel tidpunkt. Det är 
snarare sådant som både föder cch göder isolering. Frågan är ju 
vad slags gemenskap vi har med vem och vilken sorts samarbete 
med vilka".2) 

1) Om Bingo, folkspelet i konkurrenssamhället, se bilaga 2. 

2) Vinterhed, o a a, sid 28. 
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3.2.2 Vissa lämnas utanför 

Innehållet i de sociala relationerna kan tänkas påverka isoleringen på 

flera olika sätt. Förutom att konkurrens och tomhet skapar "självvald" 

isolering, så kan de objektliknande, kalkylerande relationerna i kon

kurrenssamhället skapa en påtvingad isolering. 

Vissa människor blir helt enkelt lämnade utanför då ingen vill umgås 

med dem. Ingen anser sig ha någon nytta eller glädje av dem. De är inga 

fixare. Kanske är de deprimerade och uppfattas enbart som besvärande. 

Ingen anser sig ha tid eller ork att sätta sig in i och visa intresse 

för "problemmänniskornas" situation. Det blir för jobbigt. 

Betoningen av familjelivet och en umgängesstruktur där varje familj 

mest håller sig för sig själv eller umgås med andra familjer lämnar 

vissa människor i t ex enpersonshushåll utanför. Familjeportarna är 

stängda och man passar inte in i umgängesvanorna. Många exempel finns 

på frånskilda män och kvinnor som inte längre blir inbjudna till sina 

gamla "vänner" efter skilsmässan. 

Motsättningen mellan olika grupper kan få till följd att medlemmar från 

en grupp utestängs från kontakter med människor i majoritetsgruppen. 

Utlänningar och socialhjälpstagare isoleras till en del på grund av om

givningens negativa inställning till dem. Det är här alltså ofta frågan 

om ett ömsesidigt förhållande så att problemfamiljernas taggighet både 

orsakas av och orsaker omgivningens kyla. Taggarna känns och skapar 

naturligen en reaktion. 

Sammanfattningsvis kan vissa människor bli isolerade på ett mer påtvin

gat sätt genom att de inte betraktas som nyttiga eller till glädje av 

andra, genom att de står utanför familjeportarna och invanda umgänges

mönster och/eller att de tillhör en grupp som inte gillas av omgivningen. 

3.2.3 Individuell problemtolkning och isolering 

Isolering hör samman med individualism, innebärande att var och en för

söker slå sig fram och klara sig efter bästa förmåga på egen hand. Indi
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viduellt handlande dominerar i både med- och motvind. Om en människa 

har problem, befinner sig i motvind, så tolkar han/hon sina problem som 

individuella. Och om det blåser medvind för en själv så ser man på andras 

problem som individuella. Det är deras sak att klara upp! Det som brister 

är alltså förmågan att se om det är ett helt kollektiv som drabbas. Man 

söker därmed oekså enskilda i stället för kollektiva lösningar i alltför 

många fall. 

Vi kan begrunda följande paradox: 

Flertalet boende har likartade omställningssvårigheter, ekono
miska, sociala och psykologiska, och har inte mycket intresse 
eller tid över för andra. 

Citatet är hämtat från en "social bristlista" gällande stora städers 

nya satelitsamhällen.^^ Det kan alltså hända att människor sitter ganska 

nära varandra, till och med vägg i vägg, och brottas med samma typer av 

problem. 

Den individuella problemtolkningen hör alltså ihop med isoleringen på så 

sätt att den blockerar kollektiva lösningar och gör att människor inte 

ser någon anledning att ta kontakt med varandra. Om man själv råkar ut 

för något, söker man inte upp andra för att göra gemensam sak. Om man 

ser andra drabbas konstaterar man att det är deras sak att klara upp. 

Ibland kan den individuella problemtolkningen leda till skuldkänslor och 

aggresivitet inför kravet att ta kantakt med andra. Vi kan ta exemplet 

med en familj som känner till en person som aldrig besöker eller får 

besök av andra människor. Personen i fråga skulle kunna dö ensam utan 

att någon märkte det. Familjens utgångspunkt är ganske då att "man borde 

göra någat, hjälpa denne staekare, bjuda på kaffe »ch vara vänlig". Man 

tänker inte på att man kan ha mycket gemensamt med denne person och där

för ha helt andra och mer fruktbara anledningar att ta kontakt. Med räds

lan för misslyckande blir det ofta ingen kontakt av och då är vägen inte 

lång till en mer aggressiv hållning. Jag kan väl inte rå för att perso

nen där är isolerad. Jag orkar inte med andra personers preblem. Det 

1) Skriven av Kerstin Elmhorn i Lägesrapport 1973, Socialstyrelsens 
miljöstudie. 
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får de klara sj älva i Det har jag alltid fått gjort. Med skuldkänslor 

och aggressivitet föds inga kontakter. 

3.3 Individ och klass 

Alla de "onda förhållanden" som vi pekat på innebär problem för den 

enskilde individen. Det gäller individer som har mycket lite kontakt 

med andra människor och dem som träffar andra men där kontakterna är 

tomma och meningslösa. Allas krig mot alla kan innebära problem för 

både den som inte hänger med och den som lyckas slå sig fram på bekost

nad av andra, även om det inte är de sistnämnda man i första hand tän

ker på, Känslan av att ingå i ett ruttet spel kan vara alienerande även 

för den vinnande. En människa som möter likgiltigheter från andra kan 

gå så långt som till självmord. "Tänk-på-dig-själv-strunta-i-andra"-

mottot är likaså en påfrestning för den enskilde. Vi kan också tänka 

på den enskilde när han/hon tillhör en grupp som omgivningen är nega

tivt inställd till. 

Men problemet skall inte enbart ses ur enskila individers synpunkt. Re

lationer mellan människor har stor betydelse för hela kollektiv och klas

ser. De fenomen som vi beskrivit drabbar individer från olika klasser i 

samhället. De "onda förhållandena" slår rätt över klassgränserna. Om vi 

sedan ser det ur ett klassperspektiv, så torde relationerna mellan med

lemmarna vara av särskild stor vikt för klasser och kollektiv av under

ordnade. Splittringen mellan olika grupper och konkurrensen mellan in

divider inom arbetarklassen är t ex till stor nackdel för hela klassen. 

Att individer och familjer inom klassen, som kanske drabbas hårdast av 

motståndaren, isolerar sig eller blir isolerade inverkar menligt på ini

tiativen och möjligheterna att kollektivt ta itu med problemen. Samti

digt är det en annan klass som tjänar på arbetarklassens splittring och 

inre försvagning av dåliga och sparsamma relationer mellan klassens med

lemmar. Hela nästa avsnitt (•+) kommer att handla om hur man på detta 

sätt kan se problematiken från helt skilda håll. 

Vi är alltså intresserade av att se problemet både utifrån enskilda in

divider och en hel klass'synpunkt. De "onda förhållandena" anger såväl 

en individs relationer till andra människor som karaktären på relatio
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nerna sett ur ett kollektivt perspektiv. De båda går naturligtvis in i 

varandra, eftersom förhållandena för hela klassen har stor betydelse 

för de ingående individernas väl och då klassen karaktäriseras av dessa 

individer.^ 

3.t* Inom ramen för det möjliga 

Det som vi anser vara ett problem är för det första några "onda förhål

landen" rörande innehållet i sociala relationer som är till direkt ska

da för såväl enskilda individer som hela arbetarklassen. Dit räknas t ex 

individualismen och splittringen. Del 1 av problemet kan därför formu

leras som: 

Förekomst av sociala relationer med negativt innehåll för individ och 

klass (arbetarklass) 

Isoleringen handlar mer om bristen på sociala relationer och vi har där 

framhållit att problemet är avsaknad av meningsfulla positiva kontakter 

och inte brist på kontakter helt allmänt. Del 2 av problemet kan formu

leras som: 

Brist på sociala relationer med positivt innehåll för individ och klass 

(arbetarklass) 

Målet måste vara att skapa positiva och undanröja negativa relationer. 

Bristen gäller inte endast de "onda förhållandet" social isolering utan 

även de kvalitativa aspekter. Bristen skall i dessa fall ses i relation 

till det möjliga. Vad kan man öppna vägen för? I framtiden vilar enorma 

möjligheter som kommer eller inte kommer att förverkligas, beroende på 

individers och klassers handlande. Det finns visserligen en ram för möj

ligheterna - allt går inte att förverkliga, beroende på en mängd begrän-
2) 

sande faktorer. Men det är att betrakta som ett problem om möjlighe

terna som finns inte utnyttjas. 

1) Bäst att tillägga för den kritiske läsaren: Enheten är för mer än 
summan av dess delar. 

2) Det gäller att varken vara voluntarist eller determinist. 
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Efter nästa avsnitt görs den slutliga problemformuleringen. Det gäller 

att först precisera positivt respektive negativt innehåll for individ 

och klass. Det sker utifrån ett resonemang om vad de "onda förhållande

na" kan få för negativa konsekvenser samt av vad positiva förhållanden 

kan öppna för möjligheter. 

4. VARFÖR 1: VARFÖR ÄR DETHÄR NÅGOT ATT BEKYMRA SIG ÖVER? 

4.1 Det brister i systemet - staten griper in 

Det svenska samhället fungerar inte riktigt bra. Det knakar i fogarna. 

Förutom tecken på stigande arbetslöshet och miljöförstöring kommer det 

fram att många människor inte mår bra och att många behöver hjälp i 

olika sammanhang. Självmord är lika vanliga som offer i trafiken, mäng

der av lugnande tabletter konsumeras, psykiatriska kliniker är överbe

lastade. I de moderna förorterna förstörs inventarier och ingen får ha 

sina grej«? i fred utan risk för stöld osv. 

Staten måste rycka in och göra något. Staten bygger ut vårdapparaten, 

ger polismyndigheterna ökade resurser och vidtar andra åtgärder. Men 

myndigheterna kan inte klara av allt. Vi måste själva bjuda till och 

hjälpa varandra. För att allt skall fungera måste alla bli integrerade 

och hålla rätt på varandra. Hjälporganen klarar inte av dethär - det 

blir för dyrt «eh man saknar de effektiva instrumenten och kontroll över 

läget. Vi måste skapa gemenskap, krama om varandra, skriva ett brev. 

Samhem är bra. Vi skall träffas och trivas så att vi fungerar bättre,så 

att inte myndigheterna får så mycket att göra. Samhället måste fungera. 

Statens uppgifter kan grovt indelas i reglerande, upprätthållande och 

pådrivande där syftet är att hålla samman oçh bevara rådande samhälls

formation.1^ Det gäller bland annat att lappa (skyla över), laga (hjälp-

ligt råda b#t på brister) och jämka (minska motsättningar som uppkommer). 

Ur ett statligt perspektiv är isolering och bristande gemenskap viktiga 

ocfr allvarliga problem. Vi skall nämna några av orsakerna till detta. 

1) Vi återkommer till statens roll i avsnitt 5. 
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Vårdapparaten är överbelastad. Att ta hand om människor som inte klarar 

av ett hårt tempo och ett hårt klimat ute bland andra människor är för

enat med stora kostnader. Dessutcm blir "omhändertagandet" och "hjälpan

det" ineffektivt med byråkratiska medel. Från en artikel»"Vårdapparaten 

och den informella strukturen - om medicinska och psykiska problem och 

åtgärder", hämtar vi följande mening: 

V.. för att den typ av medieinska hjälporgan som byggts upp i 
vårt samhälle skall kunna fortsätta arbeta som de gör idag, och 
för att deras arbetsområde inte skall utökas mycket kraftigt, 
krävs att det finns och ständigt sprids någorlunda goda medi
einska kunskaper i befolkningen och att kunskaperna utnyttjas 
till informellt omhändertagande av vissa sjukdomstillstånd".^) 

Statens upprätthållande funktion innebär bland annat att reproduktionen 

av arbetskraft måste säkerställas. Reproduktionen fortgår inte ostört 

när kontakten mellan människor är dålig. Det har konstaterats på flera 

håll att isolerade och alienerade föräldrar inte kan fullgöra sin upp-
2) 

gift som uppfostrare av sina barn. Om uppfostran misslyckas i större 

skala av den unga generationen så hotas reproduktionen av anpassad 

arbetskraft. 

Integration är ett honnörsord ur det statliga perspektivet. Det är lätt 

att se hur integrationsmålet hör samman med statens jämkande uppgift. 

Motsättningar mellan olika delar av befolkningen måste förhindras. Det 

är viktigt att människor från olika sociala grupper umgås «eh förstår 

varandra. Social isolering är att se som en osäkerhetsfaktor - man har 

ingen kontroll över läget. Integration och livliga kontakter framstår 

som ett klart bättre alternativ. 

Intressant är att se forskningens roll i sammanhanget. Vi påstår här att 

det mesta som skrivits om bristande grannkontakt o dyl just har det stat

liga perspektivets utgångspunkter. Forskningen styrs av statens behov 

att lappa, laga och jämka. Detta såväl när forskningen initieras av myn

1) Artikeln är författad av Karin Tengvald och införd i Sociologisk 
Forskning, 3/73 

2) Se exempelvis Liljeström, Rita; o a a. 
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digheter som av forskarna själva. Många "radikala" forskare spelar med 

i ett spel som de egentligen inte vill vara med i. De vill hjälpa de 

svaga i samhället men tvingas ofta hålla sig innanför rameur, vilka gör 

deras forskning repressiv. Andra är helt omedvetna om den roll de spe

lar med sina undersökningar. 

Utdrag ur en forskningsrapport"^: 

Det är viktigt att veta vilka grupper av befolkningen som kan 
karaktäriseras som riskgrupper, därför att de kommer att vara 
särskilt vårdkrävande. Ofta är det i dessa fall inte bara me
dicinska utan även sociala problem, som bidrar till ett omfat
tande vårdutnyttjande ... Exempel på sådana riskgrupper är 
barnfamiljer i Kroksbäck, där modern ofta var förvärvsarbetande, 
där det i åtskilliga fall fanns "problembam" m m. Vidare fanns 
i detta område åtskilliga ensamstående föräldrar med barn, ett 
antal arbetslösa, samt en del alkoholmissbrukare ... Andra 
grupper som fodrar uppmärksamhet är frånskilda, isolerade, stor
rökare, psykiskt insufficienta (psyk, 2+3), samt de som an
vänder lugnande medel dagligen ... För vissa uppsökande och 
stödjande aktiviteter kunde frivilliga krafter i grannskapet 
aktiveras genom vårdcentralens personal. 

Citatet pekar på viktiga forskningsuppgifter i enlighet med statens be

hov. Det gäller att göra beskrivningar och kartlägga vissa riskgrupper 

för att ha kontroll över läget och för att kunna förutse och slå larm. 

En annan uppgift är att föreslå åtgärder som kan minska dessa riskgrup

pers framtida vårdkonsumtion. Författaren till ovanstående citat ser de 

isolerade som en riskgrupp. Vidare är en viktig åtgärd för att få bukt 

med olika problem att "krafter i grannskapet" kompletterar vårdappara

tens insatser. En tredje typ av forskningsuppgifter inom statlig ram 

är någon typ av aktionsforskning med syfte att integrera människor från 

olika samhällsklasser i bostadsområden. Ofta går man då in för att ska

pa gemenskap kring t ex en gemensam källarlokal som det gäller att in-
2) 

reda och planera verksamhet i. 

1) Dahlin, Lars; Levnadsnivå, hälsa och nyttjande av social- och 
sjukvård - en befolkningsstudie i tre Malmödistrikt, stencil, 
December 1973 

2) Exempelär här Fagersjöprojektet. Se Grannsamarbete i Fagersjö, 
Del 2, IAN-rapport nr 72 
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Sammanfattningsvis är detta med bristande gemenskap något att bekymra 

sig över ur statens synpunkt därför att 1) det ses som orsak till ökad 

vårdkonsumtion 2) ett fungerande kontaktnät ses som komplement och er

sättare till officiell vårdapparat vid behandling av medicinska och 

psykiska besvär, 3) uppfostran av anpassade barn kräver ett sådant 

kontaktnät och 4) lindring och förebyggande av öppna motsättningar 

mellan olika samhällsklasser kräver att man skapar någon typ av ge

menskap mellan människor från dessa klasser. Forskning sätts in för att 

säkerställa statens behov på området. Exempel på forskningsuppgifter är 

här att kartlägga riskgrupper, föreslå åtgärder och aktivt arbeta för 

åtgärder med syfte att skapa integration, gemenskap, kontakt. 

H.2 Problemet kan ses utifrån företagens, statens och arbetarklas

sens synpunkt 

Social isolering och andra brister i de sociala relationerna är inte 

bara ett problem utifrån lapp-laga-jämka-synpunkt. Samma fenomen kan 

ofta vara värt att uppmärksamma från flera olika håll. Luckor och hål 

i systemet, som är centrala problem för systembevarare på grund av att 

de hindrar systemet att fungera effektivt, kan även hindra en framåtrik-

tad progressiv förändring. Luckorna och hålen kan verka förlamande. 

Vi kan dra parallellen med narkotikamissbruk. Ett omfattande missbruk 

av droger bland ungdom är tecken på att något är fel i systemet. Det 

blir ett fall för myndigheterna att försöka rätta till. Men uppkomsten 

av drogmissbruk leder knappast till några progressiva förändringar utan 

snarare till förlamning och utgör alltså även ett problem för alla som 

vill arbeta för en sådan förändring. 

För att utvidga parallellen så kan en viss grad av narkotikamissbruk 

respektive social isolering och andra brister i de sociala relationerna 

vara positiva utifrån systembevarande synpunkt. Det beror vad alternati

vet är. En agitatorisk och upprörd anti-krigs-rörelse i USA är t ex ur 

denna synpunkt avgjort sämre än en passiviserande haschrökning. Om iso

leringen bryts och familismsn byts ut mot en agitatorisk resning är det 

ur mångas ögon ett störande orosmoment. Det kan börja knaka i fogarna. 

Ett fenomen kan ses som ett problem från helt olika sidor - systembeva-
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rare, systemförändrare, härskande klass, stat, arbetarklass - men mot

sättningen ligger i hur problemet bor lösas, vilka alternativ som är 

önskvärda. 

Av de "onda förhållanden" vi tidigare definierat är några av den karaktä 

ren att de är "onda" endast utifrån ett perspektiv, medan andra åter kan 

ses som problematiska utifrån såväl företagarsynpunkt, statens ©ch ar

betarklassens synpunkt. 

Föregående stycke handlade om varför isolering och alienerade kontakter 

är problematiska med utgångspunkt från statens uppgift. Samma fenomen 

hör samman med arbetarklassens politiska resurser. De påverkar negativt 

klassens möjligheter att resa sig och ändra på grundläggande förhållan

den. Därför är dessa förhållanden "onda" ur såväl statens som arbetar

klassens synpunkt. 

Vi kan ta ett annat exempel där företagens problemområde också kan vara 

arbetarklassens. Att positiva lösningar är helt skilda är en annan sak. 

Bland observationerna (avsnitt 2.9) hade vi ett fall med splittring 

bland arbetskamrater. Det är lätt att se hur denna oenighet mellan en

skilda individer och mellan olika kategorier av arbetare förhindrar en 

kollektiv styrka att växa fram. Arbetarkollektivets politiska resurser 

försvagas. Men det är också lätt att se att en situation med split och 

avund som i andra hand leder till ökad sjukfrånvaro och lägre produkti

vitet inte heller är önskvärd ur företagets synpunkt. Ett positivt 

alternativ för kollektivet på den enskilda arbetsplatsen och för hela 

arbetarklassen är en stark sammanhållning bland arbetarna som kan sättas 

mot företaget och dess krav. Från företagets synpunkt är motsvarande 

positiva förhållande ett sönderslaget arbetarkollektiv men ersatt med 

en enhet företag-arbetare. Mycket pengar och forskning har satsats på 

att skapa denna enighet och vi-anda, bland annat via företagsdemokratis

ka samarbets-reformer. 

Valet mellan perspektiv, vilket styr behandlingen av problemet och lös
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ningsförslagen, innebär ett politiskt ställningtagande. Vi har här 

valt ett arbetarklass-perspektiv. 

Varför dethär med sociala relationer är något att bry sig oro kan också 

formuleras så att de "onda förhållandena" har samband med andra vari

abler. Ur statligt perspektiv är här sådana variabler viktiga som social 

kontroll och psykiskt välbefinnande. Om intresset i stället främst är 

att se till att en undertryckt klass skall försvara sig och gå till of

fensiv mot orättvisor, är det klassens politiska resurser som står i 

förgrunden. Men även klassmedlemmarnas psykiska välbefinnande är här vik

tigt. Det kanske intressantaste och mest fascinerande är att se hur de 

två sakerna hör samman. Vi skall i nästa avsnitt åskådliggöra onda res

pektive goda cirklar och då ta upp just sambandet mellan arbetarklassens 

politiska resurser och klassmedlemmarnas psykiska välbefinnande. 

1) För att återknyta till det som sades i inledningen (avsnitt 1.4) 
styr valet av perspektiv den teori man kommer fram till. Men teorin 
är rätt eller fel, sann eller falsk. Det finns ingen helt annan 
teori, formulerad utifrån ett annat klassperspektiv, som kan vara 
"lika riktig". Om den senare i rapporten formulerade teorin om 
orsaker till de "onda förhållandena" är riktig, så är den alltså 
rätt och slätt "sann" och inte "sann utifrån arbetarklassperspek-
tiv" el. dyl. 
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Sociala relationer, individens psykiska välbefinnande och 

arbetarklassens politiska resurser 

SOCIALA RELATIONER 

förekomst av: 

isolering 

likgiltighet 

tomhet 

konkurrens 

kalkylerande 

splittring 

individualism 

familism 

INDIVIDENS PSYKISKA 
VÄLBEFINNANDE 

grad av: 

sj älvförtroende 

känsla av säkerhet 

vilja och förmåga att 
lösa problem 

förståelse av det sam
manhang man ingår i 

^ 

ARBETARKLASSENS POLITISKA 
RESURSER 

förekomst av: 

klassmedvetna medlemmar 

gemensamt handlande-för 
försvar 

gemensamt handlande-för 
angrepp 

organisation 

/-

V 

Ovan finns en skiss över hur de tre variablerna sociala relationer.arbe

tarklassens politiska resurser och individens psykiska välbefinnande 

tänks höra samman. Sociala relationer och psykiskt välbefinnande är vari

abler som hör till vilka undersökningsenheter som helst. De "onda för

hållandena" vi beskrivit förekommer rätt över klassgränserna och det kan 

antas att några till och med är vanligare bland överklass och mellanskikt 

än bland arbetarklassen. Men vi är främst intresserade av relationerna mel

lan arbetarklassens medlemmar och deras psykiska välbefinnande. 

Undersökningsenheten är alltså arbetarklassen och de tre 
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egenskaperna vi är intresserade av 1) sociala relationer mellan klass

medlemmarna, 2) klassmedlemmarnas psykiska välbefinnande och 

3) klassens politiska resurser. Vi antar att de hor samman på ett ömse

sidigt sätt. Det bör påpekas att de tre variablerna Mr svåra att hålla 

isär och att relationerna dem emellan mer är att karaktäriseras som 

"två sidor av samma sak". Vi tror ändå att uppdelningen och skissen kan 

verka klargörande. 

Vad gäller variabeln sociala relationer, så har vi tidigare presenterat 

några "onda förhållanden" som har att göra med frekvensen och innehållet. 

Dessa är att se som negativa värden på några dimensioner av denna varia

bel. Det kan finnas andra dimensioner som vi inte behandlar här. 

Vi har försökt spalta upp även de två andra variablerna i delkomponenter. 

Precisering av vad som skall menas med psykiskt välbefinnande är inspi

rerat av en tidigare gjord indelning.^^ Bra självförtroende, en känsla 

av säkerhet, vilja och förmåga att lösa problem samt förståelse av det 

sammanhang man ingår i är positiva värden på de olika delkomponenterna 

av denna variabel. De olika delkomponenterna hör samman så att själv

förtroende t ex krävs för att viljan och förmågan att lösa problem skall 

växa fram. 

Variabeln arbetarklassens politiska resurser kräver en lite utförligare 

presentation. Vi definierar arbetarklassens politiska resurser som klas

sens medel att förändra maktrelationerna mellan arbetarklass - kapita

listklass. På motsvarande sätt är kapitalistklassens politiska resurser 

deras medel för att bibehålla maktrelationerna mellan arbetarklass - ka

pitalistklass. Makten gäller först och främst ägandet av produktionsmed

len. 

1) Eriksson, Robert; Sociala mål för fysisk planering, Institutet 
för social forskning, Stockholm 1973 



Först bör nämnas att det hos arbetarklassen ligger en enorm dold kapa

citet, vilket belyses bra av följande citat: 

Det har ingen kunnat förklara med alla avhandlingar i världen 
vad en jobbare verkligen betyder för samhället. Jobbar vi inte 
är samhället kaputt. De skulle svälta ihjäl den dan vi gav fan 
i att arbeta, hela toppskiktet. Det är ett åskådningsexempel på 
att folket har den verkliga makten, fast de är för snäll för 
att använda den. 

Denna dolda kapacitet kan bli en öppen kapacitet och det är den vi intres

serar oss för. Hur långt denna öppna kapacitet sedan räcker, hur resul

tatet blir, är en klasskampsfråga. Det beror bland annat på motstånda

rens kapacitet. 

Arbetarklassens politiska resurser kan indelas i flera delkomponenter, 

vilka vi vill ge följande innebörd: 

klassmedvetna medlemmar: klassmedvetande innebär 1) vetskap om att man 

tillhör en klass som står i motsatsförhållande till en annan klass och 

att klassmedlemmarna har gemensamma intressen. 2) värdering av att 

klassamhället är något orättvist som borde avskaffas 

klassolidaritet : En allmän 1) beredskap till kollektivt handlande och 

ansvarstagande 2) känsla av samhörighet 3) vetskap om att handlings

beredskapen och samhörighetskänslan finns hos andra klassmedlemmar. 

gemensamt handlande för försvar: ett exempel är när ett kollektiv inom 

klassen gemensamt ställer sig bakom och försvarar en klassmedlem som 

utsätts för motståndarens hårda behandling (t ex avsked) 

gemensamt handlande för angrepp: ett kollektiv inom klassen, t ex på en 

enskild arbetsplats, eller hela klassen går till angrepp mot missför

hållanden 

organisation: organisation på klassmässig grund som företräder klassmedlem

marnas intressen i alla lägen. 

1) Ehnmark, Hagström, Isaksson; o a a, sid 9 
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For att hävda klassens och därmed klassmedlemmarnas intressen gent

emot motståndarna inom ramen för systemet och for att avskaffa ett 

orättvist system krävs framför allt sammanhållning, solidaritet och 

medvetenhet. Medvetenheten och solidariteten lägger grunden för det 

gemensamma handlandet och organiserandet, som i sin tur förstärker med

vetandet och solidariteten. Organisation kan tyckas vara den enda vikti

ga komponenten i variabeln klassens politiska resurser. Men en förut

sättning för att organisationen skall utgöra en politiska resurs är att 

den verkligen företräder klassens intressen i alla lägen och en förut

sättning för detta är i sin tur solidariteten och medvetenheten bland 

medlemmarna. 

För att återgå till skissen i början av avsnittet, så finns där pilar 

som går ut från och in till de olika rutorna (variablerna). Inåtgående 

stora ljusa pilar visar på att andra faktorer påverkar alla tre vari

ablerna vi här intresserar oss för. Det står klart att psykiskt välbe

finnande hör samman med mycket annat än de sociala relationerna. 

Hälsotillstånd och ekonomi är två exempel. Faktorer som ligger bakom 

arbetarklassens politiska resurser är av ideologiskt-politisk och eko

nomisk art osv. Vi återkommer till detta längre fram. 

De mörka utgående pilarna betecknar att de tre variablerna har samband 

med andra variabler som vi valt att lämna utanför. De sociala relatio

nerna hör exempelvis samman med social kontroll. Psykiskt välbefinnande 

kan leda till vidare negativa respektive positiva konsekvenser liksom 

de politiska resurserna. Lågt psykiskt välbefinnande kan leda till av

vikande beteende,alkoholism o dyl. Positiva värden är här att se som 

både ett mål i sig och som medel för att nå andra mål. Politiska resurser 

är framför allt ett kollektivt medel för att nå andra mål. 

1) Det politiska-resurs-begrepp som används här skiljer sig princi
piellt från det som används i levnadsnivåundersökningen (Se Johansson, 
Sten; Politiska resurser, Allmänna förlaget, Stockholm 1971). 
Vi menar att individens politiska resurser inte kan ses skilt från 
kollektivets (främst då klassens) politiska resurser. Politiska re
surser ses här, till skillnad mot i levnadsnivåundersökningen, 
helt oberoende av den liberala teorins modell. 
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De dubbelriktade pilarna i skissen visar på sambanden mellan variablerna 

sociala relationer, individens psykiska välbefinnande och klassens po

litiska resurser. Dessa samband skall vi se på genom att undersöka onda 

respektive goda eirklar. Negativa värden på de olika variablerna, lik

som positiva värden, förstärker varandra. 

<•.4 Onda cirklar 

SOCIALA RELATIONER 

isolering 

struntar i - blir lämnad 

t«mt kallprat 

stjälper - hänger ej med 

betraktar - blir betraktad 
som »bjekt 

stöter ut - blir utstött 

tolkar problem individuellt 

handlar individuellt 

familj ecentrering 

INDIVIDENS PSYKISKA 
VÄLBEFINNANDE 

dåligt självförtroende 

osäkerhetskänslor 

apati < ^ 
oförståelse 

ARBETARKLASSENS POLITISKA RESURSER 

låg grad av klassmedvetande 

svag klassolidaritet 

dåligt med gemensamt handlande för 
försvar 

dåligt med gemensamt handlande för 
angrepp 

svag «rganisation eller organisation 
som inte företräder klassens intres
sen 

Sociala relationer och politiska resurser 

Individuellt handlande och konkurrens står i direkt motsatsförhållande 

till gemensamt handlande byggande på solidaritet. Om alla tänker i första 

hand på sig själv och struntar i andra så är det svårt att få till stånd 

kollektivt handlande, t ex för försvar av enskilda arbetskamrater eller 
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familjer som vräks i ett hyreshus. Knnu mindre blir det tal om att gå 

till gemensam aktion for att få till stånd mer grundläggande förändring

ar. 

Om isolering är vanlig mellan hushåll, om det förekommer familism, om 

kontakter mellan klassmedlemmar främst går ut på att alla bräcker av 

varandra eller sysslar med tomt kallprat om grannens kläder etc - då är 

det ett hinder for framväxande av klassmedvetande. Om det har funnits 

ett högt klassmedvetande kan det tyna bort eller i alla fall försvagas 

av att det förekommer lite eller ingen kontakt mellan klassmedlemmarna 

på och utanför arbetsplatsen. 

Ett olyckligt faktum föreligger om de som drabbas mest och värst av mot

ståndarnas tryck, kanske slås ut från produktionen och hamnar på någon 

institution för en tid eller tvingas gå till socialvården, isolerar sig 

eller isoleras. När klassmedlemmar drabbas av ekonomisk och annan osä

kerhet brukar klassmedvetandet växa sig starkare. Men detta förhindras 

om de värst drabbade isoleras på och utanför anstalter av olika slag. 

Om utlänska och inhemska arbetare mer slåss mot varandra än gör gemen

sam sak, så minskar klassens möjligheter att ändra på rådande maktför

hållanden. 

Generellt gäller att klassens medlemmar blir mer handlingsförlamade och 

mycket mer sårbara för motståndarens förtryck om relationerna präglas 

av individualism, konkurrens, splittring osv och av isoleringen. 

Handlingsförlamningen och sårbarheten gör att motståndaren vinner ter

räng i kampen. 

Politiska resurser och sociala relationer 

När klassmedvetandet är lågt tolkar människorna sina och andras problem 

som individuella. Den drabbade söker individuella lösningar på sina 

problem då han/hon inte ser någon utväg i att gå till gemensam handling 

med sina klassbröder. Om klassmedvetandet är lågt blir de andras reaktion 

snarare att tycka synd om de drabbade än att konstatera att det är klas

sen som drabbas och att det gäller att åstadkomma förändring och upp
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rättelse via gemensamt handlande. Individualismen och isoleringen blir 

bestående inslag. 

Svag klassolidaritet står i direkt samband med sociala relationer som 

går ut på att stjälpa hellre än att hjälpa, strunta i i stället för att 

bry sig om osv. 

I och med att det sällan eller aldrig förekommer gemensamt handlande 

ges inte tillfällen för diskussion och sammansvetsande kontakter. Isole

ringen och familismen blir i stället naturliga inslag. Samma effekt ger 

en svag organisation eller en organisation som inte företräder klassens 

intressen i alla lägen. En sådan organisation drar inte till sig arbe

tarklassens breda lager på möten och dyligt och därmed ges inget natur

ligt tillfälle för meningsfulla kontakter.^ Man "struntar i politiken" 

och familismen breder ut sig. 

Sociala relationer och psykiskt välbefinnande 

För att må bra kräver människan att ingå i ett s ocialt sammanhang. Endast 

en liten grupp människor med mycket rikt inre liv av idéer kan leva 

tillfreds utan meningsfulla kontakter med andra människor. Isolering hör 

ihop med låga värden på psykiskt välbefinnande. 

Vi kan här hänvisa till sociologiska klassiker som pekar på att männis

kan i grunden är en social varelse som är beroende av andra för att byg

ga upp en bild av sig själv och det omgivande sociala sammanhanget. 

Isolering är en sida av en stimulusfattig miljö, som kan visas vara 

skadlig för individen eller i alla fall göra så att man inte utveeklas 

enligt ens inneboende möjligheter. Det finns till neh med de som påstått 

att isolering har vissa somatiska aspekter. Det skulle få negativa kon-
2) 

sekvenser för själva hjärnfunktionen. 

1) Dålig aktivitet på en organisations möten har att göra med såväl 
form som innehåll i politiken. Centralisering m m (formen) men också 
den förda politiken (innehållet) har betydelse för medlemmarnas akti
vitet. 

2) Fossum, Rettersttfl, Sund; o a a, sid 221 



Ensamhet och isolering kan leda till dåligt självförtroende då ensamhet 

ses som en skam, något man skäms for, i dagens samhälle. Man är inte 

omtyckt utan lämnad utanför. 

Vid familism och isolering är det svårare för individerna att se sin 

egen situation i relation till andras. Omvärlden blir svårare att för

stå om man inte ofta direkt ser hur andra har det och inte tillsammans 

diskuterar dagliga händelser ute i världen. 

Att familismen får negativa konsekvenser för alla dem som står utanför 

familjeportarna är helt klart. Men det innebär också något negativt för 

de individer scm ingår i familjerna. Beroende på familjestorlek (hälften 

av landets barnfamiljer har bara ett barn) och på familjens ändrade upp

gifter så räcker inte relationerna innm familjen till för att ens till-

fredställa individernas emotionella behov. En liten familj bildar för 

få relationer och har för få uppgifter för att den skall kunna säker

ställa medlemmarnas välbefinnande. Om vi tar exemplet med en trepersons-

familj med mamma-pappa-bara, där pappan förvärvsarbetar, barnet är i 

skolåldern och mamman hemmafru så kan kvinnan bli isolerad om hon sak

nar kontakter utanför familjen. 

De "onda förhållandena" som har med innehållet i kontakter att göra be

tecknar en hård verklighet som självklart inte är bra för det psykiska 

välbefinnandet. Att inte hänga med eller att bli lämnad utanför skapar 

dålig självtillit. Att alltid sköta sig själv och inte engagera sig i 

andras glädje och bekymmer gör att människor inte känner att de behövs. 

Alla har ett behov att behövas och får man inte det tillfredställt så 

värderar man sig själv lägre. 

Känslan av osäkerhet blir utmärkande om relationerna kännetecknas av 

att stjälpa, att stöta ut, att bräcka av. Isolering och familism ska

par också osäkerhetskänslor - ingen finns som man kan be om hjälp om 

något händer. Barns uppväxtförhållanden påverkas på så sätt att det 

inte finns någon ersättare till föräldrarna i händelse av kris (sjuk-

dem, skilsmässa el dyl). Detta är naturligtvis en stor osäkerhetsfaktor 

även för föräldrarna. 
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Om inte människor övas i att ta ansvar for andra och skydda varandra 

mot yttre tryck, så minskar också viljan och förmågan att Iosa problem. 

Apatin ligger nära om man kommer i en svår situation och endast är van 

att söka individuella lösningar. 

Ett sätt att avläsa att brister i de sociala relationerna får återverk

ningar på individens psykiska välbefinnande är att se på bakgrunden för 

dem som söker hjälp för sina psykiska besvär hos officiella hjälporgan 

eller begår självmord. Intagning på psykiatriskt sjukhus oeh självmerd 

är extremfall som uppkommer via individernas nedsatta psykiska välbe

finnande . 

"Som psykiatere eller medlemmer i psykiatriske team opplever vi 
daglig mennesker som har vaert utsatt for isolasjonsproblemer 
i forskjeilige former, og som har utviklet psykiatriske lidel
ser eller symptomer som i hvert fall i viss utstrekning antas 
å ha relasjon till den sociale isolasjon pasienten har vaert 
utsatt for."D 

Vid en tillräckligt stor bristsituation beträffande meningsfulla kontak

ter med andra människor visar många symtom på vad som brukar betraktas 

som psykisk sjukdom - nervös spänning, ångest och depresion. Det har in

tygats av fler personer, läkare m fl, som arbetat med människor intagna 
2 )  

på psykiatriska kliniker. Isolering tycks vara en av flera faktorer 

som leder till psykisk sjukdom och verkar bland annat så att motstånds

kraften mot andra påfrestningar minskar. 

Vissa grupper kan visas vara överrepresenterade på psykiatriska klini

ker (exempelvis veckopendlare, sjömän och flyttare). En viktig faktor 

att ta hänsyn till vid förklaring till detta förhållande sägs vara re-
3) 

lativt stora isoleringsproblem i dessa grupper. 

1) Inledning till Fossum, Retterst^l, Sund; o a a 

2) Se övriga uppsatser i Fossum, RetterstjJl, Sund, o a a 

3) Fossum, Retterst^l, Sund, o a a, sid 131, 189, 195 
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I spåret på nedsatt psykiskt välbefinnande kan följa ett självmörd. De 

allra flesta data om självmord understöder teérin om främlingsskap och 

isolering s«m eentrala bakgrundsfaktorer."^ För att konrnia åt orsakerna 

bakom självmord måste man undersöka bakgrunden till isolering och främ

lingskap. 

Det finns stark anledning anta att det inte bara är isolering utan alla 

andra "onda förhållanden" beträffande sociala relationer som har samband 

med intagning på psykiatriskt sjukhus och självmord. Ett intressant 

faktum är att sjömän har högre självmordsfrekvens än andra enligt vissa 

norska undersökningar. En orsak antas vara en mycket stark norm bland 
2) 

sjömännen att klara sig själv och inte bry sig om andra. Vi kan också 

påminna om mannen på Katarinahissen (avsnitt 2.4) som tar sitt liv efter 

att ha mött likgiltigheten från andra människor. Alla tänkte bara på 

sitt och ingen hade ansträngt sig för att lyssna på honom. 

Påpekas bör att sociala relationer alltså endast är en av många förkla

rande faktorer här. Vi får inte glömma t ex ekonomiska faktorer som vik

tiga förklaringsvariabler till nedsatt psykiskt välbefinnande och dess 

extrema följdverkningar - intagning på psykiatrisk klinik och självmord. 

Sociala relationer kan emellertid vara en mellankommande variabel av 

stor betydelse. Orsakerna till det nedsatta psykiska välbefinnandet är 

till en del att söka bland orsakerna till isoleringen, tomheten, konkur

rensen osv. 

Psykiskt välbefinnande och sociala relationer 

I avsnitt 2.7 togs upp ett fall med en yngre kvinna som försökt få kon

takt med sina grannar och som då förundrat sig över grannarnas reserva

tion och rädsla. Hon fick senare svar i tidningen från en person som 
3) 

skrev under rubriken "Det är vi som är rädda för våra grannar". 

1) Fossum, Retterst^l, Sund; o a a, sid 125 
Vinterhed, o a a 

2) Fossum, Rettersttfl, Sund, o a a, sid 194 

3) DN 2/2 1973 
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Följande citat därifrån belyser bra hur dåligt självförtroende och •säker

het skänslor göder isoleringen. 

"Det finns så många starka %ch orädda människor som låter höra 
sin mening. Man kan väl g«tt säga att det är deras röst som 
vanligen hörs i de flesta sammanhang. Vi som är de rädda och 
tafatta .skuggorna tiger ... 

Det är ju så enkelt att gå över till närmaste granne och be om 
en tjänst oeh sen så småningom lära känna honom eller henne li
tet. Men - en del av «ss är så blyga «eh rädda för andra män
niskor att vi absolut inte skulle kunna göra det. Liksom vi in
te heller i onödan öppnar vår dörr för någon. 
• • • 

Det finns människor som..gen«n fel uppfostran, allmänhetens 
hårdhet «eh oförstående blir avvikande. Det vetvSl alla» 
Om däremot alla vet att man kan bli så avvikande i sitt beteende 
att minsta konfrontation med andra människor kan hota ens per
sonliga integritet och få marken att vika under ens fötter, det 
vet jag inte. 
• • • 

Följden blir att vi sluter vår dörr för alla som vi inte känner, 
och eftersom vi inte orkar lära känna någon heller får dörren 
förbli sluten, rädda som vi är att göra andra besvikna och 
själva bli det." 

Jourhavande kurator i Stockholm (se avsnitt 2.2) berättade på liknande 

sätt hur enormt dåligt självförtroende de isolerade tycktes ha. De vå

gade inte bjuda hem arbetskamrater, eftersom de trodde att arbetskam

raterna inte ville komma, att arbetskamraterna eller andra skulle bli 

besvikna om de kom osv. Rädda för att göra andra besvikna och själva 

bli det ... 

Apati (svag vilja och förmåga att lösa problem) leder likaså till iso

lering och individuellt handlande. En apatisk människa tar inga initia

tiv till att hjälpa andra eller själv be «m hjälp utan försöker i det 

längsta klara sig själv och leva med sina problem.. 

Främlingskap inför omvärlden - att inte förstå sammanhangen, världen och 

människorna runt «mkring - leder till individuellt handlande både när 

1) Min understrykning. Exempel på hur innehållet i sociala relationer 
skapar skygghet och isolering. Se vidare avsnitt 3.2.1 
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det går bra och när det går dåligt. Familismen, centreringen kring den 

egna familjen och fördömandet av alla dem som engagerar sig i mer all

männa och gemensamma frågor, ligger nära till hands som en rationali

sering för den som inte förstår "allt konstigt och bråkigt som händer 

i världen". 

Politiska resurser och psykiskt välbefinnande 

Om arbetarna inte har organisationer som företräder deras intressen i 

alla lägen och som de alltså kan lita till, blir de utelämnade till att 

slåss för sig själva på ett individuellt sätt och följden blir osäker

het och osäkerhetskänslor. Samma följd blir det om man på arbetsplat

serna inte ställer upp bakom ryggen på den som blir orättvist behandlad. 

En ständig «säkerhet och dåligt självförtroende vid misslyckande blir 

det om klassolidariteten är låg och det är dåligt med det gemensamma 

handlandet för försvar. 

Känslan av att inte ingå i ett socialt sammanhang och att inte förstå 

händel ser i omvärlden står i direkt förhållande till lågt klassmedve

tande. Att inte se orättvisor och preblem i samhället (t ex arbetslös

het) i termer av motsättningar mellan klasser leder till förvirring och 

apati. Lågt klassmedvetande betyder att man inte lätt kan se hur pro-; 

blemen kan lösas genom gemensamt handlande från klassens sida. Man kan 

bli apatisk eller lita till högre krafter - Gud eller Gunnar Sträng. 

Dåligt självförtroende kan till en del förklaras av att man inte är med 

i en organisation som företräder klassens intresse eller i ett infor

mellt arbetarkollektiv där man kan se resultatet av sina handlingar. 

Liten kollektiv makt ger dåligt självförtroende på det individuella 

planet. 

Om man drabbas av något problem så sänks självförtroendet om man inte 

inser att det är i egenskap av klassmedlem man drabbats snarare än att 

man är dum i huvudet eller klen. Om den arbetslöse gräver ner sig och 

får sviktande självtillit förklaras det till en del av klassmedvetandet 

- i vad mån han/hon ser att det är som klassmedlem han/hon drabbats el

ler ej. 
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Apatin, oförståendet och det dåliga självförtroendet utgör en propp när 

det gäller att öka arbetarklassens politiska resurser. Oro ingen tror på 

sig själv och inte tror på förmågan att lösa problem, så tar man inte 

initiativ till organisering eller till gemensamma aktioner av olika 

slag. De politiska resurserna är beroende av klassmedlemmar med vilja 

oeh tillit till egen förmåga, samtidigt sam denna vilja och detta själv

förtroende i så stor utsträckning är beroende av just politiska resurser 

hos kollektivet. Det är en av de anda cirklarna. 

4.5 Goda cirklar 

stort självförtroende 

känsla av säkerhet 

vilja och förmåga att 
lösa problem 

förståelse 

INDIVIDENS PSYKISKA 
VÄLBEFINNANDE 

hög grad av klassmedvetande 

stark klassolidaritet 

vanligt med gemensamt handlande 
för försvar 

vanligt med gemensamt handlande 
för angrepp 

stark organisation som företräder 
klassens intressen 

ARBETARKLASSENS POLITISKA RESURSER 

kontakt 

bryr sig om varandra 

"varmprat" 

hjälper varandra 

enighet 

tolkar problem som gemensamma 

gemensamt handlande 

öppenhet mellan familjer, hushåll 
och mellan familj och övrig omvärld 

SOCIALA RELATIONER 

Sociala relationer och politiska resurser 

Antag att klassmedlemmarna inte är som atomer som handlar var och en för 

sig. Man pratar mycket med varandra, engagerar sig i gemensamma problem, 

hjälper snarare än stjälper och ber om hjälp hellre än att isolera sig. 
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I och med att man ofta kommer i kontakt med andra klassmedlemmar så ut

vecklas gemensamma foreställningar och gemensamma värderingar. Man ser 

hur andra lever och upplever de gemensamma levnadsvillkoren. Klassmed

vetandet kan utvecklas.^ 

Till klassmedvetandet hör också att kunna känna skillnad på folk och 

folk, lära igenkänna sina klassfiender. Nyttiga erfarenheter kan nås 

genom kontakt i t ex ett hyreshus mellan människor från olika grupper 

och klasser. Om hyreshusets dörrar är öppna får man en insikt i att 

många sitter i samma båt som man själv men att andra sitter i helt andra 

båtar. När det gäller de återkommande sammansvetsande kontakterna är det 

självklart klassmedlemmarna som är de viktiga. 

Familismens inskränkthet bryts och alla böfcjar se sig omkring utanför 

sockerbullarnas och gradinkappornas värld. Man blundar inte längre för 

klassamhällets karaktär utan ser till nödvändigheten av att gå till 

gemensamt handlande med andra klassmedlemmar. Familismen bryts och byts 

mot ett engagemang i gemensamma små och stora frågor. En kraftlös inåt

vändhet byts mot en utvecklande ökning av de politiska resurserna, vilket 

är förutsättningen för lösandet av de stora gemensamma problemen. 

Märk väl att vi inte till de goda förhållandena sätter ett storfamiljs

ideal el dyl som motsats till familismen. Det är öppenheten mellan hus

hållen (enpersonshushåll och övriga) och mellan hushåll och omgivande 

samhälle som är det viktiga för skapandet av de politiska resurserna. 

Den livligt diskuterade storfamiljen och andra samlevnadsformer har 

främst att göra med det psykiska välbefinnandet medan öppenheten mellan 

familjerna har att göra med såväl psykiskt välbefinnande som politiska 

resurser.Familismens inskränkthet kan stå kvar och endast byta form om 

storfamilj el dyl blir allt vanligare. 

1) Marx och Lenin talade just om sammanförande av arbetare till större 
orter och därpå följande kommunikation dem emellan som viktiga betingel
ser för framväxande av klassmedvetandet. Kommunikationen måste vara 
det centrala men vi ser idag att sammanförandet till större enheter 
inte är någon garanti för att kommunikationen skall komma igång och 
fortgå. 
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Ett högt klassmedvetande innebär att man ser klassen som en enhet.Om 

någon grupp är särskilt hårt utsatt av motståndarnas förtryek tolkar 

man det som klassens problem och handlar därefter. Klassmedvetandet 

gör också individen medveten om att det endast är motståndaren som tjä

nar på konkurrens och splittring i de egna leden. Detta sätter stopp 

for hets mot utlänningar och socialvårdstagare.^ Fenomen som mobbning 

i skolorna skulle också lättare stoppas om det fanns högre grad av po

litiskt medvetande bland ungdomarna. 

Klassolidaritetet innebär avgjort förbättrade sociala relationer. Man 

hjälper snarare än stjälper och bryr sig om snarare än struntar i sina 

klassbröder. 

En politisk aktivitet för att hävda klassens intressen ger utmärkta 

naturliga tillfällen för icke-alienerade kontakter mellan människor. 

Diskussioner om orsaker och lösningar på olika problem samt det gemen

samma handlandet för försvar och angrepp leder till sammansvetsning. 

Kanske finns det ingenting som skapar bättre sammanhållning än just 

gemensam kamp för gemensamma mål. 

Sociala relationer och psykiskt välbefinnande 

Icke-alienerade kontakter med andra människor är en förutsättning för 

individens psykiska välbefinnande. Dessa kontakter är något bra i sig. 

Gemenskap och "varmprat" gör att man mår bättre än vid isolering och 

"tomt kallprat". Om människor dessutom hjälper varandra med problem

lösningar, bryr sig om varandra när det går bra och när det går dåligt 

ökar känslan av säkerhet. Och självförtroendet blir större om behovet 

att behövas tillfredställs. 

Om man hela tiden övas i att ta ansvar för andra, engagera sig i andras 

situation och gå till gemensam handling ökar viljan och förmågan att 

lösa problem. Apatin försvinner. 

1) Politiskt medvetande antas kunna stoppa utlänningshat. Detta är en 
viss skillnad mot Ottar Brox'resonemang om strukturfascism, som jag 
tolkar som delvis deterministiskt. Se Brox, Ottar; Strukturfascis
men och andra essäer, Lund 1972 
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Att höja blicken ovanfor familjestaketet är en förutsättning för att 

förstå världen runt omkring, hur den fungerar och vilket sammanhang 

man själv ingår i. En ökad förståelse av hur allt hänger samman kan 

innebära en smärtsam process i första steget men är i det långa loppet 

att se som något positivt även för den enskilde individen. 

Om självförtroendet växer och det finns en vilja «eh förmåga att lösa 

problem och inte bara försöka stå ut och leva med dem, samt om männis

korna har en viss förståelse för hur omvärlden fungerar, då finns det 

en förutsättning för att man skall ta kentakt med varandra för att pra

ta, reda ut orsaker och lösningar och gå till gemensamt handlande. 

När den rädde grannen inte längre är rädd kemmer han/hon att kunna bry

ta skuggtillvaron och i stället ingå i ett socialt sammanhang tillsam

mans med andra människor. Isoleringen bryts lättare när rädsla och 

skygghet försvinner. 

Vi påstår slutligen här att öppenheten mellan familjerna ger mer öppna 

och tillfredställda individer. Det innebär något positivt för den sexu

ella och övriga gemenskapen inom familjen om man tillsammans med andra 

arbetar för någet gemensamt. Att koncentrera sig på den egna familjen 

och relationerna inom den är klart sämre för individens välbefinnande 

än ett gemensamt engagemang utåt i frågor som inte enbart rör den egna 

familjen. En slags inkrökthet förbyts mot utvecklande engagemang i den 

goda cirkeln. 

Politiska resurser och psykiskt välbefinnande 

Arbete i organisationer för att hävda klassens intressen och uppbyggan

de av klassolidaritetet måste i första hand ses ur helt andra synpunkter 

än att medlemmarna skall må bra. Men som en sekundär och mycket intres

sant effekt av klassens ökade politiska resurser har vi klassmedlem-

marnas ökade självförtroende, säkerheten, viljan och förmågan att lösa 

problem och utvecklandet av förståelse av den egna och andras situation. 

Ett citat från Axel Danielsson, den gamla förkämpen för socialdemokra

tin i Sverige under den revolutionära perioden, belyser vad det är 
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frågan om. ̂  Han beskriver vad fackföreningen betyder för arbetaren: 

"Den har rest upp proletären till en självmedveten man, som vå
gar tala, emedan han vet, att hans ord får resonans av den orga
nisation, vari han är en lem, den har lättat och förlängt hans 
kedja och givit honom hepp och tillförsikt. Och icke mindre 
storartade verkningarna i intellektuellt och moraliskt avseende. 
Arbetaren har fått sin blick klarnad och ser hemligheterna i 
det samhälle, som plundrar och hånar honom. Han ser skruven, 
som håller ihop det hela och vet var han skall anlägga torpeden. 
Och sedan han erhållit denna insikt, förlänar honom också upp
fostran i fackföreningen det mod, den uthållighet och beslut
samhet, utan vilka det stora, som skall ske, ej sker."2) 

Förhållandena har ändrats mycket sedan Axel Danielssons tid. Det kan 

nu, när många arbetare lever på en mycket högre ekonomisk nivå än då, 

tyckas föråldrat att tala om kedjor o dyl. Men klassamhället finns 

kvar. Kvar finns också det faktum att arbetaren för att kämpa i och 

mot detta klassamhälle måste organisera sig. Med denna organisering 

kan förståelsen öka för mekanismerna i omvärlden, missnöjet riktas 

åt rätt håll, självförtroendet höjas. Organisering och medvetenhet lyf

ter upp den enskilde arbetaren ur oförståelse och dåligt självförtroende. 

Vi kan också se hur det mer informella arbetarkollektivet har liknande 

effekter på enskilda arbetare som ingår i kollektivet. Arbetarkollek

tivet är en beskyddande sammanhållning bland arbetarna på en arbets

plats mot yttre tryck från företaget. Det ger stöd och en känsla av 

säkerhet åt den enskilde arbetaren som aldrig står ensam mot företaget 

utan vet att han/hon har kollektivet bakom ryggen om något händer. 

Kollektivet stärker också självkänslan i och med att det i kollektivet 

ligger en viss grad av makt, om än av defensivt slag. Arbetarna har i 

grupp något att säga till om, företaget kan inte styra hur som helst. 

1) Vi kunde också ha hänvisat till vad en politisk organisering under 
revolutionärt uppsving betytt för enskilde individer enligt skild
ringar från t ex Kina och Cuba. 

2) Danielsson, Axel; Om fackföreningens ändamål; Urval av Axel Daniels
sons skrifter. Med levnadsteckning och karaktäristik av Bengt 
Lidforss, Malmö 1908, sid 270-281 
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Arbetarkollektivet bygger på en stark föreställning om "vi" och "dom" 

i företaget. Detta gör det enklare för arbetarna att förstå omvärlden 

både innanför och utanför arbetsplatsen. Nya händelser som inträffar 

tolkas i termer av "vi" och "dom", i klasstermer. Förståelsen av det 

sammanhang man själv ingår i ökar. 

Den viktigaste delen av sambtndet mellan klassens politiska resurser 

•ch medlemmarnas psykiska välbefinnande är just hur gemensamt hand

lande «eh organisering leder tiJl ökat självförtroende, säkerhet, vilja 

och förmåga att lösa problem samt ökad förståelse för egen situation 

och hur omvärlden fungerar. Av mindre, men ändå av viss betydelse, är 

det omvända sambandet - att organisering, utbredning av klassmedvetande 

osv förutsätter initiativförmåga, tro på egna krafter, förståelse av 

sammanhang och en enorm vilja hos enskilda klassmedlemmar. En god cir

kel sluter sig när dessa faktorer går in och förstärker varandra. Ned

slagenhet förbyts mot progressiv uppryckning och arbetarklassens möj

ligheter att hävda sina intressen ökar. 

4.6 Slutlig problemformulering 

Svaret på frågan "varför är dethär något att bekymra sig över?" fram

står nu som ganska klart. Vi har försökt peka på hur de "onda förhål

landena" beträffande sociala relationer har negativa konsekvenser för 

individens psykiska välbefinnande och arbetarklassens politiska resur

ser. Klassen mister sin styrka och medlemmarna mår inte bra. Samtidigt 

har vi försökt se framåt på de positiva möjligheter som öppnar sig med 

"goda förhållanden" beträffande de sociala relationerna. Arbetarklassen 

har möjlighet att öka sin styrka och i klassens styrka ligger något av 

nyckeln till medlemmarnas välbefinnande. Den slutliga problemformule

ringen blir därför i dess två delar: 

Del 1: Förekomst av sociala relationer med innehåll som är negativt för 

individens psykiska välbefinnande och arbetarklassens politiska 

resurser. 

Del 2: Brist på sociala relationer med innehåll som är positivt för 

individens psykiska välbefinnande och arbetarklassens politiska 

resurser. 
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Vi har alltså koncentrerat vårt intresse till arbetarklassen och de 

individer som ingår där. Målsättningen måste vara att där undanröja de 

"onda" och skapa de "goda" förhållandena. 

5. VARFÖR 2: VILKA ORSAKER KAN VI FINNA TILL PROBLEMET? 

Det är nu dags att ställa frågan hur det kan komma sig att de "onda 

förhållandena" förekommer. Vilka orsaker kan man finna till isoleringen, 

konkurrensen, likgiltigheten osv ? Orsakerna är att finna på samhällets 

ekonomiska, ideologiska och politiska nivå. 

5.1 Ekonomi 

5.1.1 Sganderelationer 

Sgare av produktionsmedlen fattar de stora och viktiga besluten i da

gens Sverige. Det finns ingen planering i ordets egentliga mening. Det 

saknas ett system där politiskt valda organ beslutar om viktiga och 

avgörande frågor för framtida utveckling. 

Men riksdag och regering och kommunala församlingar då? Visserligen är 

en "demokrati"-apparat uppbyggd kring dessa organ, men vissa viktiga 

(viktiga för människornas levnadsförhållanden) frågor ligger helt el

ler delvis utanför dessa valda beslutsfattares domäner. Exempel på frå

gor som inte avgörs i valda församlingar är: 1) Vad skall produceras? 

Frågor som hör hit är hur landets naturresurser skall användas på ett 

rationellt sett. Skall papper användas till att producera varuförpack-

ningar eller inte t ex? 2) Var skall man producera? Skall Norrland 

avfolkas? 3) Hur skall man producera? Hur hög kapitalintensitet? Hur 

hög får arbetstakten bli? Dessa frågor är av mycket central betydelse 

för hur invånarna i ett land har det. 

Den helt avgörande makten ligger i ägandet. Avgörande beslut fattas 

inte på demokratiska grumder utan med ökad eller bibehållen profit hos 

några som främsta drivfjäder. Beslut fattas på helt irrarionella grun

der sett ur synpunkten om människornas väl. Ett exempel är hur skog 

skövlas för produktion av varor som inte är det minsta välfärdshöjande 
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(förpackningar och annat). 

Det går aldrig att demokratisera kapitalismen eftersom ägandeförhållan

dena i ett kapitalistiskt system innebär att en klass har makten över 

en annan. 

Vad innebär nu dethär för de sociala relationerna? Jo, det är en utopi 

i nuvarande samhälle att människorna fortgående skall träffas i stora 

och mindre enheter för att diskutera, påverka och bestämma under demo

kratiska fermer i alla frågor som rör egen och andras levnadsförhållan

den. Därför ingår man inte i ett socialt samspel mellan likaberättiga

de parter för att ständigt och jämt besluta om förhållanden som starkt 

berör en själv och andra. 

Då sådana demokratiska organ saknas finns det ingen objektiv grund för 

att människorna av den anledningen skall engagera sig i andras och 

gemensamma angelägenheter. Man skapar inget nytt tillsammans och måste 

inte samarbeta för att sköta det. Ägande- och maktförhållandena i sam

hället sätter stopp för en gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av 

gemensamma angelägenheter. 

Men företagsdemokrati och andra satsningar på "demokratisering" då? 

Skendemokratiska reformer är bra utifrån både företagens och statens 

synpunkt. Stora pengar läggs ned på att experimentera fram en ofarlig 

sorts demokrati. Det är bra om alla känner sig som om de hade något att 

säga till om. 

"Man får ju inte låta demokratin vingla iväg hur som helst, så 
att folk skall bestämma också, utan man styr. De gör ett för
sök på en avdelning, och barkar det åt helvete, så att gubbarna 
lägger näsan i blöt, då säger de att vi inte kan använda just 
den modellen, vi måste utarbeta en ny. De experimenterar fram 
en ofarlig sorts demokrat i. "D 

Olika försök görs för att arbetare vid ett företag skall "vara med och 

påverka". Men arbetarna är inte lättlurade. Det går inte så bra att få 

1) Ehnmark, Hagström, Isaksson, o a a, sid "+9 



62 

dem att engagera sig i olika frågor när de vet att de på objektiva 

grunder inte kan och skall bestämma de stora och viktiga frågorna. 

"När de kommer stickande med demokratiförslagen, nog vet folk 
att inte blir det mera demokrati, men de kräver inte mer utav 
såna här demokrater, jobbarna hoppas inte på något från dem, 
så då går de med på det. De vet precis vars gränsen går idag."l) 

En ersak till den bristande gemenskapen (isoleringen, individualismen, 

likgiltigheten, familismen osv) är alltså att människorna inte fostras 

till ech ständigt övas i att engagera sig i gemensamma angelägenheter. 

Klassamhället med dess ägande- och maktförhållanden gör verklig demo

krati oeh gemenskap kring uppbyggnad neh skötsel omöjlig. 

Orsaksfaktorn till de "onda förhållandena" som vi nu pekat på är också 

orsak till att problemet formulerats som det gjorts. För att nå idealt 

goda förhållanden (gemenskap kring uppbyggnad och skötsel) måste arbe

tarklassens politiska resurser rustas upp för att ändra på hindren för 

utvecklande av dessa idealt goda förhållanden. Vad som krävs är en för

ändring av ägande- och maktförhållanden att därefter ett förverkligan

de av reell demokrati (vilket alltså inte automatiskt följer på av

skaffande av privat ägande till produktionsmedlen). 

5.1.2 "Strukturrationalisering" 

När vi skall behandla ekonomiska bakgrundsvariabler är det, för att 

följa den marxistiska terminologin, två variabler som är de centrala. 

I föregående stycke skrev vi om äganderelationer, vilket rör produktions

förhållandena . Nu övergår vi till produktivkrafterna, vilket är den 

tekniskt-organisatoriska sidan av produktionen. 

Sedan 1930-talet har det i den ekonomiska debatten i Sverige talats om 

"strukturrationaliseringar". "Struktur" pekar på att det i kapitalismens 

dynamik finns en utveckling där vissa sektorer och brancher går tillba

ka medan andra går framåt. Jord- och skogsbruk har stagnerat medan in

dustrisektorn gått framåt, därav vissa brancher (t ex verkstadsindustrin) 

1) Chnmark, Hagström, Isaksson, o a a, sid 49 
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mer än andra. På senare tid har man börjat tala om industrisektorns stag

nation och en växande tjänstesektor i sysselsättning mätt. 

Den andra delen av ordet, "rationalisering", syftar på en allmän 

"effektivisering" av ekonomin i och med att ieke lönsamma enheter av

vecklas, att produktiviteten höjs, satsningar görs på expansiva och 

vinstgivande företag osv. Att höja produktiviteten och satsa på enhe

ter och marknader som kan ge hög vinst är rationellt inom givna ramar 

som ges av det kapitalistiska systemet. Ur välfärdssynpunkt kan det 

däremot till en del vara en högst irrationell utveckling. Därav anled

ningen till att ordet strukturrationalisering satts inom citations

tecken. 

Vi kommer här att ta upp några olika sidor av denna "strukturrationa

lisering" som kan antas ha betydelse för de sociala relationerna, näm

ligen att stora enheter bildats (arbetsplatser, boplatser mm), män

niskor tvingas ställa om sig (flytta och byta arbete) samt att produkti

viteten höjts och många människors förhållande till arbetsmarknaden 

påverkats. 

5.1.2.1 Små och stora enheter 

När kapitalet koncentreras på allt större och färre enheter får det 

konsekvenser för boende- och arbetsförhållanden för många människor -

de som skall arbeta och bo i de små och krympande respektive stora och 

växande enheterna. Koncentrationen innebär dels att det blir ett sam

manförande av människor på stora orter, dels att arbetsplatserna består 

av allt fler anställda. Det bildas små utdöende glesbygder och stora 

städer med elefantsjuka. Som en direkt följd av denna kapitalkoncentra

tion finner vi isoleringen i glesbygden. Många kvarboende saknar arbete 

och har därför ingen daglig kontakt med arbetskamrater, de får allt 

färre grannar samt har släkt och vänner långt borta. 

Det finns exempel på människor som visar tecken på psykiska stresstill

stånd kallade glesbygdssyndrom.1^ Byn som håller på att dö ut»modstulna 

1) Pockettidningen R, 4/72, sid 50-53 
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pensionärer, affärer och busshållplatser på mils avstånd, ingen möj

lighet att få arbete samt isolering hör till inslagen i glesbygdstill

varon. 

Denna typ av isolering är ganska självklar och lättförstelig. Det finns 

helt enkelt få personer att prata och umgås med.^ Något mer paradoxal 

är isoleringen och de andra dåliga förhållandena beträffande sociala 

relationer som uppstår i de växande tätorterna, där tusentals och åter 

tusentals människor samlas tätt inpå varandra. Många bakgrundsfaktorer 

finns här och vi skall börja med att se på vad själva storleksfaktorn 

kan ha för betydelse. Vad innebär det att arbeta på en arbetsplats med 

väldigt många anställda och att bo i en stad med väldigt mycket män

niskor? 

För det första är det mycket mindre sannolikhet på ett större ställe 

än på ett mindre att stöta ihop med andra människor som man någon gång 

har träffat. Det blir inte många naturliga tillfällen då man råkar pä 

någon gammal bekant, kan prata med och eventuellt bjuda hem honom/henne. 

I Stockholm kanske det sker någon gång per år, på en liten ort sker 

det varje dag på väg till arbete eller affär. I en matsal för flera 

hundra och kanske tusen arbetskamrater är det inte så lätt att råka på 

kända ansikten och människor man utan vidare kan börja diskutera med. 

På ett mindre ställe kanske alla har sina bestämda platser och man kän

ner varandra så väl att prat om aktuella händelser mm kan ske utan fö-
2) 

regående krusiduller. 

1) Man bör akta sig för att överdriva problemet med isolering i gles
bygden. Många som bor långt från grannar har ändå livlig kontakt 
med dem. Vi har bara velat visa på förekomsten av en lättförståelig 
typ av isolering. 

2) Vi har här inte tagit hänsyn till att det kan ske omställningar 
på små ställen på grund av personalomsättning och dylikt. Det 
tas upp i nästa avsnitt. 
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Stora enheter gör umgänget med andra människor till en krånglig proce

dur som kräver mycket av tid «eh energi. Kanske har man en kusin eller 

arbetskamrat eller lumparkompis som bor i samma stad. Men for att ta 

sig dit krävs långa resor som man inte hinner eller orkar med. Allt är 

och känns så besvärligt. Detsamma gäller om man vill gå på någon kurs 

eller på möten. Energin som finns kvar efter arbetsdagens slut hade 

räckt till en promenad eller cykeltur några kvarter bort men inte till re

sor med tunnelbana och buss med byte i olika omgånga-, En anledning 

till att tiden och orken inte räcker till är att arbetsdagen förlängs 

av de långa resorna. 

En tredje faktor som direkt har samband med storleken på enheten där 

man lever är anonymiteten. I ett konkurrenssamhälle blir det lättare 

att delta i allas krig mot alla när det är så många människor att man 

knappt känner någon. Om man trampar någon på tårna kanske man aldrig 

ens ser denna människa mer. Det känns lättare att slåss och vara lik

giltig inför andra i ett hav av människor. Ingen märker om man smiter 

undan. Ingen vet om jag lämnat en hopfallen kvinna på gatan utan att 

hjälpa henne och jag får sedan haller aldrig rätt på hur det gick för 

henne. Min handling (eller snarare brist på handling) skapar inget 

dåligt samvete. 

Vi vill här passa på att kritisera påståendet att det är själva stor

leksfaktorn som skapar en konkurrenssituation. Konkurrensen och lik

giltigheten (både den passiva och aktiva, typ mobbing) kommer av andra 

faktorer, men underlättas ~ch får fritt spelrum genom anonymiteten i 

stora enheter. 

Slutligen bör påpekas att små och stora enheter (arbetsplatser, skolor, 

bostadsområden) kan fungera olika bra och därmed vara mer eller mindre 

bra för de sociala relationerna beroende på en mängd övriga förhållan

den. 

1) Följande citat är från Ingrid Sjöstrands bok Samhem, Aldus Aktuellt 
82, Stockholm 1973, sid 53: 
"Men om gruppen är för stor och för åldershomogen, bildar en hord x 
stället för en samleksgrupp, är det risk för att den i vissa avseen
den får rent motsatta effekter: som vi nyss konstaterade kommer de 
starkare att dominera, samspelet ersättas av tävlan, de vertikala om
händertaganderelationerna åldrarna emellan av mobbing." 

Storleken på gruppen och åldershomogeniteten får stå som förklaringar 
till konkurrensen och mobbingen, vilket måste vara felaktigt. 
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5.1.2.2 Omställningar 

"Strukturrationaliseringen" har for många säljare av arbetskraft betytt 

omställningar. Rörlighet på arbetsmarknad ©ch geografisk rörlighet föl

jer i spåret på omstruktureringar inom industrin och andra näringar. 

Byte av arbete, omskolning, byte av bostadsort och därmed byte av arbets

kamrater och grannar är idag ett vanligt inslag. Det finns prognoser 

som talar för fortsatt utveckling med stor rörlighet. Flexibilitet har 

blivit ett honnörsord bland politiker. Det återkommer ständigt exempelris 

i utbildningspolitiska målsättningar. 

Rörligheten har gjort att mindre lokalsamhällen har slagits sönder. 

Små enheter som bibehålls år efter år försvinner på såväl arbetsplat

ser som i bostadsområden (både på mindre orter och i större städer). 

Samma människor ser inte varandra dagligenyäxer inte upp och åldras till

sammans, utan vi får ett stort inslag av ombyte och förändring. 

Rörligheten och omställningarna ställer krav på individerna att ofta 

knyta kontakter med nya människor. Kravet finns på både dem som stannar 

kvar på samma arbetsplats och bostadsort under långa tider och på dem 

som flyttar och byter arbete. Kravet blir så stort att många inte orkar 

med det. Det visar sig i empiriska undersökningar att flyttare är mer 

isolerade än andra.^ Följande uttalande kommer från en städerska som 

arbetat ^0 år på LM: 

"Man känner sig inte hemma riktigt. Folk slutar ofta så snart . 
man börjat trivas med att se dem när man kommer med sina grejer'. 

Att knyta nya kontakter blir särskilt krävande om förhandsinformatio-
o 3 ) 

nen om vem som är vem är dålig. Man vill gärna veta något om en annan 

människa innan man tar kontakt med honom/henne. Skillnader som faktiskt 

1) Åberg, Rune; Flyttning och fritid, rapport nr 9 i projektet Geo
grafisk rörlighet - sociala och ekonomiska effekter, Umeå 1973 
(stencil) 

2) Palm, o a a, sid 122 

3) Se vidare Daum, o a a. 
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finns mellan olika personer döljs på olika sätt. Så avslöjar exempel

vis inte klädseln något om personens sociala hemvist nu för tiden. 

Grupper s«m drabbas av omställningar och där man vet att många får 

besvär med sociala relationer till såväl egna familjemedlemmar som 

andra människor är pendlare och alla de som längre eller kortare perio

der tvingas leva åtskilda från familj och tidigare hemort. De hör inte 

heirana någonstans och blir ofta isolerade. 

Något som livligt diskuterats är urbaniseringens inverkan på isolering 

m m. Olika delprocesser bör då hållas isär. Att flyttningen sker från 

små till stora enheter har sin betydelse (se föregående avsnitt). Här 

har vi försökt renodla vad själva rörligheten betyder. 

En hypotes här är att rörligheten, med omställningar för berörda män

niskor s«m viktigaste konsekvens, innebär något negativt för umgänget 

mellan människor i vissa fall men nödvändigtvis inte i alla fall. Vi 

kan ta exemplet med flyttare. Det är stor skillnad mellan att komma 

ny till ett bostadsområde, t ex i en förort till en större stad, där 

alla ingår i en helhet som har att bygga upp och sköta gemensamma an

gelägenheter i och utanför bostadsområdet och att komma till ett ställe 

där något sådant inte alls förekommer. Flyttaren idag kanske kommer 

till ett s»eialt vakum, där inga naturliga möjligheter ges att smälta 

in i den nya miljön och lära känna nya människorna. För att återknyta 

till avsnitt 5.1.1 så är det omställningarna under nuvarande ägande-

och maktförhållanden som vållar de största problemen. Vidare är det 

omställningar tillsamman med dåligt självförtroende och vantrivsel hos 

berörda individer som är så negativa för de sociala relationerna. 

Sammanfattningsvis inverkar "strukturrationaliseringen" på de sociala 

relationerna på så sätt att det ställs krav på de berörda människorna 

att ständigt knyta kontakter med nya människor, ett krav som blir mer 

betungande under vissa omständigheter än under andra. 

1) Se Fossum, Retterst^1, Sund, o a a. 
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5.1.2.3 Utschasade, utslagna och inte insläppta 

"Strukturrationaliseringen" innebär förutom en utveckling mot större 

enheter och omflyttning av människor okade krav på "effektivitet". Den

na "rationalisering" - rationellare produktion efter kapitalistisk mått

stock - inverkar också på de sociala relationerna. Inverkan sker via 

arbetssituation - arbetsförhållanden och sysselsättning. 

För att hinna prata och knyta bestående kontakter med andra människor 

krävs det tid och ork. När arbetstempot stegras i produktionen blir de 

som arbetar naturligt nog trötta och det inverkar på de krafter man har 

kvar efter arbetsdagens slut att göra något annat än att vila och titta 

på TV. En heltidsarbetande kvinna med barn på daghem och långa resor 

till arbetet har inte så stor (om ens någon) fritid att fördela på 

kontakter utanför familjen. 

Det finns emmellertid anledning att göra invändningar mot dem som allt

för ensidigt betonar denhär faktorn vid förklaring av social isolering 

och passivitet inom familjelivets dörrar. Vi håller med Harry Isaksson 

i hans uttalande: 

Det är inte orken som fattas. Det är lusten att göra något. 
Olusten som är på arbetsplatserna plockar folk med sig hem. 
De blir helt enkelt alienerade på jobbet och det följer med 
hem. De blir passiva. Folk skulle hinna allt, om de var in
tresserade av att hinna. D 

Trötthet är av både fysiskt och psykiskt slag. Arbetsförhållandena har 

knappast förändrats i den riktningen att arbetet blivit mer fysiskt 

betungande. Stressen har däremot på många ställen ökat och det ger en 

psykisk trötthet. Dessutom kan vantrivsel och avsaknad av motivation 

göra att man helt enkelt inte orkar fara för att hälsa på, gå på möte, 

ta kontakt med grannen. Bristande ork, som bland annat förklaras av 

högt tempo på arbetsplatserna men också av vantrivsel och alienation, 

inverkar negativt på människors initiativförmåga. Den trötte stannar 

hemma i egen vrå på fritiden. 

1) Ehnmark, Hagström, Isaksson, o a a, sid 20 
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"Rationaliseringar" innebär också en ökad kapitalintensitet. Det blir 

fler och mer komplicerade maskiner. Det kan få sådana återverkningar 

som att arbetskamrater får sämre möjligheter att prata med varandra 

under arbetstid. Bundenheten vid maskinen blir så stor och bullret så 

starkt att man endast har tid och möjlighet att prata med varandra un

der matraster, och kanske inte ens då, eftersom rasterna blivit allt 

kortare. 

Med "rationalisering" följer mer skiftesarbete, vilket har visat sig 

ha negativa effekter på de sociala relationerna för de drabbade.^ 

Skiftesarbetare hör till den utschasade gruppen som lider brist på 

sömn «eh ork samt tid när alla andra har tid med umgänge och kontakter 

av olika slag. Både familjerelationer och andra relationer och aktivi

teter störs. 

"Effektiviteten" hör inte bara samman med tempot inom industrin. Affä-

rër inte längre en mötesplats. Biträdena har inte tid att prata med 

dem som skall handla. Ofta finns bara snabbkassörskor som på kortaste 

möjliga tid måste slå in priset på varorna och sedan låta den hand

lande avlösas av nästa. Portvakter reationaliseras bort och ersätts av 

elektriska manövreringsorgan för dörrstängning och en specialutbildad 

trädgårdsmästare för tio hyreshus. 

Att en stor grupp människor ständigt har bråttom, hör till de utscha

sade, får menliga konsekvenser för de sociala relationerna. De har 

inte tid och ork för andra än sig själva. 

2) 
De som inte orkar med det höga tempot och konkurrensen slås ut. De 

utslagna som går arbetslösa hemma, är förtidspensionerade eller vistas 

på någon anstalt blir lätt isolerade. Det beror dels på att de saknar 

de viktiga kontakten med arbetskamrater, men också på att de blir iso

lerade från andra vänner och bekanta. Vägen till isolering går här via 

det försämrade självförtroendet hos de utslagna och via omgivningens 

tryck. De utslagna känner sig som stängda på sopbacken och värderar sig 

1) Skiftarbete. Praktisk information för skyddsombud m fl av 
Erik Bolinder, LO informerar nr 9, Sthlm 1971 

2) Berglind, Lindquist: Utslagningen på arbetsmarknaden, Studentlitte 
ratur, Lund 1972. 
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själva lågt, precis som de känner att omgivningen gör. I bilaga 3 finns 

ett talande exempel på hur utslagning kan verka drastiskt nedbrytande 

på en "vanlig" människa som varit glad, självsäker och haft mycket vän

ner. Lägg märke till just hur de svaga slåss inbördes och är fientligt 

inställda till varandra. 

Det låga självförtroendet kan stärkas när de utslagna tas omhand av 

arbetsvärd och sätts att utföra ett arbete där arbetets utförande är 

mindre viktigt. I första rum kommer att den utslagne skall sysselsättas 

med något (vad som helst). Staten tar omhand dem som är obrukbara på 

marknaden i det kapitalistiska samhället. Detta känner och vet de ut

slagna själva. Ett exempel på hur en arkivarbetare upptäcker att han 

fått ett arbete för att förvaras snarare än utföra ett nyttigt arbete*^: 

"Flera månaders arbete klarade en maskin på ett par minuter" 

"I månader satt jag i universitetsinstitutionens moderna loka
ler och sorterade under mikroskop med hjälp av en pincett vita 
och svarta stoftkorn av ett finmalet mineral. Det fanns kilovis 
av varan och arbetet hade en sorts oändlighetsperspektiv. 

Efter några månader av flitigt sorterande hade jag bara naggat 
partiet i kanten. Då dök en vänlig forskare upp och visade mig 
in i ett annat rum. Där demonstrerade han en sinnrik apparat 
för mig som medelst elektromagnetism och en skakningsmekanism 
skilde de olika beståndsdelarna i finmalet mineral åt. 

Det var alltså så, att t.ex. de svarta och vita korn som jag 
hand-sorterat hade en mycket distinkt skild magnetisk attrak
tion. Man ställde in ett par vred, hällde mineralet i en tratt 
och ett par minuter senare hade man ett kilo mineral färdig-
sorterat. De hekton jag lyckats sortera för hand under flitiga 
månader hälldes nu i tratten tillsammans med det som jag ej 
hunnit med och en stund senare var en perfekt avskiljning klar. 

Det var för mig den slutgiltiga bekräftelsen på att jag inte ha
de satts att utföra ett meningsfullt arbete utan bara hade pe
tats undan någonstans där man kunde uppfinna en rimlig förkla
ring till att jag uppbar en, om än liten så dock, lön." 

"Strukturrationaliseringarna" innebär en ständig omvandling av syssel

sättningsstrukturen. Förutom omställningar och utslagning har detta be

tytt att vissa grupper vill men inte kan komma in på arbetsmarknaden -

1) Pockettidningen R, 2/73, Den lönsamma arbetslösheten, sid 89 
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de inte insläppta. Hemmaproduktionen (produktion av varor och tjänster 

som traditionellt skett inom hemmets ram) har förändrats. Vissa delar 

har dragits in i marknadsekonomin, rationaliserats bort och/eller meka

niserats. Detta har inverkat på kvinnornas förvärvs intensitet och vil

jan att gå ut på arbetsmarknaden. Men alla lyckas inte sälja sin arbets

kraft på arbetsmarknaden. En stor kvinnogrupp hör till de dolt arbets

lösa. 

För många enskilda människor bland de inte insläppta uppstår samma si

tuation som för de utslagna. De har ingen kontakt med arbetskamrater, 

de får inte "komma ut och träffa lite folk" som många hemmafruar gärna 

säger sig vilja göra. Dessutom kan deras arbetslöshetssituation skapa 

samma dåliga självförtroende som hos de utslagna, vilket får liknande 

följder för deras sociala relationer. 

5.1.3 Konkurrens 

Benämningarna utschasade, utslagna och inte insläppta pekar på konkur

renssamhällets karaktär. Det är trångt på arbetsmarknaden, prestations

kraven är mycket stora på säljarna av arbetskraft och blivande säljare 

av arbetskraft (i skolorna). Den första gallringen i svaga och starka 

sker i skolan och där säkerställs samhällets uppdelning på klasser. 

Detta hårda klimat driver fram hets mellan enskilda individer och mel

lan grupper. Var och en tänker på sitt för att klara sig. Det gäller 

att kämpa för att slå sig fram eller för att hålla sig kvar. "Tiderna 

är förbi när man tänkte på andra, idag gäller det att hänga med och se 

om sitt eget hus." Det är betygshets i skolorna, man måste vara "fräck 

som en lus" på arbetsplatserna, individuellt mygel är vanligt i olika 

sammanhang. 

Konkurrensen skapar också splittring mellan olika grupper. Här har vi en 

förklaring till hetsen mot utlänningar och socialhjälpstagare. Ottar 

Brox har på ett bra sätt brytit mot "teorier" om att attityder hos in

hemska arbetare till utlänska arbetare är en uppfostringsfråga, något 

som lärs in och som kan fostras bort med hjälp av upplysning etc. Brox 

talar i stället om strukturfascism^ : 

1) Brox Ottar, Strùkturfascism -eh andra essärer, Verdandidebatt nr 65 
Lund 1972 
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Termen "strukturfascism" syftar, som jag uppfattar den, på vis
sa drag i det moderna, teknokratiskt styrda, industrisamhället, 
drag som skapar mer eller mindre akuta notsättningar mellan 
olika delar av arbetarklassen och som under vissa betingelser 
kan ta sig uttryck i etniska konflikter och rasmotsättningar. 
Vi har alltså att göra med en fascistgenererande struktur som 
tvingar de små i samhället att bekämpa varandra for att värna 
om sina livsbetingelser, samtidigt som den skyddar de grupper 
som fattar de avgörande besluten (framför allt inom närings-
och arbetsmarknadspolitiken). 

Konkurrensen mellan säljare av arbetskraft är alltså själva drivfjädern 

bakom motsättningarna. Det kan gälla motsättningar mellan inhemska och 

invandrade arbetare, mellan dem som lyckats sälja sin arbetskraft och 

de utslagna eller mellan enskilda individer på en arbetsplats. Det rå

der hård konkurrens, kanske den hårdaste mellan blivande säljare av 

arbetskraft som befinner sig i utbildning och som där måste skaffa sig 

en bättre etikett än alla andra, eller i alla fall bättre än några andra 

innan de ger sig ut på marknaden. I denna pressade situation uppkommer 

sådant som mobbing och trakasserier mot de svagaste. 

5.1.4 Sammanfattning 

Ekonomiska faktorer, produktionsförhållanden och produktivkrafternas 

utveckling, har en direkt inverkan på människors sätt att förhålla sig 

till varandra. Ägande- och maktrelationerna i dagens svenska samhälle 

sätter en klar gräns för individernas möjligheter att träffas fortlöpan

de för att bestämma om egen och andras levnadsvillkor. Arbetarklassen 

har idag ingen makt att besluta vad som skall produceras, hur och var 

man skall bo etc. Klassamhället sätter stopp för en gemenskap kring upp

byggnad och skötsel av gemensamma angelägenheter. 

En "strukturrationalisering" fortgår som också inverkar på de sociala 

relationerna. Faktorer nom vi velat peka på är utvecklingen mot större 

enheter (arbetsplatser och bostadsorter), omställningar för människor 

som flyttar och byter arbete eller ser andra flytta och byta arbete, 

"rationaliseringen" som skapat grupper av utschasade, utslagna och aldrig 

insläppta. Faktorerna försvårar (men är inga absoluta hinder för) kon

takten mellan människor. 
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Konkurrensen mellan säljare av arbetskraft och blivande säljare av ar

betskraft betyder mycket för de sociala relationerna. Det skapas en 

hets mellan enskilda individer och mellan grupper av individer, som 

egentligen har samma intresse men som i konkurrenssamhället slåss mot 

varandra i stället for att göra gemensam sak. 

5.2 Ideologi 

5.2.1 Inledning 

Ideologi har med föreställningar och tankevärld att göra. Förutom eko

nomin finns ideologin och politiken som delar eller nivåer i ett viss 

produktionssätt (i Sverige för närvarande dominerat av det kapitalis

tiska produktionssättet i dess monopolkapitalistiska form). Ideologin 

hör samman med ekonomin, ideologin är en del av överbyggnaden till den 

ekonomiska basen. Detta se vi bäst genom att precisera ideologins funk

tion, vilken är att inpassa agenterna i deras positioner i ett visst 

samhälle, givet dess ekonomiska bas. 

Sociologer brukar tala om normer och roller vilket har att göra med 

social påverkan. Vad många missar är att förklara hur dessa normer och 

roller uppkommer. Ibland verkar det som om en osynlig hand styrde ut

formandet «eh innehållet i de olika normerna. Icke-merxistiska sociolo

gers norm- och roll-begrepp blir klargörande, först om de knyts sam

man med en marxistisk teori om ekonomi-ideologi, bas-överbyggnad. Den 

marxistiska delen tar bort mystifierande förklaringar till den sociala 

påverkan genom att förankra förklaringarna i materiellt ekonomiska för

hållanden. 

För att individerna i ett samhälle skall passa in där och uppfylla vissa 

krav på olika positioner»påverkas de av förväntningar och normer 

som finns till dessa positioner. Positionsinnehavaren kan sedan bryta 

mot de existerande förväntningarna, som hör samman med den ekonamiska 

basen, och gå sin egen väg i handlandet. Men vi kan inte komma ifrån att 

påverkan i ideologisk form görs på varje individ i ett samhälle så att 

han/hon skall passa in i detta samhälle. Vi kommer senare att ta upp en 
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ideologi som kommer inifrån gruppen men som inte är en anpassningsideolo

gi utan en ideologi som bryter med systemet, den politiska motståndsrö

relsens ideologi. Men först är det frågan om att se den ideologi som 

hör samman med den ekonomiska basen, vad vi här valt att kalla för an

passningsideologi . 

Vi kan räkna med två olika typer av anpassningsideologi. Dels har vi den 

utlärda ideologin, den som produceras av en ideologiapparat och som lärs 

ut i skolor, av kyrkan, i massmedia osv. Men det finns också en typ av 

föreställningsvärld, ideologisk uppfattning hos grupper av människor, 

som växer fram från gruppen själv. För att kunna anpassa sig till en 

viss situation, inneha en viss position under längre tid, utvecklar roan 

normer och regler för tillåtet beteende i gruppen. Dessa normer och reg

ler gör det lättare för individerna att anpassa sig och ständigt utföra 

vissa uppgifter. Exempel på de två typerna av ideologier och som vi kom

mer att ta upp här är föreställningen om klasslöshet respektive den s k 

Jantelagen. 

5.2.2 Jantelagen - ett passiviserande gissel 

Aksel Sandemose, en författare född i Danmark men senare bosatt i Norge, 

skrev 1930 en bok som handlar om uppväxttiden i en dansk småstad, kal

lad Jante.^ I Jante fanns en fabrik och staden hade en stor arbetar

befolkning. Boken handlar egentligen inte om staden utan om en kultur, 

en ideologi, och vad den förde med sig för arbetarbefolkningen, här och 

på andra ställen. Jante-lagen kan sägas vara de rådande normerna bland 

arbetarna. Detta är Jantelagen: 

1. Du 
2. Du 
3. Du 
4. Du 
5. Du 
6. Du 
7. Du 
8. Du 
9. Du 
10. Du 

Arbetarna i Jante levde under mycket knappa förhållanden, Jantelagen är 

1) Sandemose, Aksel; En flykting korsar sitt spår, Uddevalla 1968 
Boken skrevs 1930 men ändringar gjordes 1933-1955 av författaren 
som är född 1899. Det som beskrivs i boken härrör alltså i första 
hand från början av 1900-talet 
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en anpassningsideoXogi till dessa knappa förhållanden. För att stå ut 

skapade man en egen föreställningsvärld som i stort gick ut på att göra 

det möjliga (det som man själv såg som det möjliga) till tillåten gräns. 

Ingen som ville eller kunde fick sticka upp ovanför de andra och försöka 

vara bättre. Det hade blivit för plågsamt för resten av människorna. 

Att hålla varandra nere i passivitet oeh daglig lunk hade en beskyddande 

funktion. Jantelagen gjorde att man stod ut med det slitsamma livet vid 

fabriken. 

"Man kan föreställa sig hur jantarna en gång för länge sedan 
begrep vilka möjligheter de hade. De tyckte inte att de möjlig
heterna var stora eller också kunde de inte få syn på andra. Så 
lät de dessa möjligheter bli jantegränsen, ech den som ville 
över gränsen var en jantesvikare. På de fastslagna möjligheter
na byggde de sin moral. Den blev till lag och lagen urartade 
till religion. Jantelagen och jantereligionen visar oss att när 
människorna har hållits nere tillräckligt länge så övertar de 
själva förtrycket. Jante har gett sig själv Jantelagen «eh hål
ler sig själv nere utan att någon behöver besvära sig."1) 

Livet i Jante gick ut på att sköta sitt arbete. Konformiteten var av 

armerad betong. 

"Det finns något här som aldrig kan uttryckas så att bilden blir 
tydlig n«g. Det är synen av min far på gatan. Han var inte lång 
och dessutom lite krokig. Aldrig skiftade han gång, alltid kom 
han med exakt samma fart, samma steg, samma sväng på armarna. 
Han kom och han gick, och så gick han genom tretti år och sönerna 
följde efter. När dessa gamlingar föll ifrån hade sönerna redan 
fått vanan för många år sedan. Fram ech tillbaka är lika långt! 
Vad jag har beundrat min far och de andra, nu på senare år - att 
de orkadeI Som pojke då tänkte jag: att ni gitter, aldrig går 
jag medi Men i minnet har jag blivit ödmjuk inför detta gräns
lösa tålamod. Det fanns folk som hade gått på det sättet i när
mare femti år, till och från sitt tunga arbete på fabriken, 
genem ungdom, mandom och ålderdom, tills de stupade ech fick sin 
annons i tidningen. Funderade de någonsin över det? När jag ser 
för mig detta tåg av generationer genom Jante stad, då kan jag 
ändå inte hejda min protest som nog är en gammal rädsla för att 
det skulle ha gått mig själv likadant: detta är ju förstenad 
mänsklighet!"2) 

1) Sandemose, o a a, sid 76 

2) Sandemese, o a a, sid 29 - 30 
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Jante fostrade slavar som inte tänker. 

"Det var dumt att vara klok."^ 

"Kunskapen var något föraktligt. Konsten bedömdes med ett flin. 
Vetenskapen var något som de lata sysslade med."2) 

. 3 )  
"Önskan om kunskap uppfattades som en sinnessjukdom." 

"... tvånget från Jante, där tanken går med kyskhetsbälte: Du 
bor ingenting veta, för då är du en skam."1*) 

Att tänka var alltså ett brott. Man frågade ofta varifrån och varför 

men väntade inget svar och fick man något svar så blev man arg. Livet 

var svårt men det bästa sättet att möta svårigheterna var att försöka 

glömma dem eller ta det med ro och ett leende i alla fall. Att börja 

rota i orsaker var bara dumt. Inte fråga, inte förarga utan hålla sig 

till det egna löd regeln. 

"Systemet gör det nödvändigt med en uppfostringsmetod som kast-
rerar hundratusendes hjärnor."5) 

Intresset är att se på den enighet som fanns i Jante. Var det en gemen

skap man tillhörde? Arbetarbarnen lärde sig tidigt skillnaden på "vi" 

och"de andra", "de fina". De fina var de som var lediga på sommarloven 

och som inte hade lappade kläder. 

"Georg och hans syskon var finare än vi och hans mor var det 
också ... Det följande ligger mycket långt tillbaka, jag var 
knappt mer än tre år. Fru Holm sade till mig: Snyt dig! Och så 
dr«g hon in Georg. Strax därpå gick hon och Georg ut. Då smög 
jag mig bort och pissade på hennes dörr."6) 

1) Sandemose, o a a, sid 25«+ 

2) Sandemose, o a a, sid 125 

3) Sandemose, o a a, sid 281 

*) Sandemose, o a a, sid 141 

5) Sandemose, o a a, sid 161 

6) Sandemose, 0 a a, sid 62 
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Men en delvis hatisk inställning till "de fina", de rika, parades med 

en vördnad for dem. Man var inte självsäker gentemot "de andra". De ri

ka var inte dumma. Huvudsaken var bara att någon av "oss" inte försökte 

vara så bra som "dom". Uppdelningen i "vi" och "dom" var bara så, det 

tog man för givet. 

Hur var då relationerna mellan "oss"? Sandemose beskriver jantarna som 

"enheter, ... isolerade enheter, ensamma och hjälplösa enheter, alla 

lika dana ...Det bildades en slags enhet i och med att enskilda 

personer som var "duktiga" och ville ta initiativ snabbt trycktes ned. 

Konkurrens och individualism var starka brott mot jantelagen. Enigheten 

bestod i att alla gjorde som alla andra, ingen fick vara bättre än någon 

annan. Det var ett passiviserande gissel. Sandemose har på ett mycket 

bra sätt beskrivit hur plågsamt det var för en enskild individ s«m tänkte 

mer än de andra, en som ville ta initiativ. 

Men enigheten var alltså ingen direkt gemenskap utan en passiviserande 

enighet som gick ut på att slavarna var slavdrivare på samma gång - en 

enighet byggd på förtryck från de egna. Motsatsen till Jantelagen och 

de handlingar som följde på en sådan föreställningsvärld kan vara av två 

slag: 

1) en aktiverande enighet - alla jantar reser sig, börjar tänka, slåss 

för sin sak, bekämpar förtrycket 

2) enigheten slås sönder och byts mot individualism - det blir till-

låt et för jantarna att slå sig fram en «ch en efter bästa förmåga. 

Var och en kan få tro att han/hon är något, är bättre än andra. Enhe

terna släpps loss för att knuffas och slåss mot varandra. 

5.2.3 Numera är det tillåtet att sticka upp 

Man kan då ställa frågan om Jantelagen är en funktionell föreställnings

värld i dagens svenska samhälle sett ur systemets sida. Kr arbetare in

passade i sina positioner i systemet om de tänker och lever som jantar? 

Är Jantelagen en anpassningsideologi idag? 

1) Sandemose, o a a, sid 38«+ 
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Ideologins funktion är att inpassa agenterna i deras positioner i sam

hället, givet detta samhälles ekonomiska bas.1^ Mycket har hänt i den 

ekonomiska basen sedan början av 1900-talet, men vissa förhållanden 

finns bibehållna. 

Det svenska kapitalet har genom tiderna haft olika konkurrensmedel för 
2) 

att hävda sig på världsmarknaden och få in sina vinster. Exploatering 

av naturtillgångarna var det viktigaste i början av industrialiseringen, 

därefter kom ökningen av produktiviteten. Produktiviteten ökade inom 

industrin, vilket innebar en mekanisering men också högre arbetstempo 

för arbetarna. För att kunna öka arbetstempot måste vissa normer bland 

arbetarna slås sönder och en delvis ny människa skapas. Industrin krävde 

mer än en trogen arbetarskara. Mycket resurser har lagts ned på forskning 

m m där man syftat till att slå sönder s k produktionstak satta av 

arbetarna själva. Bland jantarna var det ett stort brott att arbeta för 
3) 

hårt och fjäska för företagare och överordnade i fabriken. I produkti-

vitets-höjar-samhället behövdes lite mer av individualister. Enheten i 

Jante med det starka förbundet mot att "sticka upp" är inte helt funtio-

nell. 

En Hopp-Jerka är en jante-svikare. Det är en som inte kan finna sig i 

sin lott utan vill fara utanför Jante och pröva något nytt. En "trogen" 

arbetare har varit idealet sett ur företagens och systemets sida i alla 

tider. Även idag talar man om för hög personalomsättning. Men det intres

santa är att det under 40-talet och övergången till 50-tal började ta

las om ett nytt problem - "trögrörligheten på arbetsmarknaden". 

1) Det finns ett samband men inget mekaniskt orsaksförhållande mellan 
ekonomisk bas och ideologisk överbyggnad. Vidare finns överlapp
ningar och eftersläpningar i tiden, så att spår av en ideologi finns 
kvar långt efter basens förändringar. 

2) Ett intressant föredrag om detta hölls av direktör Sven Ersman 1972, 
dokumenterat i Utbildningens prioriteringsfrågor, Hermods vårkon
ferens 1972, Dokumentation, Malmö 1972 

3) Sandemose, o a a, sid 243 
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Orsaken till instabilitet i systemet, till arbetslöshet och låg ekono

misk effektivitet berodde enligt nya analyser på att vissa brancher och 

sektorer inte kunde "hänga med" i den kapitalistiska ekonomins snabba 

utveckling. Kapital och arbetskraft kännetecknades av för stor tröghet. 

Den statliga arbetsmarknadspolitiken utvecklades för att bl a öka rörlig

heten . "Strukturrationalisering" och statlig arbetsmarknadspolitik blev 

nya inslag i utvecklingen av det kapitalistiska systemet. Konsekvenserna 

för arbetarna blev geografiska flyttningar och omskolning. 

Detta samhälle krävde en annan arbetare än en jante som inte kunde tänka 

sig att göra något annat än vad tidigare generationer arbetare gjort. 

Rörlighetssamhället krävde en mer initiativrik person som var villig 

att flytta på sig och börja med något nytt. Jäms med Hopp-Jerka (perso

nalomsättningen vid vissa stora företag med arbetskraftsbrist efter 

kriget var besvärande för företagen) blev så småningom Stann-Anders och 

Skrå-Ake skällsord. Den ideologiska apparaten understödde skapande av 

nya ideal och människotyper.1^ 

För att nuvarande produktionssätt skall bibehållas måste ekonomin fun

gera. Ekonomin i nuvarande samhälle bygger på att alla konsumerar en 

mängd varor. Ju högre konsumtion, desto bättre snurr på de ekonomiska 

hjulen och desto mindre risk för överproduktionskriser. Talet om över

flödssamhället där arbetarna bara handlar och handlar grejor är en be

tydlig överdrift, så till vida att många inte alls finner sig köpa onö

diga prylar utan ägnar stor tid och kraft åt att få lönen att räcka till 

mat, kläder, husrum och andra nödvändiga varor. Men vad som blir nöd

vändigt förändras över tid och konsumtionssamhället skapar nya behov 

hos människorna som leder till att ständigt nya varor efterfrågas. I 

konsumtionssamhället passar inte en jante. Bättre är det med en som vill 

vara bättre än alla andra, som känner att han/hon måste hänga med och 

försöka överglänsa åtirinstone någon med finare möbler, kläder och bil. 

Föreställningsvärlden som går ut på att glädjen ligger i att överglänsa 

andra är mer funktionell än föreställningar och normer om att det är ett 

stort brott att försöka vara olik och bättre än andra. 

1) Furuåker, Bengt; Hoppjerkedebatten - Om rörligheten i arbets
marknadspolitiken, Sociologisk Forskning 3/72 
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När Sven Ersman talade om industrins konkurrensmedel (se not till av

snitt 5.2.3) nämnde han att produktivitetshöjdningar inte längre räckte. 

Arbetskraftens kvalitet blev mer oeh mer viktig och det var därför som 

industrin var så angelägen om utbildningsreformer, framför allt då 

vuxenutbildningsreformer. Under 60-talet var det främst högutbildad 

arbetskraft det rådde brist på. Det gällde då att ta till vara den s k 

begåvningsreserven i socialgrupp III och arbetarbarn uppmuntrades att 

läsa vidare till högre studier. Idag är det särskilt viktigt med utbild

ning av folk i industrin, varför statliga vuxenutbildningsreformer väl

komnas från industrins sida. 

I utbildningssamhället med krav på ökad kvalitet på arbetskraften är det 

individualister som behövs. Arbetarbarnen skall tro att de är något, 

tro att de kan bli något, tro att de kan bli bättre än andra. Man måste 

från tidiga skolår lära sig nyttan av att studera och uppmuntras till 

konkurrens med "de fina". Vuxenutbildar-missionärer måste ut och slåss 

mot de normer som ännu finns kvar av typen "jag är den jag är, och kommer 

så alltid att förbli". 

Sammanfattningsvis så har den ekonomiska basen förändrats i en sådan 

riktning att Jantelagen inte längre är lämplig i alla delar som anpass 

ningsideologi. För att anpassa sig till systemet med ökad produktivitet, 

rörlighet, konsumtion och krav på utbildning, måste dagens arbetare vara 

mer av individualist, initiativtagare, hårdnackad konkurrent. Han/hon 

måste vilja "sticka upp" och vara pigg på ombyte. 

Det är något positivt att Jante-lagen till många delar försvunnit men 

negativt att den passiviserande enheten bytte mot individualism snarare 

än mot aktiverande kollektivism. Vad vi velat visa på här är att indi

vidualismen är mer av anpassningsideologi idag än Jante-lagen. 

Vi har här mest sett ideologiförändringen utifrån systemets sida. Det är 

också möjligt att se det så att individerna anpassar sig till rådande 

situation och ändrar föreställning efter de möjligheter som ges. Ramen 

för det tillåtna lättas i och med att möjligheterna vidgas. 
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På en punkt har emellertid inte ekonomin ändrats. Samma grundläggande 

ägande- och maktförhållanden finns kvar. Ideologins uppgift är även idag 

att inpassa de maktlösa i sina positioner, så att de finner sig i att 

vara maktlösa. Familismen passar här väl in på den ideologiska nivån 

idag och kan säga vara fortsättningen på Jante-lagen. 

5.2.4 Familismen - en fortsättning på Jante-lagen 

"Varifrån? Varför? Men den som frågar så och inte blir kvar i 
oskadlig folkhögskolesvada, utan frågar oavbrutet «eh år efter 
år alltmer närgånget, han blir inte älskad. För det är inte 
meningen att man skall få svar, ingen törs se i ögonen att nå
gon kanske fick svar. För alla de små som det heter att man inte 
skall förarga, de anar den stora kölden bakom livets värme och 
de vill inte alltför säkert veta av kölden. De föredrar den 
sängvarma svadan. 

Jag ser på mina kedjor, jag hör deras.råa järnrassel. Men det 
är ett ljud som får andra fångar att gråta."D 

Stäng ute kölden! Rör inte kedjorna! Försök glömma och gömma sanningen 

om den kommer fram! Kryp in i det egna huset! Sköt ditt och bråka inte! 

Tänk inte så mycket, det är inte nyttigt! Fly hellre än angrip! 

Familismen är ett beteende och en föreställningsvärld som legitimerar 

detta beteende. Föreställningsvärlden liknar mycket delar av Jante-ideo-

login. Familjemedlemmar satsar all tid och kraft utanför arbetet åt den 

egna familjen. Det anses som ett brott mot familjen att engagera sig i 

större frågor som rör situationen utanför familjelivets portar. 

Man skall koppla av med underhållningsprogram på TV och helst byta kanal 

om det kommer något program om fattigdom, problem och "politik". Det 

gäller att stänga ute kölden så gott det går och inte börja rota efter 

•rsaker till olika delar av kölden. Det råder nästan förbud mot insikten 

och människor som börjar prata politik vid en fest harförsrtört kvällen. 

Han/hon är en tråkmåns eller en bråkmakare som stör. Kanske är han/hon 

kommunist? En sån där som ... 

Familismen, den passiviserande inskränktheten, har liksom hela jante-

1) Sandemose, e a a, sid 120-121 
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religionen en beskyddande funktion. Om man ser den rådande situationen 

som given och omöjlig att ändra på, mår man bäst av att inte bry sig så 

mycket om alla orättvisor och fel oeh vad de kan bero på. Att fly är be

kvämare «eh kostar på mindre än att ifrågasätta och angripa. Kanske får 

man någon gång dåligt samvete, men då kommer rationaliseringen bra till 

pass att ... det viktigaste är att man sköter sitt oeh gör det bästa 

för barnen, ser till att de har ordentligt med kläder och lika fina 

saker som de andra barnen. Ingen orkar tänka på att den egna passivite

ten innanför familjeportarna först «eh främst går ut över barnens och 

barnbarnens levnadsförhållanden. 

Familismen är en anpassningsideologi. Den gör att arbetarfamiljer «eh 

andra undertryckta passar in i sin maktlösa situation. Man finner sig 

och klagar inte utan går snarare till anfall mot dem som försöker bryta 

den tillbakahållande ideologin. Denna anpassningsideologi understöds 

aktivt och är alltså inte bara något som växer fram från de maktlösa 

själva som ett skydd i den rådande situationen. Familjelyckan blåses 

upp till ett ideal, ofta med falsk innehåll, av veckotidningar och rek

lam. Lyckan är att ha en egen täppa, ha "mysigt" möblerat och få ägna 

sig åt man/hustru och barn. 

Intressant är här massmedias roll som understödjare av familismen. Dels 

är man med om att skapa ett familje-lyeka-ideal. Dels ger man mer indi

rekt en grund för familismen. Förströelsen i tidningar, underhållnings

programmen i TV blandas till betydande del med reportage oeh nyhetsför

medling som innehåller upplysning om förhållandena i andra länder och 

om "sociala problem" i Sverige. Många journalister har med stor skick

lighet belyst den rådande situationen för enskilda människor med problem, 

den rådande situationen mitt under brinnande krig osv. Men all denna 

upplysning om "fattigdom", "kriser" och "problemmänniskor" skapar först 

och främst en rädsla hos tidningsläsare och TV-tittare om de inte har en 

klar uppfattning om hur allt hör samman och kan placera in alla händel

ser och bilder i detta sammanhang. Ett sådant sammanhang hjälper inte 

tidningar «eh TV till med att ge, snarare tvärt «m. Allt blir en enda 

oreda med bråk och hemskheter. 

Under sådana förhållanden frodas och växer familismen. Om man är rädd 
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så gommer man sig. Frågan varför blir för plågsam, både att ställa och 

få svar på. Vi knäpper över på den andra kanalen för att stänga ute 

kölden, som vi inte vet orsaken till. 

"Systemet gör det nödvändigt med en uppfostringsmetod som kastre-
rar hundratusendes hjärnor." 

5.2.5 Klasslöshet - ett samhälle av "Robinson Krusar" 

Enligt den rådande dominerande ideologin består inte samhället av arbe

tarklass »mellanskikt och kapitalistklass utan av en mängd enheter och 

atomer. Ideologin döljer för individerna att de är indelade i klasser. 

Robinson-Kruse-ideologin ger en bild av klasslöshet och enhet på samma 

gång. Enheten består av alla Robinson-Krusar tillsammans, hela samhället, 

men inem samhället finns det ingen grund för några konflikterande under

enheter. Kategorier och klickar finns det som knuffar till varandre 

ibland i det allmänna vimlet (när ålderskategorierna knuffar till var

andra blir det generationsmotsättningar) men klasser finns det inte. 

Denna klasslöshetens ideologi möter oss överallt och understöds och 

förs aktivt ut i skolor, i massmedia osv. För att återkomma till mass

medias rell, så kan den där presenterade «klara bilden till stor del 

förklaras av den framställda klasslösheten. Det kan heta att invandrare 

har det svårt när de kommer till Sverige. Det är synd om många invandra

re. Flyttare från norr har det tråkigt i Stockholm. Det är synd om många 

flyttare. Ingen talar om att invandrare till ca 75 % består av arbetare 

mot ca 50 % av svenska befolkningen, att de som är "rörliga på arbets

marknaden" är överrepresenterade bland icke-yrkesarbetare och att flytt

ning mellan och inom ländär främst bestäms av att kapitalet av lönsam-

hetsskäl koncentreras på vissa ställen. Flyttning är en klassfråga. Om 

flyttningar innebär besvär för säljare av arbetskraft så är det en klass

fråga där den ena klassen drabbas av den andras maktställning. 

Upplopp i Japan, Frankrike, Indien osv är inte oroligheter i största all

mänhet där landet utsätts för olyckliga störningar utan oftast förtryckta 
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som reser sig men som slås ned av klassmotståndare. Detta framgår sällan 

i nyhetsförmedlingen, där det i stället heter att "landet drabbats av 

oroligheter" el dyl. 

Hemma-hos-reportage hos arbetslösa och förtidspensionerade kan visser

ligen vara kritiskt inriktade så att det framgår att den förtidspensio

nerade drabbats av något yttre tryck och att det alltså inte beror på 

individen själv #m han/hon lever i tristess ©eh känner sig bli slängd 

på sopbacken. Men hur många gånger är det sem ordet klass används i 

sådana sammanhang? Framställs det någon gång klart att det är en hel 

klass det gäller och inte en ensam Robinson-Kruse i en liten lägenhet? 

Utslagningen från arbetsmarknaden är en klassfråga. De som inte äger 

produktionsmedlen är tvungna att sälja sin arbetskraft och en viss del 

lyckas inte få sin arbetskraft såld, eftersom ingen efterfrågar den. 

Klasslöshetsideologin frammanar lätt den individuella problemtolkningen 

hos arbetarklassens medlemmar. Drabbas man själv någon gång försöker 

man på bästa sätt klara av det på egen hand och är det någun i huset där 

man bor eller på jobbet som drabbas så menar man att det är hans sak att 

klara upp. Man blir inte arg och sluter sig samman för att göra något, 

t ex i hyresfrågan i samband med att någon blir vräkt, utan man svarar 

med likgiltighet eller blir rädd och kryper inom sitt skal. Detta bott

nar bland annat i att man inte ser orsakerna till problemen och därför 

inte heller tror att det finns någon kollektiv lösning. Klasslöshets

ideologin förvirrar och förhindrar människorna att se sammanhangen och 

orsaker till många problem i klasstermer och ligger därmed bakom iso

lering och passivitet. 

5.2.6 Myter om välfärden 

I de svenska samhället finns det myter om välfärden. Alla har det bra, 

ingen behöver sakna pengar till det nödvändiga, alla kan åka på semester 

till Mallorca, tryggheten förbättras ständigt, det råder familjelycka 

bakom gardinerna. 

Att det finns myter framkommer när myterna avslöjas. Det blir en stor 

uppståndelse kring fakta-material om hur olika grupper av människor har 
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det. Ett exempel på ett sådant mytavslöjande är publiceringen av lågin-

komstutredningen under åren 1970-71. Det är en grov missuppfattning att 

låg inkom stutredn ingen visat att det blivit sämre och sämre med levnads

nivån i landet. Det empiriska materialet härrör från en tvärsnittsunder

sökning. Däremot framkommer siffermaterial om att delar av befolkningen 

hade det mycket sämre, och att skillnaderna mellan olika socialgruppers 

levnadsnivå var större, än många trott och väntat sig. Låginkomstutred-

ningen blev en mytavslöjande utredning. 

Om alla har det bra i välfärdssamhället (själva ordets användning är ett 

sätt att underhålla myter om välfärden) behöver man inte varandras hjälp 

och man behöver inte heller göra någonting åt någonting. Myter om väl

färden hör till anpassningsideologin och är en av bakgrundsfaktorerna 

till likgiltighet och isolering. 

Sambandet myter - isolering kan också ses på följande sätt. Den som 

skulle behöva prata med någon för att reda ut trassligheter eller för 

att han/hon helt enkelt känner sig ensam tar inget initiativ för att gå 

till grannen eller bjuda hem någon arbetskamrat, eftersom han/hon tänker 

att "Det är nog bara jag som .." I ett myternas samhälle skäms många för att 

de inte har det så bra "som alla andra har det". Det är också något 

mindervärdigt och ovanligt att vara ensam. Inte törs man bjuda in någon 

då man tycker att man har fula möbler. Man tror att alla andra har mycket 

finare möbler än man själv. Denna föreställningsvärld gör också att det 

kostar pengar att umgås. Man måste helt enkelt bjuda på något gott och 

törs inte tala cm att man bara har råd med kaffe och bullar. Myter ska

par komplex och dåligt självförtroende, vilket är en av många förkla

ringar till isoleringen. 

5.2.7 Marknadsprinciper och konkurrensmentalitet 

Konkurrensen genomsyrar hela systemet. På den grundläggande ekonomiska 

nivån råder marknadens principer. Producenter konkurrerar. Säljare och 

köpare möts på arbetsmarknaden och på varumarknaden. Arbetarklassens med

lemmar uppträder som konkurrerande säljare av arbetskraft. I ideologiska 

sammanhang kan man tala om en allmän konkurrensmentalitet. Grunden till 

konkurrensen finns alltså på den ekonomiska nivån.1* 

1) Det pågår visserligen en förändring här så att konkurrensen mellan 
producenter tenderar att minska under monopolkapitalismen. Intressant 
är att se vad det kommer att få for» konsekvenser på den ideologiska 
nivån. 
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Konkurrensen legitimeras sedan på den ideologiska nivån. 

Marx skriver om reifikation (Verdinglichung) och menar därmed att män

niskor förvandlas till varor i det kapitalistiska samhället. Relationen 

mellan människor karaktäriseras av en slags objektrelationer. Kontakter 

mellan människor baseras på bedömning av bytesvärdet. Det vi tidigare 

skrev om kalkylerande, beräknande relationer, där människorna blir medel 

för varandras individuella syften skulle alltså kunna förklaras av att 

.marknadnes principer på den ekonomiska nivån genomsyrar hela systemet 

och får betydelse även för relationerna mellan människor. 

För att passa in i ett system byggt på konkurrens måste agenterna på nå

got sätt tycka om eller i alla fall tycka att det är normalt med kon

kurrens. Kwikurrensmentaliteten är en del av anpassningsideologin. Alla 

konkurrerar med alla även utanför arbetsmarknaden. Att bräcka av andra 

i olika sammanhang anses som något helt normalt. 

5.2.8 Individualismen - en delvis planerad ideologi 

"Individualismen har en materiell grund under kapitalismen? Den 
kan ses som en spontan ideologi som ständigt återskapas i ett 
kapitalistiskt system på grund av den konkurrens som genomsyrar 
systemet på alla nivåer. Men individualismen är också en plane
rad ideologi under kapitalismen, som bärs upp och förs ut av bor
garklassen. Den är ett vapen mot arbetarklassens organisering 
och kollektiva kamp för sin frigörelse. Individualismen kan 
alltså ses som en ideologi för elitens (borgarklassens) frihet 
ech folkets (arbetarklassens) ofrihet."^ 

Vi skall här ta upp ett exempel på hur företagen medvetet går in för 

att frammana individualism och krossa enheten bland arbetarna på en 

arbetsplats, nämligen med hjälp av olika löneformer. 

1) Sidebäck, Göran (red); Historiesyn och klassteori, Sthlm 1972 
sid 166 
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"Ackordsarbetet är drivkraften och mr-t^rn i löneglidningen.Den 
relativt gynnsamma reallöneökningen efter kriget har köpts ge
nom facklig splittring neh på bekostnad av en oerhört snabb för
slitning av industriarbetarna."!) 

"Med aekordslönen mosade han till intet solidariteten ©ch kamp
andan inan arbetarklassen, och ersatte dem med inbördes tävlan, 
avundsjuka och gräl. 
Gräl mellan bröder och systrar. Splittrade slitets syskonflock 
med den själadödande konkurrensen. 
Slitets folk hade alltid förut vetat em sin lott i livet: 
att bli gammal och utsliten. 
Man höll den utslitna kamraten om axlarna, skyddade honom så 
långt möjligt. 
Under ackordets gisslan stampas den gamla ut, och den svagare 
jagas bort från kamratkretsen. 
Vid det löpande bandet finns det inga marginaler för ömhet och 
omtanke. Där är allt ersatt av hetsen - en intensivt mördande 
hets - som också blir till hets mot dem som inte längre hänger 
med i tempot."2) 

Många kritiska röster har hörts under årens lopp mot ackordslönesystemet. 

De två huvudinvändningarna är att det drivit upp arbetstakten till en 

helt orimlig nivå och att det haft en splittrande effekt bland arbetarna 

på olika arbetsplatser. Det torde stå klart att syftet bakom införandet 

av denna löneform också bland annat varit att just öka produktiviteten 

och att splittra en ur företagens synpunkt farlig enhet bland arbetarna. 

Det finns all anledning att fråga sig varför arbetarna har så mycket 
3 ) 

mer komplicerade löneformer än tjänstemännen om det inte skulle vara 

just för att löneformen kan användas som ett medel. Att ändra på löne

formen är ett medel för infiltration i arbetarkollektivet och därmed 

ett medel i klasskampen som ligger i kapitalets händer. Individualismen 

är en anpassningsideologi som håller arbetarna nere på mattan i gräl 

med varandra. 

1) Engström, Bror; Löneformer och facklig aktivitet, Zenith 2/68 

2) Paulsen, Marit; o a a, sid 103-104 

3) Se Hart, Horst och v Otter, Casten; Lönebildningen på arbetsplatsen, 
Skrift 3 utgiven av Institutet för social forskning, Vänersborg 1973, 
sid 50-61 
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Just nu Mr det något synnerligen anmärkningsvärt som håller på att hän

da på löneformens område. Den nya given är införande av månadslön, men 

då inte i dess rena form, vilket skulle ha kunnat fått en positiv och 

enande effekt, utan i kombination med meritvärdering. Det har redan ge

nomdrivits på flera ställen (t ex på några av de större varven) och 

förhandlingar pågår på lokal nivå och på förbundsnivå mellan LO och SAF 

om införande av månadslön kopplat med meritvärdering. 

Göran Palm förvånades mycket, efter att ha sett effekterna på LM av 

ackordslönesystemet, att facket kunde ha gått med på avtal med "solida-

ritetshotande paragrafer", innebärande att individen ställs ensam mot 

företaget i löneuppgörelser. Solidariteten dödas och individualismen 

breder ut sig när det gäller för var och en att förhandla sig till ett 

pris på ett arbete och när den som kan tala i egen sak och vara fräck 

som en lus och smila in sig hos förmannen får den högsta lönen. Det 

finns nu anledning att mer förvåna sig över fackförbundens medverkan 

till införande av meritvärdering, ett system som strider mot alla fack

liga principer. 

Meritvärdering går ut på att lönen bestäms utifrån en värdering av var

je enskild person på en flerdimensionell skala. Meritvärderingen kan 

sedan kopplas till en arbetsvärdering så att lönen även bestäms av arbe

tets art. Det finns flera varianter på vad som skall värderas hos indi

viden. Vi ger här ett exempel på system som infördes på Arendahlsvarvet 

och därmed utlöste en strejk. Värderingen skall där göras på fem punkter: 

effektivitet, användbarhet, noggrannhet, närvaro och erfarenhet. Närva

ro och effektivitet skall man hämta uppgifter om från företagets perso

nalstatistik. Det gäller då antalet frånvarodagar, frånvarotillfällen 

och för sen ankomst respektive anställningstidens längd och yrkesutbild

ning. De övriga faktorerna bedöms av förmannen som då har följande att 

gå efter vid poängsättning av varje enskild arbetare: 

Huvudgrupp Undergrupp Vad bedömes j Normmeriter 

1. Effek- Planering 
tivi-
tet 

Sätt att förbereda 
arbetet. Val av arbets-
följd. 
Sysselsättningsgrad vid 
lagarbete 

Tillser vanligen att rätt 
utrustning finns tillgäng
lig. 
Väljer vanligen rätt 
arbetsföljd. 
Agerar aktivt för att i 
minska balanseringstider 
för lagarbete. 
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Huvudgrupp Undergrupp Vad bedömes Normmeriter 

Arbetstakt Personlig aktivitet. Arbetar i jämn och för 
Utnyttjande av maskin- uppgiften normal takt. 
kapacitet . Väljer rätt skärdata, m. 

Utnyttjande Frekvens cch längd av Inga eller endast korta 
av arbets pauser i arbetet. uppehåll utom för nöd
tiden Start- och avslutnings vändig återhämtning och 

tidpunkter vid morgon, nödvändiga behov. 
middag och kväll. Håller med små avvikelser 

angivna arbetstider. 

2. Använd Arbetsvillig-• Beredvillighet till Har vanligen inga invänd
barhet het obekväma arbetsupp ningar till förekommande 

gifter samt till skrift-arbetsuppgifter. Utför 
och övertidsarbete som regel anmcdat skrift-

och övertidsarbete. 

Mångkunnig Kunnighet inom egen Behärskar fullständigt 
het arbetsuppgift. sin nuvarande arbets

Mängd och grad av uppgift . 
kunnighet utöver egen Lätt anpassningsbar till 
arbetsuppgift. nya arbetsuppgifter. 

Ledarförmåga Förmåga att förbereda Fungerar tillfredställande 
och planera för lag som ledande man i två-
kamrater). manslag. 
Förmåga att samverka Inga nämnvärda kontakt
med lagkamrat(er). svårigheter förekommer. 
Förmåga att samverka 
med övriga kontaktper
soner . 

3. Nog Arbetskvali-: Grad av kassation Utför normalt sina arbets
grann tet uppgifter med acceptabel 
het noggrannhet cch färdig

ställning 

Vård av ut Aktsamhet av utm st- Normalt verktygsslitage. 
rustning ning "Egna" verktygssatsen är 

komplett och i gott skick. 
Aktsamhet och omsorg om 
maskiner och annan ut
rustning . 

Ordning "Egna" arbets  Utrustning <^eh material 
platsens utseende med placeras så att arbets
avseende på placering platsen är lätt fram
av material och ut komlig utan skyddsrisk. 
rustning samt på ren- : Normala krav på renlig
lighet. het iakttages. 
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Var och en inser att ett meritvärderingssystem for lönesättning kan få 

mycket drastiska och negativa effekter. Förutom att det verkar splitt

rande och framkallar eller bibehåller individuellt förhållande mellan 

arbetare och företag så kan företagets krav på produktion effektivt 

styras. Intressant är just att se hur de gamla ackorden inte längre mot

svarar företagens krav. Det räcker inte med att driva upp takten mer och 

mer, man har snart kommit upp i en nivå där ytterligare ökning av arbets

tempot ter sig omöjlig. Man måste nu se till att andra saker uppmuntras 

så att kvaliteten på produkten blir hög, svinnet lågt osv. Dessutom kan 

man med detta lönesystem bättre få kontroll över "bråkiga" arbetare. 

Själva anpassningen till företagets krav på övertid, skiftesarbete osv 

blir en grund för lönesättningen. 

Meritvärderingssystemet är ett infiltrationsinstrument som kan få värre 

konsekvenser än tidigare lönesystem. En viktig konsekvens som vi intres

serar oss för är understödjandet av individualismen på arbetsplatserna. 

Man håller på att införa ett medel för dödande av den enighet och soli

daritet som finns. 

5.3 Politik 

5.3.1 Staten reglerar, upprätthåller och driver på 

I en given samhällsformation (t ex den svenska 1974) dominerar ett visst 

produktionssätt (i Sverige 197H det kapitalistiska i dess monopolkapi

talistiska form) vilken består av den ekonomiska, ideologiska och poli- •' 

tiska nivån. Hittills har vi beskrivit bakgrundsfaktorerna till sociala 

relationer på den ekonomiska och ideologiska nivån. Turen har kommit till 

den politiska nivån, där staten intar en central plats. 

Staten är en mycket viktig faktor när det gäller att beskriva utvecklingen 

i ett monopolkapitalistiskt samhälle. Ekonomin är alltid det grundläggande 

men ekonomin kan sägas bestämma vilken nivå som är av störst betydelse 

under en viss period. Det har formulerats så att politiken är dominant 

under monopolkapitalismen. 
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"Under konkurrenskapitalismen behövdes inga direkta utomekono-
miska ingrepp for att upprätthålla mervärdesproduktionen. Under 
monopolkapitalismen däremot måste staten ingripa: den politiska 
nivån är dominant.' 

Härmed är vi inne på statens roll. "Staten är en sairananhållningsfaktör 
2) 

för en samhällsformation (med dess olika nivåer)". Den svenska sta

tens funktion är att se till att den svenska samhällsformationen inte 

bryter samman utan att "ordning" ®ch "jämvikt" upprätthålls. Det inne

bär i första hand att säkerställa mervärdesproduktionen, vilket därmed 

i sin tur innebär att statens funktion svarar för den dominerande, 

härskande, klassens intressen att bevara status quo på detta viktiga om

råde.3^ 

Staten griper aktivt in direkt på den ekonomiska nivån och verkar där 

stabiliserande (för att t ex förhindra överproduktionskriser) men också 

pådrivande (arbetar aktivt för utveckling av produktivkrafterna - t ex 

tekniken och utbildad arbetskraft). På den ideologiska nivån griper 

staten in. Skolan är en mycket viktig del av den statliga ideologiappa

raten där en ideologi förs ut som skall inpassa individerna i det sam

hälle där de koraner att leva. Statens skola för aktivt ut en anpassnings

ideologi. 

Statens sammanhållningsfunktion märks också så att polis, krigsmakt, 

fängelser osv förhindrar resningar från den dominerade klassen. Den rep

ressiva statsapparaten ingriper direkt på den politiska nivån i klass

kampen. 

Vad får nu allt dethär för konsekvenser för människors sätt att förhålla 

sig till varandra? Vi har hittills konstaterat att vissa grundläggande 

1) Dahlkvist, Mats; Om staten. Uppsats framlagd vid statsvetenskapliga 
institutionen i Uppsala, stencil, 1971, sid 10 

2) Dahlkvist, M; o a a, sid 20 

3) Observera att detta är sant eller falskt. Det är inget marxistiskt 
som står parallellt med andra sanningar. Se vidare avsnitt 1.1 om 
olika typer av vetenskaplig tolerans. 
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förhållanden på den ekonomiska och ideologiska nivån i systemet ligger 

bakom de "onda förhållandena" beträffande sociala relationer som vi 

sökt beskriva. Äganderelationerna sätter starka gränser för vad som är 

möjligt att åstadkomma av gemenskap, "strukturrationaliseringar" medför 

försvårande omständigheter för kontakterna, konkurrensen genomsyrar hela 

systemet, individualismen och familismen som skapas och underblåses via 

den ideologiska nivån osv. Dessa orsaker skulle vara mycket lättare att 

ändra på om inte staten funnits och ingripit med så stor kraft för att 

bevara och hålla samman nuvarande samhällsformation. Dessutom driver 

staten på en viss utveckling där några av orsakerna till de "onda för

hållandena" ligger. Ett exempel är här arbetsmarknadspolitiken som dri

ver på omställningsprocesserna, som i sin tur har negativa konsekvenser 

för de sociala relationerna. 

Det bör poängteras (framför allt inför en åtgärdsdiskussion) att det 

inte är staten som ger upphov till de olika orsaksfaktorna utan att 

staten endast driver på, upprätthåller och reglerar. Vi skall nu gå in 

mer konkret på en av statens upprätthållande funktioner, den att bygga 

ut hjälpande institutioner. 

5.3.2 Utväxten av statliga hjälporgan 

Ett viktigt arbetsområde för staten är att försöka "lösa" sociala pro

blem som uppstår i samhället t ex vid häftiga förändringar i samband med 

"strukturrationaliseringar". Sociala problem kan vara av den typen att 

människorna inte klarar av ekonomin, att de inte orkar med arbetstempot 

på sin arbetsplats, att de psykiskt sett inte orkar med hets och hård

het osv. Staten går in och lappar och lagar. Lappa går ut på att översky

la, göra så att skavanker inte märks för omvärlden. Exempel på hur stats

apparaten gått in för att lappa på isoleringsproblematiken är införandet 

av ett nytt alarmsystem som kan kopplas till vattenledningarna i ett hy

reshus. När personer (man tänker sig främst att införa systemet i pensio

när slägenheter) inte spolar toaletten på 24 timmar utlöses ett alarm. I 

framtiden skall ingen ligga död i ett halvår innan någon hittar honom/hen

ne. Att dela ut socialhjälp till dem som inte får ekonomin att gå ihop 

är ett annat exempel på lappapolitik. 
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Laga går ut på att man går lite djupare och försöker komma åt "orsaker" 

på ett ytlig plan. De verkliga, djupgående orsakerna vågar man inte leta 

rätt på och utforma politiken efter, då det ofta skulle innebära att man 

måste arbeta för att ändra på grundläggande ägande- och maktförhållan

den, vilket är en omöjlighet inom statliga politikens ramar. Exempel på 

hur man manipulerar med "orsaksfaktorer" till sociala problem är alla 

de åtgärder som vidtas för att hålla ekonomin igång och därmed förhindra 

arbetslöshet p g a ekonomiska kriser. Att ge företagen'stöd och hjälp 

för att de skall kunna hålla hjulen rullande, producera och efterfråga 

arbetskraft, är ett sätt att laga systemet och därmed för en tid "lösa" 

sociala problem. 

Människor som inte orkar med måste ha någon typ av vård för att kunna 

fungera igen. Staten har för detta ändamål byggt ut hjälporgan där psy

kologer, kuratorer, läkare och andra är anställda för att ta hand om 

olika "problemmänniskor". Sjukhus, alkoholistanstalter, sociala myndig

heter, skolkuratorsverksamhet m m är statliga hjälporgan. (Vi räknar 

alltså kommunala «eh landstingsmyndigheter till statsapparaten.) 

Utväxten av sådana statliga hjälporgan kan tänkas ha samband med de 

sociala relationerna på flera olika sätt.^ Förutom att själva utväxten 

är ett tecken på att kontakten mellan människor inte fungerar så bra, 

kan alltså själva hjälporganens existens påverka relationerna mellan 

människor. 

Att det finns hem «eh anstalter som tar hand om trasiga människor ger 

alla i omgivningen ett alibi för att slippa göra något själv. 

Passiviteten och likgiltigheten inför andra personers problem underblå

ses. Var och en tågar vidare och ser mest till sig själv. De "avvikande" 

har satts för sig själva, vilket gör att man inte behöver oroa sig över 

att varje dag komma i kontakt med dessa trasiga individer. Och vidare -

1) Se även Tengvald, Karin; Vårdapparaten oeh den informella struk
turen, Sociologisk forskning 3/73 
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förutom att man slipper se och höra så slipper man också göra något. 

Det får andra skötå om - det finns ju sjukhus och hem för sånt! Inte 

angår dét väl mig? 

Statens roll kommer här fram så att utväxten av de statliga hjälporganen 

1) förhindrar människor att se och förstå och 2) lämnar dem i bekväm 

kravlöshet så att de kan fortsätta att i första hand tänka och handla 

för sig själva och därmed lättare kan delta i den allmänna konkurrens-

karusellen^. Arbetarklassens medlemmar undgår att se hur klassen drab

bas av motståndarnas tryck och slipper själva direkt (bara indirekt via 

skatter) bära konsekvenserna - de behöver aldrig ta ansvar och ta hand 

om dem som drabbas värst. Isoleringen, familismen, likgiltigheten, indi

vidualismen bibehålls. Man tar inte kontakt med varandra för att hjälpa 

varandra och för att gemensamt säga ifrån. Konkurrensen och individualis

men fortgår utan större betänkligheter. 

5.4 Ekonomi, ideologi och politik 

5.4.1 Början till en förklaringsmodell 

I avsnittet om orsaker (5) syftar vi till att komma fram till en förkla

ringsmodell. Början till modellen kan åskådliggöras på följande sätt, 

då de hittills behandlade faktorerna tas med: 

anpassningsideologi 

politik: staten som 
sammanhållande faktor 

ekonomisk bas och dess förändringar 

1) produkt ion sförhållandena 
2) produktivkrafterna 

sociala relationer 

förekomst av 
- individualism, konkurrens, 

likgiltighet, tomhet, kalky
lerande, familism, isolering, 
motsättning mellan invandrare -
svenskar, utstötta - övriga inom 
arbetarklassen 

1) Kravlösheten gäller alltså detta med att ta hand om andra. Denna 
kravlöshet kan vara nödvändig för att man skall klara av alla andra 
mycket stora krav som ställs i arbetet, i skolan etc. 
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Vi har alltså börjat med att gruppera vissa orsaksfaktorer efter den 

marxistiska inledningen av samhället i ekonomisk bas och överbyggnad» 

där den senare består av ideologi och politik. Den ekonomiska basen för

ändras ständigt och därmed anpassningsideologin. Staten hjälper till 

att hålla samman systemet så att grundläggande produktionsförhållanden 

bibehålls. Hela denna process får betydelse för människors sätt att för

hålla sig till varandra. 

Men även om vi nu utgått från alla tre nivåerna har bara några av or

saksfaktorerna nämnts. Exempelvis finns det en annan ideologi än anpass

ningsideologin. Människorna kommer inte alltid att anpassa sig till rå

dande förhållanden och staten kommer inte alltid att lyckas med att hål

la samman och bibehålla samhällsformationen. Det finns motverkande fak

torer. Olika typer av motsättningar råder i systemet, bland annat mot

sättningar mellan klasserna och mellan produktionsförhållandena och 

produktivkrafterna. 

Men när vi skall undersöka vilka orsaker som ligger bakom de "onda för

hållandena" beträffande sociala relationerna är det lämpligt att börja 

med att se till hur den ekonomiska basen ser ut, vad som hänt under en 

viss period, hur anpassningsideologin inverkar och hur statens samman

hållningsfunktion verkar. 

5.4.2 De tre typerna av faktorer hör samman 

När ekonomin förändras ändras också anpassningsideologin. Det blir nya 

förhållanden som människorna i samhället måste anpassa sig till. Detta 

är ingen mekanisk process. Förändringar i ideologin kan ske med stora 

eftersläpningar. Utvecklingen i vissa länder har visat att en borgerlig 

ideologi kan finnas kvar långt efter det att grundläggande ägandeför

hållanden har förändrats. 

Men hur kan det komma sig att individer och grupper påverkas till att 

anta och ofta antar en föreställningsvärld som gör att de på ett utmärkt 

sätt passar in i sina positioner i systemet? Det är knappast endast en 

fråga om medvetet handlande från människor med makt - den härskande 

klassens makt över ideologiapparaten som massmedia t ex. Integrationen 
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av ett orättfärdigt system är en stor fråga som fler forskare borde 

ägna sig åt Här skall vi endast konstatera det samband som faktiskt 

finns mellan ekonomin och en domrnerande föreställningsvärld som gör att 

människorna passar in i systemet. 

Ett exempel: Vi nämde tidigare att familismen håller de maktlösa nere 

så att de finner sig i att vara maktlösa och tom försarar sin passiva 

inskränkthet. Familismen passar också utmärkt in i konsumtionssamhället. 

Konsumtionen skulle inte kunna hållas uppe och ekonomin inte fungera om 

inte varje familj höll sig för sig och starkt månade om att ha något 

eget i stället för att dela med andra. En TV i varje lägenhet, en sy

maskin, en borrmaskin ... 

Ekonomin, ideologin och politiken hör samman i en viss samhällsforma

tion. Anpassningsideologin samt statens roll och byråkratins utväxt be

ror på läget i ekonomin. Detta betyder att de orsaker vi angett på de 

olika nivåerna inte får ses isolerat. En orsaksfaktor på den ideologiska 

nivån bottnar således ytterst i ekonomin. 

De olika orsaksfaktorerna hör också samman på ett annat sätt. En faktor 

kan vara av någon betydelse först under det att någon annan är given. 

Det är i kombination som verkningarna märks. Vi tog tidigare exemplet 

med att omställningar (flyttningar och byte av arbete m m) i och för 

sig inte behöver leda till isolering och passivitet, men att omställ

ningarna lätt får dessa effekter just under rådande ägande- och makt

förhållanden. Man kan tänka sig andra maktförhållanden där omställningar 

skulle kunna gå mycket mer smärtfritt för de berörda individerna. Den 

egentliga orsaken ligger här alltså i rådande maktförhållanden där om

ställningarna blir en ytterligare försvårande faktor. 

Ett annat exempel: De arbetslösa isolerar sig (och då inte bara från ar

betskamrater). Denna isolering sker under givet ideologiskt inflytande. 

Klasslöshetsideologin får de drabbade att anklaga sig själva i stället 

för att klart se orsakerna till problemen. Det är alltså främst arbets

lösheten under en given föreställningsvärld som skapar isoleringen. 

1) Harmoniteoretiker brukar kritiseras för att alltför mycket koncentrera 
sig på konflikter och undersöka dessa som avvikelser i systemet.Borde 
då inte kritikerna, de som menar att konflikter i ett system är det 
normala, intressera sig för integrationen i första hand?I 
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5.5 Makro- och mikrofaktorer 

Orsaksfaktorerna har grupperats efter en uppdelning av samhället i eko

nomi, ideologi och politik. Sambandet mellan seciala reläti»ner oeh för

hållanden på samhällsnivå (makrofaktörer) har behandlats. Vi har emeller

tid försökt beskriva hur dessa makrofaktorer påverkar de soeiala rela

tionerna via individens konkreta situation oeh hans/hennes tänkande och 

handlande (mikrofaktorerna)."Strukturrationaliseringarna" innebär bl a 

att st<">ra enheter bildas, vilket inverkar på individernas restider oeh 

därmed arbetstider, vilket i sin tur har betydelse för umgänget männis

kor emellan. 

Människan präglas av det samhälle han/hon lever i, bl a gensm ideologisk 

påverkan. Uppfostran sker i mindre enheter på systemnivå, i familjer, i 

skolan osv. Socialisationsprocessen där individen skall lära sig regler

na i samhället går via systemnivån. Hur människan blir får samtidigt 

återverkningar på sättet att förhålla sig till andra människor. Hur barnen 

är mot varandra i skolan, hur arbetskamraterna är mot varandra på arbets

platsen osv är ett utslag av hur människor är, hur de tänker och hand

lar i allmänhet. 

För att förstå individens handlande måste man se i vilken situation in

dividen befinner sig och vad som där framstår som de bästa av flera 

handlingsalternativ. Man brukar tala om begränsad rationalitet. Utifrån 

vad individen vet om omgivningen handlar han/hon på ett "rationellt" 

sätt. Konkurrensen vidmakthålls genem att individen inte ser något an

nat alternativ än att bräcka av andra för att själv klara sig. 

Intressant är hur passiviteten, likgiltigheten och familismen kan bestå. 

Om vi ser det ur individens synpunkt, så innebär hela detta förhållnings

sätt till andra människor en bekväm kravlöshet. Det kostar på att engage

ra sig i andras problem och på ett aktivt sätt försöka komma åt orsakerna 

till en mängd problem som man hör talas om. Det är kortsiktigt mycket mer 

belönande att spela Bingo och se på underhållningsprogram i TV. 

I och med att byråkratin växer ut så underblåses denna passivitet. Man 

litar till andras (regeringens och andra myndigheters) ingripande om nå

got skulle gå snett. Det kan tom hända att man helt slutar tänka själv. 
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Människorna i ett samhälle påverkas till att bli på ett visst sätt för 

att passa in där. Vad vi velat trycka på här är att denna påverkan lyclas 

i den utsträckning som individerra finner det belönande att tänka och 

handla som de gör som anpassade individer. Det finns mycket man kan peka 

på som gör de "anda förhållandena" förståeliga. Ett passivt förhållnings

sätt är bekvämt och på kort sikt något positivt sett ur många individers 

ögon. Det blir positivt även på lång sikt om man låter bli att tänka på 

lång sikt. Ett av familismens budord är "Du skall inte tänka för mycket!" 

5.6 Arbetarklassens motstånd 

5.6.1 Fortsättning på förklaringsmodellen 

ekonomisk bas och dess förändringar 

1) produkt ionsförhållanden 
2) produktivkrafter 

anpassningsideologi i 
politik: staten som 
sammanhållande faktor 

ir 
sociala relationer 
förekomst av 
-individualism, konkurrens 
likgiltighet, tomhet, kal
kylerande, familism, iso
lering, motsättning mellan 
invandrare - svenskar, 
utstötta - övriga inom 
arbetarklassen 

srbetarklassens motstånd: 
^-ideologi och aktivitet 

Vad vi hittills behandlat bland orsaksfaktorerna rör A) status-quo-

och anpassningsvariabler. Under det att ägande- och maktförhållandena 

i samhället består, den tekniskt-organisatoriska förändringen av pro

duktionen fortgår enligt systemets drivkrafter, anpassningsideologin 

påverkar människor att bli anpassade enheter i detta system och staten 

verkar aktivt för att bibehålla systemet, då påverkas de sociala rela

tionerna på ett sätt som vi sökt beskriva ovan. 

Men det råder motsättningar i systemet. Det finns inte bara en strävan 

efter jämvikt utan också t ill förändring. Ytterligare faktorer kommer 

därför in som förklaringar till rådande läge. Förutom A) status-quo-

och anpassningsvariabler har vi B) brott-mot-status-qja o- och anpassnings

variabler. 



99 

Låt oss gå några steg tillbaka. Vårt problem är formulerat så att vi an

ser vissa "onda förhållanden" beträffande de sociala relationerna vara 

ett problem ur arbetarklassens synpunkt, bl a därför att de får negativa 

konsekvenser för klassens politiska resurser. De sociala relationerna 

påverkar alltså de politiska resurserna på kollektiv nivå. Men orsaks-

relationen är också den omvända. Som en förklaring till hur relationerna 

är mellan arbetarklassens medlemmar finns klassens politiska resurser. 

( Se vidare avsnitt <+ ! ) 

Det finns en motståndsrörelse bland arbetarklassen. Motståndsarbetet är 

ett arbete för upprustning av de politiska resurserna, en upprustning 

av medlen för att ytterst ändra på maktrelationerna. Motståndet kan 

emellertid gå i olika steg så att en förändring av maktrelationerna 

står som mål först så småningom. 

En central poäng i denna uppsats är att det under tiden som detta mot-? 

ståndsarbete pågår från arbetarklassens medlemmars sida så påverkas re

lationen mellan klassmedlemmarna till det bättre. För att göra motstånd 

krävs enighet och solidaritet. De maktlösas starka vapen är just enheten 

bland många. Isoleringen bryts och man går aktivt med i ett arbete för 

förändring. Det aktiva motståndet (både det defensiva och offensiva mot

ståndet är aktivt) föder klassolidaritet. Man engagerar sig i det ge

mensamma motståndet mot klassfienden. Passiviteten, likgiltigheten och 

tomheten bryts. Var och en börjar förstå att ensam är inte stark utan 

att individualismen måste bytas mot kollektivt handlande för att några 

resultat skall nås. 

Förklaringsmodellen såhär långt kan sammanfattas: 

1) Det finns faktörer i ekonomisk bas, anpassningsideologi och statlig 

politik som ligger bakom "onda förhållanden" gällande människors sätt 

att förhålla sig till varandra. De förekommer tvärs över klassgränser

na men drabbar arbetarklassen hårt på ett kollektivt plan, eftersom 

de politiska resurserna försvagas. 

2) Om arbetarklassen gör motstånd mot systemets krav skapas förbättrade 

relationer mellan klassmedlemmama. Arbetarklassens motstånd är allt

så en motverkande faktor (verkar åt motsatt håll som de tidigare 
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nämda orsaksfaktorerna), som skall tas hänsyn till. Pågår det något 

motståndsarbete eller inte, och om det pågår - i vilken utsträckning? 

5.6.2 Arbetaren gor sin egen r*lldefiniti#n 

Människorna är inga docker, s»m helt viljelöst svarar mot den påverkan 

de utsätts för. Man uppfyller inte helt automatiskt de krav som 

ställs. Många arbetare vägrar att anta rollen som foglig arbetare - en 

blandning av en passiv jante «ch en som slåss individuellt for att nå 

fördelar framför andra. När verklighetsbilden börjar klarna och man 

gjort sig fri från en föreställningsvärld färgad av en falsk ideologi 

(klasslöshet, myter mm) vinner insikten och klassmedvetandet växer. 

Arbetaren gör sin egen rolldefinition.^ Det blir en öppen konflikt 

mellan hur systemet vill ha honom/henne och hur han/hon tänker och vill 

handla. Det är lätt att se den stora dynamiska kraft som uppstår och 

fler börjar göra samma egna rolldefinition. Den nya föreställningsvärl

den, klassmedvetandet och det nya handlandet utvecklas i grupp(och är 

alltså ingenting som försegår i ett vakum inom den enskilde individen). 

När klassmedvetandet växer fram kan det vara en ganska smärtsam process 

för den enskilde individen. Att plötsligt inse att man tidigare blivit 

mer eller mindre lurad och bedragen, att man inte insett den påverkan 

man utsatts för. Men det positiva överväger: känslan av att få klarhet 

och lättare se vad man bör göra. 

Brott mot anpassningen och arbete för systemförändring ses här från 

mikroplan. Brytningen märks i och med att individen vägrar att uppträda 
2) 

som han/hon "bör" (i enlighet med systemets krav). Han/hon gör sin 

egen rolldefinition. När klassmedvetandet växer fram läggs grunden för 

ett kollektivt handlande. Ett kollektivt handlande, t ex i en strejk, 

1) Om rolldefinition och andra begrepp, se Eriksson, Ingalill; Roll
begrepp som sociologiska analysinstrument, Sociologisk forskning, 
1/73 

2) Asplund använder termen externalisering av rådande förväntningar 
och n*rmer. Se Asplund, Johan; En mycket fri tolkning av några 
teser i Georg Lucacs "Historia och klassmedvetande". Forsknings
rapport nr 17, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 
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kan också vara startpunkten för ett nytt tänkande hos individen. 

"Alla går och får veta en sak, man går och samlar ihop saker,och 
till slut vet man hur det Mr. Och då gör man någonting. Och jag 
tror det fungerar så på det stora planet också. De går och plockar 
upp en bit här och en bit där och till slut blir det nånting utav 
det, och då sväller hela jävla pannkakan". 

"De dämmer. Överallt där vattnet stiger dämmer de. Men det sitter 
alltid människor och funderar och lär. Och det finns människor 
överallt som börjair förstå." 

"Strejken drev på en mognadsprocess. Kanske hade folk kunnat gå 
och slöa i fem sex år till och ha allt i huvet och inte kunna 
sätta ihop det. Men en dag passar bitarna ... 
Man upptäcker, att för fan, det här går ju att använda. Det har 
jag plockat åt mig nån gång, när jag knalla förbi. Jag tror att 
man har fått en knuff framåt av konflikten."1) 

Denna process på mikroplan då individen inser och bryter med den på

verkan han/hon utsätts för gäller inte bara arbetare utan också vissa 

individer ur mellanskikten. Vi kan ta exemplet med en student som blir 

varse vilken roll det är tänkt att han/hon skall fylla. Det är inte frå

gan om att med all kraft komma sanningen närmare och närmare utan i 

stället att slå i sig kunskaper för att kunna hjälpa till att förvalta 

dethär samhället och få det att fungera. Detta oavsett om samhällskrop

pen är osund eller inte. Många studenter gör också sin egen rolldefini

tion. Grupper av studenter som vägrar anpassa sig till de krav som ställs 

på dem i samhället och i stället stöder arbetarnas motståndskamp är också 

en dynamisk kraft i samhället, innebärande brott mot status quo och an

passning . 

När motståndsrörelsen utvecklas förändras människan. En förutsättning 

för motståndsrörelsen är helt enkelt detta omskapande av människan till 

en tänkande, klart seende individ som är beredd att gå till kollektiv 

aktion för att ändra på förhållanden i stället för att hela tiden agera 

individualist. Det sägs att man måste göra om samhället för att göra om 

människan. Men det måste skapas en ny människa för att samhället skall 

kunna omskapas. Detta sker i motståndsarbetet. 

1) Ehnmark, Hagström, Isaksson, o a a, sid <+3, 56, 69 
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En klassmedveten individ arbetar för kallektivt handlande på en arbets

plats, Sr inte likgiltig infor händelser som drabbar klassen, kallar 

inte utlänska grannar för "negrer" utan ser dem som klassbröder. En ar

betslös eller förtidspensionerad som vet orsakerna till arbetslöshet 

och stigande antal förtidspensioneringar anklagar inte sig själv och 

gräver ner sig i bekymmer utan söker sig i stället fram till någon 

kollektiv handling tillsammans med andra. En aktiv motståndsrörelse med 

ett växande antal tänkande och kollektivt handlande individer skulle 

undanröja många av de "onda förhållandena". 

5.6.3 Hur motståndet kan utvecklas 

Motståndsrörelsens arbete behöver inte från början vara inriktat på att 

ändra på de grundläggande maktrelationerna. Utvecklingen kan starta i 

en begränsad kamp och sedan succesivt bli frågan om att ställa det av

görande målet. Vi skall här ta upp två utvecklingslinjer: 

1) vägen från defensiv kamp för försvar till offensiv kamp för angrepp 

och 2) vägen från facklig kamp på lokal nivå till politisk kamp på natio

nell/internationell nivå. 

Arbetarkollektivet är exempel på en defensiv sammanhållning för försvar. 

Arbetskamraterna på en fabrik håller samman och skyddar varandra för 

att stå emot företagets krav. Man tar förhållandena på företaget för 

givna att göra något åt. Givet är att man tillhör de anställda arbetarna 

som i grunden inte har något att säga till om. Men inom ramen för det 

försöker man stappa företagets framfart genom att visa upp en kompakt 

enhet inför försämringar typ höjning av arbetstakt, »rättvis behandling 

av någon enskild, avskedanden osv. Motståndet är defensivt. 

Det är lätt att tänka sig hur detta defensiva motstånd kan utveeklas 

till ett offensivt sådant. Man börjar gå till angrepp mot missförhållan

den. Kampen kan gälla högre lön eller bättre arbetsmiljö eller ifråga

sättande av företagets rätt att äga fabriken och håva in vinster. Den 

defensiva kampen för försvar av vunna positioner måste fortgå under 

tiden. 
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Frågorna kan sedan komma att gälla politiska klassfrågor mer än fackliga 

frågor om löner och förbättrade arbetsplatsförhållanden. Detta kan ske 

på lokal nivå men i allmänhet brukar man koppla samman facklig kamp med 

den lokala och på motsvarande sätt den politiska kampen med nationell/ 

internationell nivå. Den politiska kampen gäller inte längre arbetarnas 

försök att försvara sig och gå till angrepp mot företaget de arbetar vid 

utan kommer att röra sig om klasskamp, där man ser det gemensamma intres

set med andra arbetare på andra arbetsplatser och den gemensamma fien

den på nationell och internationell nivå. Parallellt med kampen utvecklas 

medvetandet. Frågorna kommer då mer och mer att gälla förändringar av 

maktrelationerna mellan kapitalister och arbetare. 

Sedan väl motståndet har kommit upp på klasskampsnivå, finns det fort

farande plats för facklig kamp. Fackföreningarna arbetar då för samma 

mål som den politiska organisationen men har andra uppgifter (främst 

att driva lönefrågor och liknande). Det gäller att kämpa mot kapitalet 

i stort oeh smått för att nå det slutliga målet. 

Det är inte bara den offensiva politiska kampen utan även de andra ty

perna av kamp som spelar positiv roll för relationen mellan klassmed

lemmarna. En hypotes som vi har är emellertid att en facklig kamp som 

inte utvecklas mot och sammankopplas med en politisk kamp för föränd

rade maktrelationer inte heller kan aktivera oeh engagera klassmedlemmar

na på ett sätt som förstärker klassolidariteten. Om utvecklingen av kam

pen avstannar och står kvar vid en faeklig kamp utan något som helst 

mål att ändra på grundläggande makt- oeh ägandeförhållanden i samhället, 

då blir verksamhetén alienerande, ieke-aktiverande och betyder inget 

märkbart positivt för solidariteten mellan klassmedlemmarna. 

5.6.4 Är socialdemokratin en motståndsrörelse? 

Nej, socialdemokratin är idag ingen politisk motståndsrörelse. Mycket 

har förändrats i det svenska samhället under den period som socialdemo

kratin innehaft regeringsmakten. Bland annat har stora delar av arbetar

klassen fått en höjd materiell standard absolut sett. Men kapitalismen 

består (har utvecklats till sin monopolkapitalistiska form) och därmed 

är ägande- oeh maktrelationerna sådana att kapitalet har makt över ar

betet. Arbetarklassen är fortfarande en i grunden maktlös grupp gentemot 
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kapitalistklassen. Och kapitalismen fortsätter att visa sina omänskliga 

drag, sin irrationalitet och sina orättvisor« Men socialdemokratin är 

långt ifrån en motståndsrörelse som arbetar för upprustning av de poli

tiska resurserna för förändring av detta system, förändring av grund

läggande ägande- och maktrelationer. I stället är man med om, i egen

skap av innehavare av statsmakten, att stoppa en aktiv motståndsrörelse 

som arbetar för socialismen. 

En motståndsrörelse kan utvecklas så att fackliga krav först så småning

om blir politiska krav om den avgörande frågan. Facklig kamp kan därför 

vara en del av en motståndsrörelse. Men socialdemokratins fackliga kamp 

utvecklas inte i denna riktning och inte heller den reformistiska poli

tiska kampen. Utvecklingen av "rörelsen" går i stället åt motsatt håll. 

Från att i barndomen ha varit revolutionär har socialdemokratin succesivt 

degenererat. Den revolutionära perioden var mycket kort och omfattade 

endast vissa delar (framför allt den sydsvenska delen under Axel 

Danielssons ledning). Det är sedan svårt att på några rader beskriva ut

vecklingen, eftersom man måste skilja på politiska deklarationer, ideo

login enligt partiprogram och faktisk handling. Dessutom är det nödvän

digt att skilja på vad som händer på basplan bland medlemmar och sympa

tisörer och i ledningen för organisationerna. Klart står emellertid 

att rörelsen förändrats till både form och innehåll till att bli en 

centraliserad organisation (eller snarare två: LO och SAP) som båda 

inkapslats i statsapparaten och därmed fört en politik med statliga 

intensioner. Statens uppgift är främst att stabilisera och effektivi

sera kapitalismen. 

Det går inte samtidigt att vara en motståndsrörelse som kämpar för arbe

tarklassens störtande av kapitalisterna och hela kapitalismen och att 

förvalta statsapparaten med kravet att stabilisera och effektivisera nu

varande samhällsformation. 

Socialdemokratin har begränsat sig till att inom rådande system arbeta för 

att absolut sett förbättra förhållandena för den svenska arbetarklassen. 

Det intressanta är att man just genom att arbeta för detta mål lyckats 

väldigt bra (mycket bättre än vad borgerliga partier skulle lyckats med) 
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att stabilisera och bibehålla det kapitalistiska systemet. Att pumpa ut 

köpkraft till breda befolkningsgrupper håller de ekonomiska hjulen igång 

och förhindrar större kriser. Vidare har "arbetarregeringen" lyckats hål 

la "lugn och •rdning" på ett bättre sätt än vad en borgerlig regering 

skulle klarat. 

Socialdemokratin bygger inte upp någon klassolidaritet. "Vad som är bra 

för näringslivet är bra för löntagarna", säger Gunnar Sträng. Förslaget 

till nytt socialdemokratiskt partiprogram inför 1975 års kongress ger 

en intressant läsning, när det just gäller den socialdemokratiska ideo

login. Det talas mycket ofta om solidaritet och gemenskap, men det är 

medborgarsolidaritet och inte klassolidaritet som utpekas som mål och 

medel för att nå bättre förhållanden. Alla skall hjälpas åt i kampen för 

de högt uppställda målen som frihet och jämlikhet. 

Lê och SAP är idag inte någon massrörelse ideologiskt och handlingsmäs-

sigt. En organisation som ser kapitalismens stabilitet som viktigaste 

medel att "förbättra förhållandena i landet" är inte beroende av eller 

har förutsättningar för att engagera alla i arbete. Socialdemokrater 

ses idag av många som en central förvaltningsapparat snarare än en enga

gerande massrörelse. 

Men socialdemokrater har degenererat genom årens lopp. Det har tidigare 

varit mer av en massrörelse och ideologin har innehållit mer av klass-

tänkande . 

En majoritet av den svenska arbetarklassen röstar på socialdemokraterna 

vid politiska val. Viktigt är emellertid att röstning på socialdemokra

terna idag kan innebära något helt annorlunda än röstning på samma parti 

längre tillbaka i tiden.^ Idag är det mer än någonsin ett passivt rös

tande som ofta endast betyder ett nej till en annan förvaltning av det-

1) Om detta och om sambandet mellan form och innehåll i politiken 
(gällande Labour i England) se Hindess, Barry; The Decline of 
Working-Class Politics, Paladin, London 1971 
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här samhället. Och när det gäller den uppgiften, att förvalta det svenska 

kapitalistiska samhället, så terde SAP vara bättre skickade än både bor

gerliga och kommunistiska partier. Borgerliga partier går företagens 

kortsiktiga intressen och kommunistiska partier trampar over gränserna 

för kapitalismen. I båda fallen skapas en instabil kapitalism. 

Det finns emellertid ett utbrett missnöje med socialdemokratin och em

bryon till en självständig ny revolutionär arbetarrörelse. Det är ingen

ting som framkommer i politiska val. Socialdemokratin visar här sitt 

rätta ansikte genom att aktivt bekämpa detta motstånd mot dethär sam

hället. Man utbildar strejk-experter inom LO som skall splittra «ch ta 

dod på kampen.Förtalskampanjer av kämpande arbetare förekommer inte ba

ra i borgerlig utan även i socialdemokratisk press osv. 

Några delvis sammanfattande punkter om socialdemokratins roll : 

1) Socialdemokratin som dominerar politiskt bland den svenska arbetar

klassen är ingen politisk motståndsrörelse. Det är snarare en centralför

valtningsapparat som arbetar aktivt för att stabilisera och effektivi-

. '.sera kapitalismen och inom ramen för det (innehav av statsmakten) försö

ker genomföra reformer. 

2) Socialdemokratin försvårar för en ny politisk motståndsrörelse att 

växa fram. Man bekämpar den via innehavet av statsmakten. Vidare un-

destödjer man delvis en rent borgerlig ideologi (se avsnitt 5.2.8 om 

hur LO medverkat till lönesystem som underblåser individualismen) 

och för dessutom ut en ytterligare fördunklande socialdemokratisk 

ideologi. Klassamarbete och inte klassolidaritet proklameras. Det 

sägs att ett nytt välfärdssamhälle skapats. Den bräckliga grunden för 

den ökade standarden (stabil kapitalism) klargörs inte. När arbets

lösheten stiger talar man inte om att olika mekanismer i kapitalismen 

(som socialdemokraterna försöker bekämpa men inte alltid lyckas med) 

verkar åt detta håll. I stället framförs de mest fördunklande för

klaringar. Myter om välfärden hjälper socialdemokraterna också till 

med att bygga upp. 

3) Socialdemokratin har degenererat genom årens lopp. Från början var 

klassideologin stark och detta har satt sina spår ända in i våra da
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gar. Särskilt äldre socialdemokrater kan ha en känsla för klassolidari

teten och vara starkt negativa mot individualismen. Läget kunde ha varit 

bättre men det kunde också ha varit sämre om socialdemokratin inte hade 

varit (det beror på alternativet). 

5.6.5 Sammanfattning 

Socialdemokratin dominerar politiskt bland den svenska arbetarklassen. 

Man har förvaltat statsapparaten under en kapitalismens glansperiod och 

där med haft möjlighet att inom ramen för detta genomföra reformer och 

"utnytt j a löneutrymmet". 

Socialdemokratin är dock ingen politisk motståndsrörelse. Den är inte 

beroende av och har inga förutsättningar för att skapa ett allmänt enga

gemang ideologiskt och handlingsmässigt för sin politik. Socialdemokra

tin bygger inte upp någon klassolidaritet kring gemensamt handlande. 

Den politiska utvecklingen har betydelse för relationen mellan männis

kor. Den viktiga klassolidariteten inom arbetarklassen är beroende av 

om det finns någon politisk motståndsrörelse eller inte. Svensk arbetar

klass befinner sig i ett tomrum. Ägande- och maktrelationer inom kapi

talismen sätter stopp för gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av ge

mensamma angelägenheter. Det finns inte heller någon betydande gemen

skap kring kamp för avskaffande av kapitalismen (och därmed en kamp för 

förutsättningar för denna gemenskap kring uppbyggnad och skötsel). Social

demokratin som dominerar är ingen politisk motståndsrörelse för sådan 

kamp. 

Det finns emellertid embryon till en ny revolutionär motståndsrörelse. 

Denna drivs fram men bromsas också i systemet. 

5.7 Om hur motståndet drivs fram och bromsas i systemet 

Det finns ett samband mellan å ena sidan ekonomisk bas (och därmed an

passningsideologi och -politik) och å andra sidan arbetarklassens poli

tiska motstånd. Här finns inte plats för en utförlig diskussion av hur 

en sådan politisk motståndsrörelse uppkommer och växer. Endast några 
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intressanta punkter skall nämnas. 

1) Kapitalismen visar sina brister 

Vi tar avstånd från en deterministisk tolkning av Marx» som går ut på 

att ett politiskt motstånd automatiskt växer fram och blir allt starkare 

i och med kapitalismens utveckling.Kriser kan följa på kriser oeh för

sämrade förhållanden breda ut sig utan att något motstånd föds. Men en 

förutsättning för att något motstånd skall komma till stånd är själv

klart att kapitalismen visar sina brister: slöseri med naturaresurser, 

slöseri och dåligt utnyttjande av mänskliga resurser (människor som vill 

arbeta får inte), produktion med helt andra syften än att tillfredställa 

människors behov, irrationella sch problemskapande folkomflyttningar, 

orättviser »sv osv. Dessa brister framstår klarast vid olika kriser 

(valutakriser, miljöförstörings-kriser, naturtillgångs-kriser, lågkon

junkturer, krig m m) som inträffar med jämna mellanrum, även om de inte 

blir då drastiskt djupa på grund av statliga ingripanden. 

2) Sammanförande till stora enheter 

Vi kommer här inte att återupprepa olika faktorer som ligger bakom och 

påverkar arbetarklassens politiska motstånd via de sociala relationerna.*^ 

En punkt är emellertid intressant - sammanförandet av människor till 

stora enheter. Enligt Marx är det en faktor i ekonomin som driver på 

arbetarklassens politiska upprustning och klassmedvetandet. Det är dels 

frågan om möjligheter till kommunikation, dels om tillnyktring i och med 

byte av levnadsomständigheter. Marx använder ord som uppbrott från lant

livets förslöande inverkan. Vad betyder nu dessa förhållanden idag? Vi 

har tidigare berört hur sammanförandet till alltför stora enheter kan 

försämra möjligheterna till kommunikation och politiskt arbete. Männis

kor i Stockholm har t ex några timmars längre arbetsdag i jämförelse med 

vad de skulle ha haft på ett mindre ställe. 

Vad gäller uppbrottet från en invand gammal miljö är det svårt att veta 

följderna idag. Innebär det en tillnyktring att komma från landsorten 

1) Se avsnitt 5.1.2 om hur rörlighet och andra faktorer inverkar. 
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eller mindre städer till en stor stad? Möjligen kan sägas att det måste ' 

vara lättare för en individ att vid uppbrott bryta med socialdemokratiskt 

inflytande om han/hon kommer ifrån en stark och enhetlig "socialdemokra

tisk" miljö. Å andra sidan kan man peka på "storstadens förslöande in

verkan" idag motsvarande "lantlivets förslöande inverkan" på Marx tid. 

Vi syftar då på kommersialism och förslöande resor m m. 

Ytterligare en faktor som har att göra med sammanförandet till stora 

enheter är att politiskt agerande får större slagkraftighet på större 

industrier och orter. Detta skulle innebära något positivt för fram

växande av en politisk motståndsrörelse. 

3) Ideologiapparaten som svar på motståndet 

Naturligtvis får inte arbetarklassens motstånd utveckla sig fritt, efter

som det hotar den härskande klassens intressen. Om inga andra medel 

hjälper kommer motståndet att bekämpas med brutalt våld. Mer om detta i 

nästa avsnitt. Här några exempel på hur ideologiapparaten bromsar mot

ståndet : 

Massmedias sätt att rapportera om och "analysera" olika händelser kan 

förhindra att kapitalismen visar sina brister. Falska föreställningar 

sprids när de mest mystiska förklaringar ges till olika kristillstånd. 

Vem talade under den så kallade oljekrisen om imperialism? 

Ibland förekommer rena presskampanjer för att sprida falska föreställ

ningar och därmed ta död på ett bsgynnande motståndsarbete och förhindra 

att det sprider sig. Ett ganska nyligen inträffat exempel är presskampan

jen mot Harry Isaksson och Arbetarsolidaritet^" \ där de mest häpnads

väckande lögner spreds om ett solidaritetsarbete av liten omfattning 

men med (enligt systembevarares synpunkt) farlig inriktning. 

Tidigare nämnde vi den delvis planerade individualismen, där införande 

av vissa lönesystem måste ses som medel bland annat för att förhindra 

och försvaga arbetarnas motstånd. 

1) En skrift finns utgiven där bandinspelningar och andra fakta
uppgifter jämföres med pressens skriv^ier. Se vidare "Fallet 
Harry Isaksson eller Presskampanjen mot stridafonden och Arbe-
tarsolidaritet". Utgiven på uppdrag av Organisationskommittén 
för Arbetarsolidaritet, Uppsala 1973 
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Ett intressant fenomen som Marcuse pekat på, när det gäller stoppande 

av protester av olika slag, är hur protesterna sugs upp av systemet. 

Protestaktioner väcker med en slags distanseringseffekt. De har anta-

gonisk kraft. Vi kan ta exemplet med en stor demonstration, som inte di

rekt behöver innebära någon förändring men som har sin betydelse genom 

sin väckande och lite förskräckande effekt. Någonting bryter av mot var

dagsrutinen. Det kan bli en väckarklocka bland människor som dag ut och 

dag in fostras till att passa in och inte tänka mycket över det samhälle 

man lever i. Men ett exempel på hur en sådan protest sugs upp och berö

vas sin antagonistiska kraft är när en dansgrupp i ett amerikanskt un

derhållningsprogram i TV av show-typ dansar runt med plakat i händerna 

till svängig pop-musik. Det finns andra exempel där ord som är vanliga 

i proteströrelsernas propaganda och som oftast drastiskt bryter mot 

vanligt språkbruk, används i reklam och andra kommersiella sammanhang. 

*+) Motståndet bekämpas med brutalt våld 

Om inga andra medel hjälper för att bromsa motståndet, om motståndsrö

relsen visar sig så stark, brukar den bekämpas med brutalt våld. 

Black-Power-rörelsen i USA var en ganska farlig rörelse ur systembeva-

ranas synpunkt. Rörelsen startade bland de svarta och arbetade för en 

frigörelse av de svarta i det kapitalistiska USA. Efter hand utveckla

des rörelsen mer och mer till att handla om frigörelse av både vita och 

svarta ur folkets led. Slagorden byttes från "Black Power" till "Power 

to the people". Man uppvisade en farlig enhet, fasthet och styrka. Svarta-

Panter-rörelsen dödades med brutalt våld. Alla ledare mördades av poli

sen. Jämsides med detta våld, försökte man och lyckades med att splitt

ra rörelsen. Det finns många många exempel på hur motståndsrörelsen i 

kapitalistiska länder bekämpas med öppet våld. Hypotesen är här att om 

arbetarklassen i Sverige rustar sig och tillsammans med stödtrup

per vinner teräng i kampen om makten i samhället, så kommer denna mot

ståndsrörelse att bekämpas med öppet våld från polis och militär. Exempel 

finns från händelser längre tillbaka i tiden. Framtiden kommer att visa 

om och hur polis-, vakt- och militärstyrkor kommer att handla i händelse 

av "inre oroligheter" med resningar av arbetarklass med dess sympati

sörer. 
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5) Rollkonflikt på mikro-planet 

Att bryta med ideologisk påverkan och invanda mönster innebär samtidigt 

en konflikt och en befrielse för individen. Det blir konflikt mellan 

olika sätt att tänka och handla, en konflikt mellan egen r«lldefinition 

och de krav som ställs. Behovet att ha ett arbete och kunna försörja 

sig binder upp individen på ett sätt som kan bromsa det politiska arbe

tet. Den kämpande måste offra en hel del, eftersom avskedanden och an

ställningsbojkott av politiskt «behagliga element hör till motståndarens 

vapen. Den som vill bli sin egen lyckas smed gör på kort sikt bäst i att 

vara "anpassad". 

Ytterligare påfrestning «eh konflikt för den som reser sig uppstår vid 

utfrysning från vissa andra "anpassade" arbetskamrater o dyl. Den som 

bråkar och säger ifrån blir kallad kommunist-jävel och traktasserad på 

olika sätt. Denna broms kan vara mer betydelsefull idag än i arbetar

rörelsens barndom, eftersom det är lite annorlunda att bryta med social

demokratin än att bryta med enbart borgerlig ideologi r>ch livsmönster. 

Störst konflikt blir det för den enskilde individen så länge som mot

ståndsrörelsen är relativt svag, då han/hon följaktligen alltid befinner 

sig i minoritet. 

Sammanfattningsvis: Motståndsarbete förstärker sig själv. När t ex en 

organisation bildats kan propaganda spridas och det blir lättare att 

få med fler och fler i motståndsarbetet. Men arbetarklassens upprust

ning av de politiska resurserna är inget som få förekomma i ett tomt 

vakum. Det finns krafter i samhällssystemet som driver fram motståndet, 

andra som verkar starkt bromsande. Vi har här tagit några exempel på på

drivande och bromsande faktorer. 

Det kapitalistiska ekonomiska systemet är i längden ohållbart.En pådri

vande faktor på motståndsarbetet mot kapitalismen är att bristerna fram

träder mer och mer då kriserna avlöser varandra. I och med produktiv

krafternas utveckling ändras betingelserna för politisk kamp. Kommuni

kationsmöjligheterna ändras, vilket vi behandlat i tidigare avsnitt.Ut

vecklingen mot större enheter och omställningar innebär uppbrott från en 
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invand miljö for den enskilde individen, som det är är svårt att veta 

följderna av. Har det en väckande effekt? 

Till de starkt bromsande faktorerna hör den dominerande ideologin. För

ljugenhet gör att verkliga förhållanden döljs. Vidare vet man från ti

digare fall,att när inga andra medel hjälper för att ta död på motstånds

arbetet, koraner motståndarna att bekämpa det med öppet våld. Kapitalist

klassen och staten har starka vapen. Vetskapen om detta är ett av flera 

skäl till att individen s«m går med i ett motståndsarbete hamnar i kon

flikt. Det är en bromsande fakter sedd ur mikro-perspektiv. 

5.8 Gemenskaps-rörelser 

En rad förhållanden som antas ligga bakom de "onda förhållandena" har 

nu behandlats. Ekonomiska, ideologiska oeh politiska förhållanden ska

par och driver fram bristen på gemenskap. Läget är dessutom beroende av 

om det förekommer något politiskt motståndsarbete för att ändra på sys

temet sem skapar de "onda förhållandena". Ytterligare en faktar att ta 

med i beräkningen är den spantana och planerade reaktion som den bris

tande gemenskapen väckt. Det har bildats en rad gemenskaps-rörelser. 

Ett aktivt arbete har satts igång på många håll för att stärka grannso-

lidariteten. Man "träffas och trivs" i källarlokaler som grannarna i 

ett bostadsområde gemensamt få» vara med om att inreda. Man spelar ping-

pong «eh har gårdsfester. 

Samhem är ett relativt nytt begrepp. Det handlar «ckså *m grannsolida-

ritetet. Tyngdpunkter ligger på att förhindra kategoriliv med pensionä

rer för sig, ungkarlar på ungkarlshotèli, studenter i studentbostäder 

osv. Den soeiala (klassmässiga) och åldermässiga sammansättningen i 

bostadsområden skall vara blandad. Inom ramen för det kan man sedan för

söka bygga upp mindre gemenskaper på kanske 50 personer. Man skall lära 

sig att umgås oeh samarbeta.^ 

1) Se vidare Sjöstrand, Ingrid; Samhem, En bok om mänsklig miljö i 
mänsklig skala, Aldus Aktuellt 82, Sthlm 1973 
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Byalags-rörelsen är en annan del av reaktionen mot isolering och passi

vitet. Huvudaktiviteten ligger på att uppmärksamma problem i stadspla

neringen och få igång påtryckningar på etablerade politiker for att få 

förändringar till stånd. Även här arbetar man för grannsolidaritetet. 

Krav har ställts på kvarterslokaler där grannar kan samlas, träffas och 

trivas och diskutera vad som bör förbättras i bostadsområdet och hur 

man skall gå till väga för att få igenom sina krav. 

Bakgrunden till dessa gemenskaps-rörelser finns i Allaktivitet, ett be

grepp som första gången framfördes 1967. En grupp konstnärer, ungdoms

arbetare, publicister och arkitekter bildade en arbetsgrupp för bevaran

det av Gasklockan i Stockholm. Man ville göra ett allaktivitetshus där 

alla kategorier av människor skulle kunna samlas för att måla, bygga 

och göra annat tillsammans. På denna händelse följde flera initiativ 

runt om i landet. Alternativ jul blev ett viktigt steg. Ideologin i he

la denna allaktivitetsrörelse var: mot kategoriuppdelning av människor, 

mot kommersialism, mot konkurrens, anti-byråkrati för aktivering, demo

krati och öppenhet och politisk aktivering. Allaktivitetshusen var ofta 

belägna i de stora städernas centrala kärna. Det var inte grannsolida-

riteten som var syftet utan en slags "folkets gemenskap". Man lyckades 

inte särskilt bra. De som kom till husen var övervägande personer som 

hade problem med mycket primära ting - hälsa, mat, husrum. Allaktivi

tetshusen blev snarare värmestugor och passivitetshus. Men ideologin 

lever alltså delvis kvar.1^ 

Jesus-rörelser och mystiska sekter blommar upp. Man talar också där om 

medmänslighet och gemenskap. Meditation utpekas som medel för att åstad

komma bättre relationer mellan människor. Grupper av hippies och dyligt 

är också att se delvis som en reaktion mot inlåsthet och konkurrens. 

Det gemensamma för alla dessa rörelser är 1) att man vill råda bot på 

den bristande gemenskapen i samhället och 2) en slags klasslöshetsideo-

logi. Antingen berör man inte alls detta med att samhället är indelat 

1) Se vidare Allaktivitet - ja men hur? Erfarenheter från försök att 
förverkliga en vision samlade av Bertil Nelhans, Lund 1971 
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i klasser eller också preciserar man rätt väl att det är små klasslösa 

oar man vill skapa. Samhem är typiska klasslösa öar i ett klassamhälle. 

Det gäller att få människor från olika kategorier att förstå varandra 

och lära sig att samarbeta. 

Gemenskaps-rörelserna har ofta uppstått spontant. De understöds emeller

tid mer och mer av statsapparaten och enskilda kapitalister. Det är ett 

led i söndra-ena-härska-politiken. Först söndra den farliga enheten, 

sedan försöka skapa en ny enhet på andra grunder för att behålla lugn 

och ordning. Grannsolidariteten är en relativt ofarlig enhet, i synner

het om den vilar på integration av olika befolkningsgrupper. Enskilda 

kapitalister kan understödja grannsolidaritet för att minska skadegörel

se på husen, för att få människor att flytta till outhyrda lägenheter 

osv. 

Frågan är nu vilka effekter som dessa gemenskaps-rörelser får. Om vi 

begränsar oss till arbetarklassens medlemmar så blir effekten troligen 

ganska liten. Det skulle vara intressant att se några empiriska data om 

den sociala sammansättningen på de människor som deltar i t ex grann-

solidaritets-arbete. Hypotesvis är alla de rörelser vi här talat om ty

piska mellan-skiktsföreteelser. 

Om vi antar att fler och fler även från arbetarklassen dras in i grann-

samarbete o dyl kan effekterna vara både positiva och negativa. Frågan 

är om de "onda förhållandena" ersätts med något som är bra för både in

dividernas psykiska välbefinnande och klassens politiska resurser.Grann-

relationer i typiska arbetarklassområden kan bli något positivt medan 

grannsamarbete och integration i heterogena bostadsområden snarare kan 

skapa nya "onda förhållanden" - en gemenskap över klassgränserna. 
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Den slutliga förklaringsmodellen skulle då se ut såhär: 

ekonomisk bas och dess förändringar 

1) produktionsförhållanden 
2) produkt ivkrafter 

anpassningsideo
logi 
politik: staten 
som sammanhållan 
de faktor 

i 

J gemen skap s-röre1 
^ser 

"T 
-i-H 

sociala relationer förekomst 
av 
- individualism, konkurrens, 
likgiltighet, tomhet, kal
kylerande, familism, iso
lering, motsättning mellan 
invandrare och svenskar, 
utstötta och övriga inom 
arbetarklassen 

arbetarklassens 
motstånd: 
ideologi och 
aktivitet 

Linjerna kring gemenskaps-rörelser är streckad på grund av att det är 

svårt att veta effekterna. Sven spontana rörelser kan snabbt komma att 

sugas upp av systemet och till slut bli en del av anpassningsideologin 

som gör att de maktlösa finner sig i sin roll. Det finns en viss möj

lighet emellertid att någon typ av gemenskaps-rörelse kan ge arbetar

klassens motstånsarbete en puff framåt. Det skulle då ske genom fler 

och bättre relationer mellan klassmedlemmarna t ex i bostadsområden med 

övervägande arbetarklassbefolkning. 

6. VAD 2: VAD BÖR GÖRAS? 

6.1. För vad är tiden mogen? 

Tiden är inte mogen för någon typ av medborgarsolidaritet. Vi lever i 

ett klassamhälle och där går det inte att släta över klassmotsättningar

na och skapa gemenskap över klassgränserna. Att alla hjälper alla, umgås 

och sköter gemensamma angelägenheter är en utopi i dagens läge. 

Inte heller är tiden mogen för uppbyggande av klasslösa öar i klassam

hället t ex i grannskapet. Förslag har lagts fram och arbete satsats på 

att få människor att lära sig förstå varandra och jämka i mindre enheter 
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med »lika kategorier av människor. Man försöker samla de boende i heter

ogena bostadsområden kring okontroversiella aktiviteter typ ping-pong, 

inredande av källarlokaler och anordnande av fester. Eller också poäng

teras vikten av demokratisk fostran där man skall öva sig i att till

sammans med andra besluta om gemensamma angelägenheter. 

I ett nyligen framlagt förslag från en socialdemokratisk förespråkare 

vill man skapa demokratiska organ i grannskapet.^ I ett heterogent 

bostadsområde skulle ©lika intressen kunna brytas mot varandra då alla 

boende tänks vara med om att besluta om förvaltningen av en viss summa 

pengar. Gamla folkpartiledaren Bertil Ohlin karaktäriserade detta för

slag som en decentraliseringsblomma som tycks hämtad från mittpartiernas 
« . o  2  )  

trädgård, en blyg viol. Han har rätt så till vida att den tänkta ? 

konfrontationen torde bli ett snällt enande, eftersom frågorna rör ett 

mycket begränsat ämnesområde (de stora och viktiga frågorna om boende 

och allt annat lämnas utanför). Resultatet skulle, om försöken lyckas, 

bli någon typ av grannsolidaritet. 

Allaktivitet och samhem är två exempel på försök att skapa klasslösa 

öar i ett klassamhälle. Alla kategorier av människor skall kunna samlas 

för att trivas och demokratiskt besluta om gemensamma saker. Samhem ut-
3 ) 

målas som en politisk verkstad, där man lär sig samarbete och demokrati. 

Möjligen lär man sig hur det skulle kunna gå till i ett idealt organi

serat samhälle. Men lär man sig hur man kommer dit? 

När det gäller att ändra på mer grundläggande förhållanden som rör hela 

samhällssystemet så är det inte längre aktuellt med att skapa klasslösa 

öar i ett klassamhälle i grannsolidaritetens tecken. För att nå det ide

ala tillståndet med gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av alla sam

hällets angelägenheter måste man gå via gemenskap kring kamp för socia-

1) Johansson, Sten; När är tiden mogen, Karlskrona 1974 

2) DN, W/1 1974 

3) Sjöstrand, Ingrid; o a a, sid 91 
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lismen. Tiden är idag mogen for klasselidaritetet• 

Klassolidaritetet är den offensiva kampsammanhållning som i dagens läge 

är progressiv, något som leder framåt. 6rannsolidaritetet är inte från 

början självklart tillbakasträvande, repressiv, men kan inte bli mer än 

en kraftlös resning som lätt sugs upp av systemet. Byalagsverksamhet är 

exempel på sådan kraftlos resning. 

I avsnitt 1 beskrevs ®nda respektive goda cirklar, där vi menade att 

relationen mellan människor, individens psykiska väbefinnande och klass

mässiga politiska resurser hör samman. Det står nu klart var man bör 

bryta de onda cirklarna och var man måste börja med att skapa de goda. 

Det är inte i första hand en fråga om att skapa psykiskt stabila män

niskor genom terapi o dyl eller att få människor att umgås. Det natur

liga är att arbeta för ett höjt klassmedvetande och en ökad klassolida

ritet . 

6.2. Mångas aktivitet och medvetenhet 

En arbetarklassens politiska motståndsrörelses ideologi kan ha stor be

tydelse för förbättringen av relationerna mellan klassmedlemmarna. Med

vetenheten minskar riskerna för utstötning, likgiltighet, konkurrens

mentalitet osv. För att denna ideologi och medvetenhet skall växa sig 

starkare krävs emellertid en omfattande aktivitet i motståndsarbete. 

För att en politisk uppryckning över huvud taget skall komma till stånd, 

måste utgångspunkten vara att det är mångas aktivitet som eftersträvas. 

En organisation som i dagens läge ger sig ut för att "leda massorna"har 

inga förutsättningar för att få något stöd. Rädslan för nya knektar är 

reell. Ett viktigt delmål är att skapa en ny organisation med delvis le

dande uppgifter, men detta måste föregås av en politisk uppryckning och 

en ökad medvetenhet och diskussioner bland många om mål och medel. 

En utbredd medvetenhet, kunskap och aktivitet är vidare en förutsättning 

för att en organisation i alla lägen skall förträda klassens intressen. 

Eventuella pampar ur de egna leden skall kunna avsättas innan de hinner 

åstadkomma några skador t ex genom klassamarbete. En förutsättning för 
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demokrati i en motstånds«rganisati©n är ett allmänt engagemang. Man 

måste bryta med "lita-på-Gunnar-Sträng"-andan. Socialismens genomföran

de kräver något av alla klassmedlemmar. Okunnighet och slapphet åstad

kommer bara att riskerna för pampvälde inom egna organisationer ökar.^ 

För det tredje är mångas aktivitet ech medvetenhet en förutsättning för 

ett lyckat slutresultat. 

"Många av de människor som deltar i revolutionen idag återfinns 
i morgondagens efterrevolutionära samhälle. De blir inte nya 
människor i ett slag. Ju bättre förberedda de är i nuet för den 
efterrevolutionära strukturen, desto bättre är utsikterna för 
en meningsfull socialism. Ju mer dagens sociala institutioner -
däri inkluderat kampmedlen - pekar mot det socialistiska sam
hället, desto större chans att de under efterrevolutionära be
tingelser utvecklas väl."2) 

Vad som behövs idag är nyfikna, envisa, idel sökande individer, som in

te flyr undan problemen utan letar efter orsaker och försöker finna lös

ningar på dem. Det krävs en optimism om egna möjligheter och en insikt 

om en absolut sanning. Motsatsen har formulerats som: "Några tycker si 

och några tycker så, och inte vet jag och inte är det någon ide att 

fördjupa sig i det, för det blir nog inte världen bättre av." 

Frågan som alla klassmedlemmar dagligen borde sysselsätta sig med är: 

Orsaker till olika problem (utslagning från arbetsmarknaden, vantrivsel 

i skolor, drogmissbruk, arbetslöshet, prisstegringar m m). Vad menas 

med det ofta använda uttrycket "Det är samhällets fel"? Är det riksda

gens och regeringens fel? Hur fungerar egenligen dethär ekonomiska sys-

1) Robert Michel har en teori om den järnhårda lagen om oligarki, som 
går ut på att alla organisationer, på grund av massans okunnighet 
mm, utvecklas från demokrati till pampvälde. Men om "massan" då 
inte längre är okunnig? Felet med Michels teori är att den är deter
ministisk. Farorna finns där alltid men de kan framgångsrikt be
kämpas. Teorin om oligarkins järnhårda lag är en utmaning. 

2) Håkansson, Kaj; o a a, sid 275-276 
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temet? Vilken är socialdemokratins roll? Vad vill och kan man uppnå i 

ett alternativt samhälle? Vilka möjligheter öppnar socialismen? Vilka 

misstag har man gjort i vissa andra länder där övertagande av produk

tionsmedlen skett men där viktiga mål inte uppnåtts? 

Förhoppningsvis har Isaksson rätt i följande: 

"De dämmer, överallt där vattnet stiger dämmer de. Men det sit
ter alltid människor och funderar och lär. Och det finns männis
kor överallt som börjar förstå."^-' 

För den politiska uppryckningen krävs det emellertid ett organiserat 

propaganda- och studiearbete. Finns det då inte tillräckligt med väns

terorganisationer som försöker sig på dessa uppgifter? Anledningen till 

splittringen inom vänster« är att ingen lyckats få något reellt stöd inom 

arbetarklassen. Anledningen till det i sin tur är bland annat organisa

tionernas egna misstag, varav följande kan nämnas: 1) felaktig verklig

hetsuppfattning typ "svenska arbetare har fått det sämre och sämre", 

2) elitism, oförmåga att se en organisations uppgifter idag och 

3) ovilja att erkänna tidigare gjorda grova feltramp inom kommunistiska 

rörelser och lära av dessa historiska erfarenheter. 

Vad som behövs idag är arbetarklassens självständiga organisering där 

man bryter med tidigare gjorda misstag inom vänsterorganisationerna. 

Början finns idag till en sådan organisering. 

Själva hjärtat i motståndsarbetet är kampen ute på arbetsplatserna. Här 

krävs konkret solidaritetsarbete där arbetare stödjer varandra i kampen. 

I solidaritetsarbetet finns också naturliga uppgifter för människor som 

är knutna till arbetarklassen men som står utanför produktionen (skol-
2) 

ungdom, hemarbetande, tidigare arbetare). 

1) Ehnmark, Hagström, Isaksson; o a a, sid 69 

2) Den politiska uppryckningen måste börja i och ha sin kärna hos den 
stabila delen av arbetarklassen - de som befinner sig i produktionen. 
Det är där den egentliga kraften finns. Härmed vill vi undanröja 
eventuella feltolkningar av våra slutsatser, som går ut på att "de 
isolerade bör starta en ny politisk rörelse för att lösa sina problem." 
Sådana feltolkningar har visat sig vid diskussionen av utkastet till 
denna rapport. 
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Sven människor ur mellanskikten som subjektivt tagit ställning for arbe

tarklassens kamp för socialismen kan här finna sina uppgifter i att sam

la in pengar till strejkande, anordna demonstrationer, sprida informa

tion m m. 

6.3. Bekämpning av ideologin men viss anpassning till ekonomin 

Det gäller här att med alla tänkbara medel bekämpa den borgerliga ideo

logi, som anpassar och håller arbetarklassen passiv.Individualismen och 

all ideologi som legitimerar konkurrensen skall avslöjas och motarbetas. 

Myter om välfärden m m måste komma i öppen dager. 

Här finner vi ytterligare ett område (förutom i det konkreta solidari-

tetsarbetet) där grupper ur mellanskikten kan göra en insats. Social

arbetare #ch psykologer och andra verksamma med att ta hand om "problem

människor" borde rapportera systematiskt alla "fall" för att sprida 

sina erfarenheter. Forskare inom t ex sociologi kan ta som viktig uppgift 

att jämföra myter med en riktigt beskriven verklighet samt ersätta van

ligen förekommande politiskt snedvridna förklaringar med mer sanning

senliga. 

Det är inte bara borgerlig ideologi som behöver avslöjas och bekämpas. 

"Vänstermyter", t ex att svensk arbetarklass har fått det sämre och 

sämre absolut sett, får inte heller stå oemotsagda. Falska föreställ

ningar gagnar inte en motståndsrörelse. 

Socialdemokratisk ideologi är kanske den mest svårbemästrade bland arbe

tarklassens medlemmar. Socialdemokratins svek måste komma i öppen dager. 

Det är emellertid inte "regeringens felaktiga politik" som är orsaken 

till många av dagens problem utan orsakerna ligger i det kapitalistiska 

systemets sätt att fungera. Socialdemokraternas svek ligger i att man 

inte kämpar för att bli kvitt kapitalismen, utan endast rör sig inom 

ramen för kapitalismen. Sveket består på det ideologiska planet av att 

man inte öppet deklarerar vad man gör utan sprider föreställningar om 

att ett "nytt samhälle" skapats under socialdemokratisk ledning osv. 

Vidare behöver det visas på vilken bräcklig grund som nuvarande rela
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tiva (mot förr) välstånd vilar. Kapitalismens stabilitet är som ett 

gungfly som hålls uppe genom att staten griper in. Statens roll bor 

klargöras och den oerhört förvirrade olikartade användningen av termen 

"samhället" avslöjas och bekämpas. 

Med ekonomin är förhållandet lite annorlunda än med ideologin. Det gäl

ler här inte att bara bekämpa alla rådande förhållanden och utvecklings

tendenser, utan att till viss del anpassa sig. Dels innebär produktiv

krafternas utveckling något positivt. Kapitalismen har progressiva ut

vecklingstendenser. Dels kan negativa drag vara något som på kort sikt 
är både nödvändigt och klokt att anpassa kampen till. 

Ett exempel är anpassningen till en fortgående rörlighet, vilket inne

bär omställningar för enskilda individer. Detta kan vara något negativt 

i synnehet då omflyttningarna är irrationella ur de omflyttades välfärds

synpunkt (och mer rationella ur lönsamhetssynpunkt). Men är detta ändå 

inte något man måste anpassa sina kampmedel till för att bli mer fram

gångsrik? Jämsides med att irrationaliteten i "strukturratienaliseringar-

na" påtalas måste ansträngningar läggas ned på att utarbeta en strategi 

och taktik som är anpassad till många nya förhållanden. 

Anpassningen till den ökade rörligheten innebär bl a att man mindre och 

mindre kan bygga på de små stabila lokala enheternas politiska samman

hållning oeh gemenskap. Jämsides med arbete för enhetlighet «eh gemen

samt handlande på t ex enskilda arbetsplatser måste nationella och in

ternationella perspektiv hela tiden framhållas. Detta har alltid varit 

viktigt men blir än mer centralt i ett rörlighetens samhälle. 

Det finns flera tecken på att arbetarkollektiv, sammanhållningen bland 

arbetarna på enskilda företag, försvagats genom åren. Förr var det bätt

re sammanhållning brukar det heta. Det finns många skäl till det. 

1) I bilaga H har vi tagit upp Lysgaards teari om hur ett arbetar
kollektiv växer fram och fungerar oeh vilka betingelser som för
ändrats under den ekonomiska och politiska utveckling som varit. 
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Vissa orsaker måste klart bekämpas (exempelvis den avtagande klassideo

login totalt sett och företagens infiltrationsförsök), andra är det 

klokast att anpassa kampen till (teknisk utveckling, bostadssituation, 

rörlighet). Propaganda- och studieverksamhet måste alltid vara knutet 

till lokala enheter på arbetsplatser, i bostadsamråden och skolor osv, 

men i synnerhet på vissa orter måste man vara väl medveten om att lo

kala enheter lätt slås sönder. 

Konkret solidaritetsarbete mellan arbetargrupper och deras stödtrupper 

från olika delar av landet är därför mycket viktigt. Kontaktnät och 

kommunikation över hela landet och även internationellt hör till det 

mest progressiva draget i en politisk motståndsrörelse just nu. 

Fram mot en ARBETARSOLIDARITET i Sverige och över nationsgränserna! 

7. SAMMANFATTNING 

Det finns människor som lever helt utan relationer till andra människor 

och kanske ligger döda i flera månader utan att någon upptäcker dem. 

Några isolerade är så i akut behov av att prata med någon annan männis

ka att de ringer till en jourcentral. Händelser inträffar där någon som 

är i behov av hjälp endast möts med likgiltighet. Det händer att några 

går in för att på ett grymt sätt plåga andra människor. På arbetsplat

ser, i skolor men också på fritiden gäller det många gånger att "bräcka 

av" andra snarare än att hjälpa och stötta. Man kan bo vägg i vägg med 

någon som man inte ens vet vem han/hon är. Andra grannar går in till 

varandra men får inte alltid ut så mycket av umgänget, eftersom det mest 

är frågan om "tomt kallprat". Arbetskamrater är i vissa fall splittrade. 

Var och en handlar mer på egen hand än gör gemensam sak med de andra. 

Många känner att det till varje pris gäller att hålla sig själv framme, 

annars går man under. Många är arga på "utlänningar och socialfall".Det 

är folk som går och drar och kostar pengar, brukar det heta. Familjeli

vet är så centralt för många att de inte alls vill bry sig om något utan

för familjen. 

Av dessa och liknande observationer drar vi slutsatsen att det är något 

fel på de sociala relationerna i dagens samhälle. Följande "onda för



123 

hållanden" intresserar vi oss for: isolering, likgiltighet, konkurrens, 

kalkylerande, splittring, individualism och familism. 

Isolering hor sanman med de övriga "onda forhållandens" på så sätt att 

människor inte anstränger sig för att skapa kontakter med andra om rela

tionerna man har vetskap om oeh erfarenhet av snarast har karaktären av 

konkurrens, kalkylerande och/eller tomhet. I konkurrenssamhället före

kommer "självvald" isolering som har den funktionen att individerna 

slipper blotta sig oeh slipper hålla uppe en mask för att inte visa si

na skavanker «sch (upplevda) misslyckanden. 

Isolering hör också samman med övriga "®nda förhållanden" på andra sätt. 

Vissa individer kan bli isolerade mer påtvingat genom att de av andra 

inte betraktas som nyttiga eller till glädje (kalkylerande - isolering), 

att de står utanför familjeportarna (familism - isolering) och/eller att 

de tillhör en grupp som ogillas av omgivningen (splittring - isolering). 

Vidare har individualismen samband med isolering genom att den blockerar 

kollektiva lösningar på olika problem och därmed gör att människor inte 

ser någon anledning att ta kontakt med varandra varken när de själva 

råkar illa ut eller ser andra gör det. 

Detta med förekomst av negativa och brist på positiva relationer mellan 

människor kan ses ur såväl individens som hela klassers synpunkt. Vidare 

skall bristen ses i relation till det möjliga, så att det inte endast 

gäller att undanröja de negativa relationerna utan också skapa de posi* 

tiva s«m ligger inom möjligheternas gräns. 

Varför är nu dethär med relationen mellan människor något att bekymra 

sig för? Vissa av de "onda förhållandena" kan ses som onda utifrån flera 

olika håll. Problemet kan formuleras utifrån företagens, statens och ar

betarklassens synpunkt. Skillnaderna består huvudsakligen i vad man ser 

för positiv motpol till förhållandena, vilka lösningar som finns till 

problemet. 

Utifrån statlig synpunkt är det angeläget att få bort de "onda förhål

landena" då de ses som delorsak till en överansträngd vårdapparat, då 

uppfostran av barn (reproduktion av anpassad arbetskraft) kräver ett 
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välfungerande kontaktnät och då kontakter mellan människor från skilda 

samhällsklasser (integrati#n ses här som den positiva motpolen) mildrar 

motsättningar i samhället. 

Företagen ser splittringen på arbetsplatser som något negativt, efter

som den ger upphov till höjd sjukfrånvaro, lägre produktivitet och stör

re personalomsättning. Idealet är här en enhet, en vi-anda, mellan an

ställda «eh företag. 

Vi har valt att formulera problemet ur arbetarklassens synpunkt. De 

"onda förhållandena" är då ©nda i första hand för att de försvagar ar

betarklassens politiska resurser. 

Tre variabler är intressanta när det gäller att se problemet utifrån 

arbetarklass-perspektiv: 

1) relationen mellan klassmedlemmama 

(förekomst av isolering, likgiltighet, tomhet, konkurrens, kalky

lerande, splittring, individualism, familism) 

2) klassmedlemmarnas psykiska välbefinnande 

(grad av självförtroende, känsla av säkerhet, vilja och förmåga 

att lösa problem, förståelse) 

3) klassens politiska resurser 

(förekomst av klassmedvetande, klassolidaritet, gemensamt handlande 

för försvar, gemensamt handlande för angrepp, organisation) 

Vi har försökt visa att negativa världen liksom positiva världen på 

dessa variabler förstärker varandra. Det bildas onda respektiva goda 

cirklar. 

Orsakerna till de "onda förhållanden" är att finna på samhällets ekono

miska, ideologiska och pelitiska nivå. Olika makroförhållanden påverkar 

människornas möjligheter, förmåga och vilja att utveckla positiva re

lationer till andra individer. 

Ägande- och därmed makt-relationerna i vårt klassamhälle sätter stopp 

för en gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av gemensamma angelägen
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heter. Det brister i demokratin men det går heller inte att demokratisera 

kapitalismen, eftersom ägandeförhållandena i ett kapitalistiskt system 

innebär att en klass har makten över en annan. Det finns alltså ingen 

objektiv grund för att människor skall engagera sig i andras oeh gemen

samma angelägenheter för att bestämma om framtida levnadsförhållanden. 

Härtill krävs en planerad ekonomi och en utvecklad demokrati. 

Inte bara produktionsförhållandena utan också produktivkrafterna inver

kar på människors sätt att förhålla sig till varandra. "Strukturratio

naliseringar" har exempelvis inneburit sammanförande av människor till 

allt större enheter och att utdöende glesbygder med allt färre männis

kor bildats. Isoleringen i glesbygder är lätt-förståelig. Många kvar-

boende saknar arbete och har därför ingen daglig kontakt med arbets

kamrater, de får allt färre grannar samt släkt och vänner långt borta. 

I de mycket stora enheterna (bostadsområden och arbetsplatser) är sanno

likheten liten att stöta ihop med andra människor som man någon gång 

träffat. Människor ser och trängs med varandra men känner inte varandra. 

Långa resor i stora städer förlänger arbetsdagen och inverkar på tiden 

och orkar sam finns kvar för umgänge med andra än familjen. Anonymiteten 

gör att konkurrensen och likgiltigheten (både den passiva oeh den aktiva, 

typ mobbning) underlättas och får fritt spelrum i stora enheter. Själva 

orsakerna till det negativa beteendet ligger emellertid på annat håll. 

Stora enheter kan fungera olika bra oeh vara mer eller mindre bra för 

de soeiala relationerna beroende på en rad andra omständigheter. 

"Strukturrationaliseringar" inverkar vidare på de sociala relationerna 

på så sätt att det ställs krav på många människor att ständigt knyta 

kentakter med nya människor, ett krav som blir mer betungande under vis

sa omständigheter än under andra. Kravet uppkommer i «eh med en ökad 

rörlighet, vilket innebär omställningar i ferm av arbets- «ch bostadsbyte. 

"Rationaliseringar" - rationellare produktion efter kapitalistisk mått

stock - inverkar på människors möjligheter att knyta kontakter med andra. 

Tiden och orken räcker inte alltid till. Det finns en utschasad grupp 

som lider brist på sömn, ork och möjligheter att träffa andra. Men den 

hindrande tröttheten beror många gånger också på alienation och van
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trivsel som tar död på initiativförmågan. 

Utslagning från arbetsmarknaden är något sam följt i "strukturrationa

liseringarnas" spår. Utslagningen kan verka drastiskt nedbrytande på 

de drabbade och orsaka en isolering via dålig självtillit. Samma meka

nismer kan gälla för några av de inte insläppta på arbetsmarknaden. 

Konkurrensen, som är den kanske mest förödande på relationen mellan 

människor, bottnar i samhällets ekonomiska bas. Prestationskraven är 

mycket st«ra på säljarna av arbetskraft och blivande säljare av arbets

kraft (skolungdom). Den första gallringen av starka och svaga sker i 

skolorna. Där säkerställs samhällets uppdelning på klasser. Ett hårt 

klimat driver fram en hets mellan enskilda individer och grupper. Det 

gäller att slå sig fram eller hålla sig kvar, hänga med för att klara 

sig. 

Jantelagen är en anpassningsideologi som utvecklades av maktlösa arbe

tare som levde under mycket knappa förhållanden. Man gj«rde det möjliga, 

eller snarare det som uppfattades som det möjliga, till det tillåtnas 

gräns. Jantelagen var en beskyddande ideologi, då ingen tvingades se 

någon annan "sticka upp" ur enheten. "Du skall inte tro att de är för 

mer än vii" Alla bland "oss" var lika maktlösa och hade det lika dåligt 

och så skulle det alltid förbli. Det lönade inte att tänka på något 

annat. 

I och med produktivkrafternas utveckling är inte jantelagen längre till 

fullo en anpassningsideologi bland arbetarklassen. Snarare är individua

lismen anpassningsideologin i dagens system med krav på rörlighet, höjd 

produktivitet, utbildning och konsumtion. Men produktionsförhållandena 

har inte förändrats så att grundläggande maktförhållanden blivit annor

lunda. Familismen är en fortsättning på jantelagen, som har funktionen 

att få de maktlösa att finna sig i att vara maktlösa. "Stäng ute kölden, 

kryp in i det egna huset, tänk inte så mycket, fly hellre än angripI" 

En typ av ideologi lärs ut i skolor, via massmedia osv. Till den hör 

ideologin ®m klasslöshet, en föreställningsvärld där samhället består 
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av en samling "Robinson Krusar". Klasslöshetsideologin hor samman med 

individualism och isoleringen. 

I det svenska samhället finns fullt av myter om välfärden. Myter skapar 

komplex och dåligt självförtroende, vilket är en av många delförklaringar 

till isolering. 

Marknadsprineiper och konkurrens genomsyrar hela samhället «eh vi kan 

tala om en allmän konkurrensmentalitet i ideologiska sammanhang. Marx 

skre" om reifikation och menar därmed att människor förvandlas till va

ror i det kapitalistiska samhället. Kontakter människor emellan känne

tecknas mer av kalkylerande och beräknande än av gemenskap. 

Individualismen är en del av borgerlig anpassningsideologi som inte 

bara helt automatiskt återskapas i det kapitalistiska systemet, utan 

som också delvis är planerad. Företagen kan t ex medvetet gå in för att 

byta ut en farlig enhet bland arbetare mot en individualism på arbets

platsen genom att manipulera med lönesystemen. Ackordslöner och meritvär

deringssystem är exempel på lönesystem sam frammanar och underblåser 

individualismen. 

På den politiska nivån har vi behandlat staten som intar en central 

roll i det monopolkapitalistiska samhället. Alla tidigare nämnda orsaks

faktorer skulle vara lättare att ändra på om inte staten ingripit med 

så stor kraft för att upprätthålla oeh driva på nuvarande samhällsfor

mation. 

Till statens upprätthållande funktioner hör att bygga ut hjälporgan för 

att ta hand om "trasiga" människor s»m drabbats av systemet och inte 

klarat av kraven som ställts på dem. Utväxten av statliga hjälporgan 

förhindrar andra människor att se «eh förstå oeh lämnar dem i bekväm 

kravlöshet, så att de i första hand kan tänka ech handla för sig själva 

och lättare delta i den allmänna konkurrenskarusellen. 

Ekonomi, ideologi och politik hör samman. Följaktligen hör de orsaks

faktorer vi angett på olika nivåer samman. 
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Man kan anlägga både makro- och mikroperspektiv på problematiken. De 

"onda förhållandena" är till viss del förståeliga utifrån individuell 

synpunkt, eftersom de innebär en bekväm kravlöshet från mångas sida. 

Det är på kort sikt belönande att vara passiv och likgiltig inför andra 

människor och först och främst se till att klara sig själv. 

Det råder motsättningar i systemet och arbetarklassens medlemmar är inga 

viljelösa dockor som automatiskt svarar mot den påverkan de utsätts för. 

Ur systemet föds ett arbetarklassens motstånd. En huvudtes i rapporten 

är att ett sådant motståndsarbete bryter av och skapar förbättrade re

lationer mellan klassmedlemmarna. Det aktiva motståndet föder klass

solidaritet . 

En klassmedveten individ arbetar för kollektivt handlande på en arbets

plats, är inte likgiltig inför händelser som drabbar klassen, kallar 

inte utländska grannar för "negrer" utan ser dem som klassbröder osv. 

En arbetslös eller förtidspensionerad som ser orsakerna till arbets

löshet och stigande antal förtidspensionerar i klassammanhang anklagar 

inte sig själv och gräver ner sig i bekymmer och isolering. Han/hon för

söker i stället att söka sig fram till någon kollektiv handling tillsam

mans med andra människor. 

Motståndsrörelsens arbete behöver inte från början vara inriktat på att 

ändra på grundläggande maktrelationer. Även defensiv kamp för försvar 

och facklig kamp på lokal nivå kan innebära något positivt för solidari

teten. En hypotes som vi har är emellertid att en facklig kamp som stan

nar av och inte alls sammankopplas med en kamp på lång sikt för arbetar

klassens maktövertagande så småningom blir alienerande, icke-aktiverande 

och inte längre får något positivt inflytande på solidariteten mellan 

klassmedlemmarna. 

Socialdemokratin är idag ingen politisk motståndsrörelse mot kapitalismen. 

Det går inte att samtidigt vara en sådan motståndsrörelse och att för

valta statsapparaten för att stabilisera och effektivisera nuvarande sam

hällsformation. Socialdemokratin har inkapslats i statsapparaten. Man 

begränsar sig till att inom rådande system absolut sett försöka förbättra 

förhållandena för arbetarklassen genom att utnyttja det utrymme som en 

stabiliserad och effektiviserad kapitalism ger. 
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Socialdemokratin har inte någon förutsättning for och är inte heller 

beroende av att engagera många i arbete. Man försvårar dessutom aktivt 

en ny politisk motståndsrörelse att växa fram. 

Genom årens lopp har socialdemokratin suceesivt degenererat. Från bör

jan var klassideologin stark och detta har satt sina spår ända in i 

våra dagar. Särskilt äldre socialdemokrater har en stark känsla för 

klassslidariteten och handlar därefter. Läget kunde ha varit bättre men 

det kunde också ha varit sämre om socialdemokratin inte funnits (det 

beror på alternativet). 

De "onda förhållandena" beror på att arbetarklassen delvis kan sägas 

befinna sig i ett tomrum. Ägande- och maktrelationerna i samhället sät

ter stopp för en gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av gemensamma 

angelägenheter. Det pågår inte heller något utbrett motståndsarbete för 

avskaffande av kapitalismen (och därmed för förutsättningarna för denna 

gemenskap kring uppbyggnas «eh skötsel). Klassolidariteten är beroende 

av ett sådant motståndsarbete. 

Det finns emellertid embryon till en ny revolutionär m«tståndsrörelse. 

En sådan drivs fram men bromsas också av inneboende krafter i systemet. 

Det kapitalistiska ekonomiska systemet är i längden ohållbart. En på

drivande faktor på motståndsarbetet mot kapitalismen är att bristerna 

framträder mer och mer och att kriserna avlöser varandra. I och med 

produktivkrafternas utveekling ändras betingelserna för politisk kamp. 

Kommunikationsmöjligheterna ändras, vilket spelar roll för klassmed

vetandets framväxt. Vidare tvingas många till uppbrott från en invand 

miljö. Frågan är om detta får en väekande effekt. Vi är tveksamma. 

Till de starkt bromsande faktorerna hör den dominerande ideologin med 

dess förljugenhet om verkliga förhållanden. I klasskampen har kapita

let oeh staten starka vapen, varav våld är det som ytterst tas till. 

Vetskapem om motståndarnas starka vapen gör att en enskild individ som 

vill gå med i ett motståndsarbete kommer i konflikt. Det är en bromsande 

faktor sedd ur mikro-perspektiv. 
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Det kommer spontant fram en rad gemenskapsrörelser som en reaktion på 

de "onda förhållandena" och som då också påverkar förekomsten av dessa 

förhållanden. Exempel är jesus-rörelser, samhem, grannsamarbete, bya

lag, varav de tre sistnämna mer eller mindre är en fortsättning på all

aktivitets-rörelsen. Det gemensamma för dessa rörelser är att man 

1) vill råda bot på den bristande gemenskapen i samhället och 

2) en slags klasslöshetsideologi. Flera försök finns till att skapa 

klasslösa öar i klassamhället. 

Gemenskaps-rörelser har uppstått spontant men understöds mer och mer av 

statsapparat och enskilda kapitalister (t ex husägare som vill ha grann-

solidaritetet för att minska skadegörelse på hus och förhindra tomma 

lägenheter i bostadsområden). 

Det är svårt att veta effekterna på de "onda förhållandena" av dessa 

gemenskapsrörelser. Antagligen får de en liten effekt på relationen mel

lan arbetarklassens medlemmar, eftersom det torde vara en typisk mellan

skikts-rörelse. Men om det får någon effekt kan det vara positiv (grann

kontakter i typiska arbetarklassområden kan ge motståndsrörelsen en puff 

framåt) eller negativ (ge upphov till nya "onda förhållanden" i form av 

en gemenskap över klassgränderna). 

Den slutliga förklaringsmodeller ser då ut såhär: 

I gemenskap-rörelser |—^ 

arbetarklassens 
måtstånd: 
ideologi och 
aktivitet 

anpassningsideologi 

sammanhållande fak
tor 

ekonomisk bas och dess förändringar 
1) produktionsförhållanden 
2) produktivkrafter 

sociala relationer 
förekomst av 
- individualism, konkurrens, 
likgiltighet, tomhet, kalky
lerande, familism, isolering 
motsättning mellan invandra
re och svenskar, utstötta 
och övriga inom arbetarklas
sen 
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Vad bör göras för att undanröja de "onda förhållandena" och skapa goda? 

Tiden är idag inte mogen för någon typ av medborgarsolidaritet, grann-

solidaritetet eller skapande av klasslösa öar i klassamhället. Tiden är 

idag mogen för klassolidaritet. 

Det finns ett samband mellan arbetarklassens politiska resurser, indi

vidernas psykiska välbefinnande oeh relationen mellan klassmedlemmarna. 

Positiva värden liksom negativa värden på dessa variabler tenderar att 

förstärka varandra. Var skall man då börja för att bryta de anda och 

skapa de goda cirklarna? Det gäller inte i första hand att arbeta för 

psykiskt stabila människor med hjälp av terapi el dyl eller att få män

niskor att umgås mer. Det gäller att rusta upp arbetarklassens politiska 

resurser. 

Ett delmål är att få en arbetarklassens motståndsrörelse byggande på 

mångas medvetenhet och aktivitet. Detta för att göra rörelsen stark med 

mindre risker för att spåra ur «eh med större förutsättningar för att 

nå ett lyckat slutresultat. 

Personer ur mellanskikten s®m på subjektiva grunder tagit ställning för 

arbetarklassens kamp kan finna naturliga uppgifter i konkret solidari-

tetsarbete (i samband med kampen ute på arbetsplatserna, som är själva 

hjärtat i motståndsarbetet) samt i bekämpandet av anpassningsideologin. 

Ideologin måste med alla medel bekämpas, medan en viss anpassning till 

ekenomin (produktivkrafternas utveckling) kan vara klok. Strategi och 

taktik måste anpassa till många nya förhållanden. Den lokala enheten 

(arbetsplatser, bostadsområden) är inte längre en säker byggsten. Till 

de mest progressiva dragen i dagens politiska motståndsrörelse hör 

försöken att skapa kontaktnät mellan olika arbetargrupper över hela 

landet oeh även internationellt. 

Fram mot en ARBETARSOLIDARITET i Sverige oeh över nationsgränserna! 
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Bilaga 1: VILKA KATEGORIER AV FOLK ÄR ISOLERING FÖRKNIPPAD MED? 

De empiriska resultaten i följande sammanställning är hämtade från lev

nadsnivåundersökningen och redovisade i Lundahl, Agneta: Fritid och 

rekreation, Allmänna Förlaget, Stockholm 1971^. Tabellhänvisningarna 

gäller alltså denna bok. De frågor som ställts i levnadsnivåundersök

ningen rör släkt- och vänkontakt, alltså inte grannkontakt. Men det 

torde vara så att personer s©m brukar umgås med några speciella grannar 

uppger dem som vänner. Data säger självklart ingenting om innehållet i 

kontakterna. 

1. Släktkontakt 

Enligt tabell 11:38 är svarsfördelningen följande på frågorna om släkt

kontakt : 

Brukar ni besöka släktingar som fritidsaktivitet? 

Ja, någon gång 59 % 

Ja, ofta 28 % 

Nej, aldrig 13 % 

Brukar ni ha släktingar på besök som fritidsaktivitet? 

Ja, någon gång 62 % 

Ja, ofta 26 % 

Nej, aldrig 12 % 

2. Vänkontakt 

Enligt tabell 11:38 är svarsfördelningen följande på frågorna om vän

kontakt : 

Brukar ni besöka vänner och bekanta som fritidsaktivitet? 

Ja, någon gång 61 % 

Ja, afta 30 % 

Nej, aldrig 9 % 

Brukar ni ha vänner oeh b<=>V— * 1,3 ^esök som fritidsaktivitet? 

Ja. ' 
«a, mrta 30 % 

Nej, aldrig 7 % 

1) Andelarna av befolkningen gäller dem mellan 15 - 75 år 
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3. Släktisolering. 

Enligt tabell 11:55 är följande andelar och antal av befolkningen släkt-

isolerade (definition enligt visst svarsmönster) 

Nej på båda frågerna 7 % 406 000 

Ja, någon gång på en fråga, nej på den andra 9 % 530 000 

Summa släktisolerade 16 % 936 000 

4. Vänisolering 

Enligt tabell 11:55 är följande andelar och antal av befolkningen vän-

isolerade (definition enligt visst svarsmönster) 

Nej på båda frågorna 5 % 279 000 

Ja, någon gång på en fråga, nej på den andra 5 % 301 000 

Summa vänisolerade 10 % 580 000 

5. Definition av isolering 

På sid 71 anges följande definition 

av alla fyra frågorna 

Nej på alla 4 frågorna 

nej på 3, ja ibland på 1 

nej på 2, ja ibland på 2 

Summa isolerade 

på isolering, där ett index bildats 

2 % 110 000 

100 000 (ca) 

330 000 

9 % 534 000 

6. Olika variablers samband med isolering 

Enligt stora lokaliseringstabellen (11:121) finner vi följande samband 

(medan de övriga ingående variablerna hålls konstant): 

-män är något mer isolerade än kvinnor 

-äldre är mer isolerade än yngre 

55 - 75-åringar är mer isolerade än de mellan 30 - 54 som i 

sin tur är mer isolerade än 19 - 29-åringar 

Undantag utgöres av ogifta kvinnor i storstäder där det är mel-

lanåldersgruppen som är mest isolerade 

-ogifta är mer isolerade än gifta 

-socialgrupp III är mer isolerade än socialgrupp I neh II 

För både män och kvinnor föreligger de mest märkbara sociala 
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skillnaderna i storstäderna bland de ogifta äldre 

- i städerna är det större andel isolerade än på landsbygden 

Undantag utgöres av ogifta äldre kvinnor i socialgrupp II 

där isoleringen är vanligare på landsbygden än i städerna. 

Det finns inte heller något samband med ortstyp för de äldre 

kvinnorna från socialgrupp III. 

7. Extremgrupper 

I tabell 11:121 finner vi följande extremgrupper när det gäller isole

ring. Vi finner där följande andelar isolerade i respektive kategori: 

Ogifta män, 55 - 75 år i övriga städer 42 % 

Ogifta kvinnor, 30 - 54 år i storstäderna 32 % 

Ogifta män, 55- 75 år i storstäderna 31 % 

Ogifta män, 30 - 54 år i storstäderna 30 % 

Samtliga extremgrupper i socialgrupp III 

8. Civilstånd och isolering 

I lokaliseringstabellen står både ogifta, skilda, änkor/änklingar som 

"ogifta", vilket närmast betyder icke-sanmianboende. I tabell 11:59 fin

ner vi att de skilda utmärks av större isolering än de övriga icke-sam-

manboende. De ogifta (här i ny betydelse) har en större andel isolerade 

än de gifta. Det är alltså inte bara de skilda som "slår igenom" och 

bestämmer de icke-sammanboendes höga siffra. 

9. Yrkesgrupp, isolering och totalisolering 

De totalisolerade är de isolerade ensamboende. På sid ?2 - 76 

finns uppgifter för följande tabell (vissa uppgifter är fram-

räknade): 
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yrkesgrupp andel isolerade 
i resp kategori antal andel 

andel total" 
isolerade 

företagare, företagsledare 8 11 000 2 2 
off anst högre tj m 3 4 000 1 1 
hemmafruar 7 7 000 1 0 
pensionärer 14 5 000 3 2 
universitetsstud 9 7 000 1 5 

socialgrupp I 7 34 000 _6 10 

bönder 4 7 000 1 2 
småföretagare 8 21 000 4 3 
förmän 11 15 000 3 4 
kontorsper sonai 6 29 000 5 5 
lägre off anst tj m 5 18 000 3 7 
hemmafruar 7 22 000 4 0 
pensionärer 14 22 000 4 7 
gymn stud 8 12 000 2 1 

socialgrupp II 7 146 000 27 28 

småbrukare 8 13 000 2 4 
arbetare, priv anst 9 103 000 19 11 
biträden 5 12 000 2 3 
arbetare, off anst 9 40 000 7 9 
hemmafruar 7 39 000 7 0 
pensionärer 17 73 000 14 29 
övriga stud 8 20 000 4 1 
oanställda 11 10 000 2 1 
invalidiserade 54 44 000 8 4 

socialgrupp III 10 354 000 66 62 

Alla 9 % 

*
•
 CO m
 000 100 % 100 % 

Det finns isolerade i alla yrkesgrupper men hela 2/3 av de isolerade 

återfinns i socialgrupp III. Omkring 25 % är arbetare och ca 14 % pen

sionärer som tidigare haft ett socialgrupp-III-yrke, Socialgrupp III 

dominerar även bland detotalisolerade,dMr pensionärerna i denna social

grupp utgör en ännu större andel (nära 30 %). 

Den klart största delen isolerade innehåller kategorin invalidiserade. 

Pensionärer i alla socialgrupper (men speciellt i socialgrupp III),oan

ställda och förmän är andra yrkesgrupper med relativt stora andelar iso

lerade. 

10. Några övriga samband 

Om man (som i tabell 11:73) ser hur de två kategorierna isolerade och 

icke-isolerade skiljer sig åt vad beträffar andelen som ofta utför andra 
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fritidsaktiviteter, finner man att aktivitetsfrekvensen genomgående är 

lägre i kategarin isolerade (med undantag for restaurangbesök). 

De med svåra synbesvär är i större utsträckning isolerade än andra, 

(tabell 11:76) 

De med svår hörselnedsättning är i större utsträckning isolerade än 

andra, (tabell 11:79) 

Det finns ett samband mellan rörelseförmåga och isolering,(tabell 11:82) 

Det finns också ett samband mellan psykiskt välbefinnande och isolering, 

(tabell 11:85) 
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Bilaga 2: OM BINGO 

Bingo har blivit ett utbrett folkspel som omsätter åtskilligt med pen

gar varje kväll över hela landet. Att spela bingo är en sysselsättning 

som väl passar in i konkurrenssamhället. 

Vad gor man em man vill ut f»ch "träffa lite folk" men känner att man 

inte vill ha någon närmare kontakt med några speciella människor? Man 

vill ha andra människor på behagligt avstånd for att kunna skydda sig 

och slippa insyn. Man vill hålla skenet uppe, inte avslöja att man är 

ganska deppad, har trassliga äktenskapsförhållanden, att man (känner 

sig ha) misslyckats på ett eller annat sätt. Vad gör man då? Jo, man kan 

t ex gå och spela bingo. Fullt med människor, lite liv och rörelse, men 

ingen närmare (uppfattad som närgången) kontakt. Bingo! Det ges tid för 

lite prat om vinster och annat vardagligt i pauserna mellan spelen och 

det får räcka. 

I konkurrenssamhället tvingas många att ständigt bära en mask för att 

uppge ett sken av att vara om inte lyckad så i alla fall "helt normal". 

Isolering gör att denna mask, som är mycket arbetssam att hålla uppe, 

kan läggas åt sidan. Men det finns hos alla människor (mer eller mindre) 

ett behov av att ha kontakt med andra. Bingo är då en typisk nödlösning 

på kontaktbehovet i ett konkurrenssamhälle. 

Att spelaren i första hand går till bingolokalen för att träffa folk 

och inte så mycket för att vinna bekräftas av en bingo-entusiasts egna 

ord i Oljelund, Thea; Bingo!, Wahlströms mini-pocket, pendelbok nr 11. 

Här några utdrag: 

"Äntligen paus ... Man flyttar över till varandra, småskvallrar, 
pratar brickor, nummer och vinster. Har du tur så vänder sig 
grannen till dig och bjuder dig att vara med på ett hörn. Du får 
kaffe i en mugg, smörgås och så bingospelet som pålägg ... 
Du har fått kaffe och du har fått del av gemenskapen kring 
bordet." 

"Bingo är inget intelligensspel, hävdar snobbarna. De som till 
varje pris skall ha effektivitet och bildning med i allt. Det 
är det kanske inte, men det skärper uppmärksamheten och får van
ligt folk att bryta blygheten. 

Det vill till när man för första gången skriker "bingo" och får 
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tusen ögon riktade på sig. Men man måste ju och man skriker och 
rodnar och vill krypa under b«rdet och gömma sig. Men snart är 
man van och ropar glatt, möter alla blickar och sitter stadigt 
på stolen. 

Någ«n gång i framtiden kommer säkert lärda män att studera feno
menet bingo i förhållande till tiden vi lever i. Den enda för
klaringen vi idag kan ge är att bingo är en skön avkoppling och 
en anledning för människor att träffas. Och vi fortsätter att 
spela bingoI" 
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Bilaga 4: ARBETARKOLLEKTIVET. HAR SAMMANHÅLLNINGEN PÂ OLIKA ARBETS

PLATSER FÖRSVAGATS? 

1. Arbetarkollektivet enligt Lysgaard 

Lysgaard och hans sociologiska medarbetare började en undersökning 1954 

på en norsk pappersindustri. Undersökningen resulterade i en teori om 

arbetarkollektivet.*^ Det som blev utgångspunkten för teorin var ett 

starkt intryck av sammanhållning bland arbetarna. De höll ihop och sva

rade mot företagets tryck, inte som enskilda individer utan som ett kol

lektiv. 

Arbetarna befinner sig i en besvärlig situation. Samtidigt som de är 

beroende av företaget för sin försörjning så utsätts de för ett stän

digt tryck att producera mer. De kan inte lösa sin problemsituation 

genom att ge sig iväg från företaget. En beskyddande sammanhållning 

utvecklas då under vissa betingelser bland arbetarna i företaget. Man 

är hyggliga mot varandra och solidariserar sig med varandra mot yttre 

tryck. 

Det finns starka normer inom kollektivet som bland annat rör den en

skildes förhållande till företaget. Man skall inte göra skillnader inom 

kollektivet och man är starkt emot favorisering av enskilda personer 

inom kollektivet. Man bekämpar belöningar av enskilda arbetare (genom 

att frysa ut den som blir favoriserad och vägra lyda en förman som fa

voriserar en enskild arbetare). En dålig arbetare är en som arbetar för 

mycket eller för lite. En stark norm säger att man inte skall framhålla 

sig själv, tro att man är något, "gå med en förman i magen" som man 

uttryckte det. Man har hemligheter som inte förmannen eller företags

ledningen får veta. Det är därför också viktigt att ha så lite som möj

ligt att göra med förmannen. En starkt uttalad regel är att man inte 

får underhålla för de andra i kollektivet vad man har fått i lönekuver

tet. Inom kollektivet gäller öppenhet. Den grundläggande värderingen är 

sammanhållning och ömsesidigt stöd. 

Kollektivet är belönande. För den enskilde arbetaren innebär det ett 

skydd mot företaget. Det ger större självkänsla och en viss grad av »akt. 

1) Lysgaard: Arbeiderkollektivet, Oslo 1967 
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Företaget måste modifiera sina krav med tanke på risken för kollektiva 

aktioner. Arbetarna har till en viss del möjlighet att kontrollera ar

betstakten. 

Lysgaard anger tre betingelser som måste föreligga för att skall utfor

mas ett arbetarkollektiv (motsvarande kollektiv kan finnas bland under

ordnade i andra typer av organisationer än företag, nämligen på skolor, 

fartyg, militära enheter mm). Betingelserna uppkommer under vissa för

utsättningar och sätter sedan igång vissa processer, enligt följande: 

Närhet är en betingelse för interaktionsprocess 

Likhet är en betingelse för identifieringsprocess 

Problemsituation är en betingelse för preblemtolkningsprocess 

Varje process har som sagt sin betingelse som i sin tur påverkas av oli 

ka faktorer. Vi kan se på följande uppställning: 

Faktorer av betydelse för 
uppkomsten av betingelser Betingelse Process 

varaktighet i 
anställning 

"möjligheter för 
var och en att rö
ra sig kring sin 

i arbetsplats 
NÄRHET INTERACTION 

fysiska hinder så
som dörrar och 
väggar 

IDENTIFIERING 

J Hur tydliga är likheterna?] 
I Iögonfallande eller dolda?|J 

ipress från företaget t 

beroende av företaget 

LIKHET 

PROBLEM
TOLKNING 

PROBLEM
SITUATION 

Hur pass markerad och 
bestämd är den under-
ordnade ställningen 

Hur relevanta är 
likheterna? Har de 
att göra med den 
underordnade 
ställningen? 

Hur många är likheterna? 
(arbetets art, lön, klä
der, rättigheter, stämpel
klockor, språk mm) 

ARBETARKOLLEKTIV 

(en beskyddande 
sammanhållning 
bland de under
ordnade mot 
yttre tryck 
från företaget) 



fxem&mvm *«rkar 1» i varsadr* och f&retSrker vtt'isè«* Identifierar» 
»a sig lead varandra £»t«p«fprar ia®n t»«- och osvg&t* ï och ®«d att »an 

tolkar jK»ofela®®» pi mmm eStt id«r.tifi«rar «aïs sig ««d varandra när 
»an i latarakticaan »-Irl»' att ««b tolfcjur sina probi«® på sainea sått 

osv. ftémm varkay prœmmmmM tillbaks på mim bating«!****» så att 
t «X vtmrnrm. tao» kòllaktivat ©st Interaktion {flitigt too» kollektivet 

mm jttarat ^«rsa»t saâ 3*«*ordt»ad*) l#å«r till att mm nSk%r mig Is 
alr®ar« 4« «gm« Probiamaituatiosae Mir 1» »«> ssarkstmd av de n<mmx* 

mm Hafte i arbatafk©linktÌvat on att lepra. skall atleka t# f5r att 

feli farifardrad. B»t »kall alltal vare m mängd pilar 1 ugrpst&llnîngan $A 
1.1 

f&pasåaod« aida* FSljamt* figur fine» i Lyagaards bok. 

dyn&mhké. bildf ff: 
Ko&ktbHs uivikimg ò$ Mtl&opph&iä+itt 

Si, #*' 
\ *. 
\V 

T e k nA » k / 0 k o n o m i 4 & y 11 r m 
f'&rèferîttg: Sottra «JgQ*ur» i<S«itòs*criaj$*» *VÌ*MV «•& 
1 «•* å *irktt nîb&kz Irowtt̂ Stewr *fei» i <we?4ft*» 

»Msé Pm(Miwttr v«*#rr • på 
tst«Mhfg$es: «g* «clv, {5c ofså åguf $.?> *. H*s), 
MHHMMMI tymb&hmiQr «tot ^ï5^%tks«3ÂBÂîî a^f&as* 
««er* «ntiMumr tojfetahMyttemeK 

fF*såx4\&tt*t itfnanfegt 44p tmlkm&ftäYxmüffi* 

1) Lyagaard» osa* figur li sid 152 
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Lysgaards bok om arbetarkollektivet är mycket teoretisk. Vad han vill 

visa är, enkelt uttryckt, att det i ett företag (och i andra organisa

tioner) kan uppstå en stark sammanhållning bland de underordnade. Detta 

kollektiv fungerar som ett skydd i en besvärlig problemsituation som 

de underordnade befinner sig i. Arbetarkollektivet är belönande för den 

enskilde arbetaren, eftersom han/hon där finner stöd oeh märker att 

kollektivet på ett bättre sätt än en enskild individ kan stå emot före

taget och dess obegränsade krav. Kollektivet stärker oekså självkänslan 

i och med detta. Det ligger en viss grad av makt, om än defensiv, hos 

arbetarkollektivet. 

2. Arbetarkollektivet, bostadskollektiv och klass 

Det finns två perspektiv att anlägga på förhållandet mellan arbetar

kollektiv, bostadskollektiv och klass (arbetarklass), nämligen analogin 

och växelverkan.* ̂ 

Arbetarklass syftar här närmast på klass för sig, en arbetarklass med 

klassmedvetna arbetare. Enligt analogiresonemanget är de grundläggande 

processerna (interaktion, identifiering och problemtolkning) de samma 

inom kollektiv och klass. Det uppstår en sammanhållning inom arbetar

klassen och ett utbrett medvetande om interaktionen sker mest inom klas

sen, om man identifierar sig med andra arbetare (på lokalt, nationellt 

och internationellt plan) och ®m man då tolkar sina problem som gemen

samma. Vissa gemensamma normer uppkommer. Man skall inte sticka upp och 

konkurrera med medelklassen, utan hålla sig tillsamman och solidarisera 

sig med dem som inte kan hänga med i konkurrensen. Det är ett kraftigt 
2) 

brott mot dessa normer att "svinge seg opp i det borgerlige samfunn". 

En klass med sammanhållning ger enligt analogiresonemanget en belönande 

självkänsla och makt åt arbetarklassens medlemmar. 

1) Se lysegaard, o a a, sid 174 och följande om förhållandet mellan 
kollektiv och klass. Vi har här utvidgat Lysgaards resonemang, fram
för allt vad gäller bostadskollektivet 

2) Lysgaard, sid 181 
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På liknande sätt kan analogin dras mellan arbetar- och bostadskollektiv. 

Hyresbetalarna^ i ett bostadsområde kan utveckla en sammanhållning om 

man har möjlighet att umgås (närhet), om man är lika varandra (likhet) 

samt lever under ett gemensamt tryck (problemsituation). Det måste 

föreligga såväl objektiva som subjektiva betingelser för att inter-

aktions-, identifierings- oeh problemtolkningsprocesserna skall komma 

igång. Det räcker inte med att man är lika och har en gemensam problem

situation. Man måste ha vetskap och känna att man är lika, tillhör sam

ma grupp samt har en gemensam problemsituation. 

När det sedan gäller frågan om växelverkan mellan kollektiv ®ch klass 

griper utvecklingsprocesserna in i varandra och understöder varandra 

på kollektiv- och klassplan. Kollektivet kan ses som en cell i klassen, 

som kan få en viss kontroll över hur medlemmarna interagerar, vilka de 

identifierar sig med och hur de tolkar sina problem utanför fabrikspor

tarna på fritiden. Spontana kamratklickar som utbildar sig inom kollekr 

tivet kan fortsätta att umgås efter arbetstid. Det viktigaste vad gäl

ler växelverkan är att kollektivets normer och ideologi (t ex att inte 

göra sig märkvärdig och konkurrera med tjänstemän och medelklass) sitter 

djupt på det personliga planet och styr individens handlingar även utan

för företaget. Kollektivet blir en läromiljö som sätter sin prägel på 

arbetarnas samhällssyn, dvs på deras sociala problemtolkning och deras 

val av passande social omgivning. På samma sätt kan kollektivets sam

manhållande normer förstärkas av att liknande normer på olika områden 

förekommer i hela arbetarklassen. Sammanhållningen och klassmedvetan

det i hela klassen förstärker kollektiven på enskilda företag. 

Sammanhållningen och klassmedvetandet förstärks ytterligare om bostads-

och arbetarkollektiv överlappar varandra, så att arbetskamrater bor på 

samma ställe och upplever en gemensam problemsituation även utanför 

arbetsplatserna. 

1) Märk hur ideologiskt färgad termen "hyresgäst" är 
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3. Ändrade betingelser 

Det som fascinerat Lysgaard är att kollektivet har en tendens att för

stärkas efter hand. Olika processer verkar in i varandra så att samman

hållningen förstärks. Men betingelserna kan ändras och kollektivet där

med försvagas. Här kan följande punkter nämnas som pekar mot att arbe

tarkollektiven på olika arbetsplatser kan ha försvagats över tid. 

Ur företagens synpunkt är idealtillståndet att den typ av sammanhållning 

som kännetecknar ett arbetarkollektiv inte finns. Företaget försöker 

infiltrera i kollektivet. 

Företaget kan störa närhetsbetingelserna genom att omplacera arbetarna 

och medvetet para samman personer så att kontrollen av nyanställda mins

kar eller helt försvinner från arbetarkollektivets sida. När det kommer 

någon ny kille som vill jobba så hårt att alla inte hänger med kan ett 

starkt arbetarkollektiv sätta honom på plats. Infiltrationen genom om

placeringar m m kan minska denna kontroll. 

Till de mest effektiva infiltrationsinstrumeneten hör att etablera 

kontakter mellan enskilda arbetare och företaget och på så sätt hindra 

kollekt ivet s inflytande. 

"'infiltras jon" i den be tydning at det er det teknisk/ekono
miske system som infiltrerer på arbeiderkollektivets enemerker: 
det gjtfres försik på å etablere direkte förbindelse mellan de 
enkelte underordnede og det teknisk/ekonomiske system og dets 
representanter, med det mulige resultat at underordnede slutter 
seg personlig til dette systemet istedet for å gå lojalt om 
kollektivsystemet."1) 

Hit kan vi räkna infiltrationen genom lönesystem. Ackordslöner och merit-

värderingssystem syftar bland annat till att skapa direkta relationer mel

lan enskilda arbetare och företaget i stället för mellan hela kollekti

vet och företaget. 

Förutom en medveten infiltration från företagets sida kan arbetarkollek

tivet försvagas av mer oplanerade förhållanden i den ekonomiska utveck-

1) Lysgaard, o a a, sid 157 



im 

lingen. Specialiseringen, den tekniska utvecklingen och framför allt 

den uppdrivna takten inom industrin stör närhetsbetingelserna. 

Personalomsättningen, rörligheten, är en viktig negativ faktor för ar

betarkollektivet. Invandringen från andra länder, som är en sida av rör

ligheten, stör flera processer för arbetarkollektivets uppkomst och för

stärkning. Språkförbistring försvagar närhetsbetingelserna. Vidare döl

jer hudfärg och språk klasstillhörigheten. De subjektiva likhetsbetingel

serna försvagas därmed på arbetsplatser med arbetare från olika länder. 

Man känner sig inte lika, då olikheterna överskuggar likheterna. 

I och med att tekniken ändras och lönesystemen blir sådana att maski

nerna och lönesystemen styr arbetstakten blir övervakning från förmäns 

och andras sida mindre nödvändig. Minskad övervakning gör problemsituatio

nen mindre märkbar. 

Slutligen - det kanske viktigaste - har det med tiden blivit en för

svagad växelverkan mellan bostads- och arbetarkollektiv. 

Heterogena bostadsområden på stora orter, då anställda på samma arbets

plats bor på helt skilda håll gör att denna växelverkan försvagas eller 

helt försvinner. 

En försvagad klassideologi utanför arbetsplatseerna är en annan negativ 

faktor för arbetarkollektivet, som inte har att göra med den ekonomiska 

utvecklingen, utan mer med det totala politiska läget. Sammanhållningen 

på enskilda arbetsplatser försvagas så småningom om det inte finns en 

klassideologi i en växande och levande arbetarrörelse. 
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Bilaga 5: HAR DE "ONDA FÖRHÅLLANDENA" ÖKAT ELLER MINSKAT? 

NÄGOT OM HISTORISKA FÖRÄNDRINGAR: 

Huvuduppgiften för rapporten har inte varit att beskriva forändringar 

som skett genom tiderna beträffande gemenskap eller brister på gemen

skap. Problemet har i stället formulerats så att orsakerna stått i cent

rum och frågan har varit varför det inte är bättre än det kunde ha varit. 

Vi har ställt oss frågande inför själva fenomenet "bristande gemenskap". 

Men en analys av orsaker kräver att man ser till den historiska utveck

lingen och vi har gång på gång berört just förändringar som skett. Här 

i bilaga 5 skall vi sammanfatta vår syn på utvecklingen. 

Det är svårt att finna mått på sociala förhållanden såsom gemenskap 

mellan människor. Vi måste avstå från detta och i stället se på hur 

rimliga orsaksfaktorer förändrats. Om vår teori om orsaker till de "onda 

förhållandena" är felaktig, så faller också grunden för följande reso

nemang om förändringar. 

Somliga menar att "det alltid varit såhär" under kapitalismen. Det har 

alltid varit samma stora brist på gemenskap. Andra beskriver utvecklingen 

som en drastisk försämring under de senare decennierna* Vi menar att 

sanningen torde ligga någonstans mitt emellan. Nedan följer en beskrivning 

av vad som hänt under de senaste tiotal åren inom varje orsaksfaktor. 

1. Ägande- och maktförhållanden 

Under kapitalismen har det alltid varit så att en ägande klass levt på 

arbetet av vad en annan klass producerat. Arbetarklassen är och förblir 

maktlös under kapitalismen och demokratin fungerar inte. Det har aldrig 

funnits någon gemenskap kring uppbyggnad och skötsel av gemensamma ange

lägenheter i samhället totalt sett. Alienationen följer i maktlöshetens 

spår. Människorna blir främmande inför varandra och detta har alltid 

inneburit något negativt för gemenskapen mellan människor även inom sam

ma klass. Ett kapitalistiskt system ger grunden för dåliga sociala rela

tioner. 
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2. "Strukturrationalisering" 

"Strukturrationaliseringen" har inneburit något negativt for de sociala 

relationerna. Vi sätter här ett minustecken (till skillnad mot punkt 1 

där utvecklingen kan betecknas med - 0). 

Man bor inte och arbetar inte tillsammans med samma människor dagligen 

och årligen. Man växer inte upp oeh åldras inte tillsammans med samma 

kända individer. Små lokalsamhällen på mindre orter och i städerna har 

slagits sönder. 

Produktivkrafternas utveckling har också inneburit allt större krav på 

människorna. "Rationellare produktion" innebär ökad produktivitet, 

större krav på utbildning etc. En kravfull värld skapar en "självvald 

isolering". Vidare är det en grupp människor som får allt mindre tid 

och ork för umgänge, medan andra åter lider brist på sysselsättning och 

därmed initiativförmåga. De sociala relationerna påverkas negativt, men 

av olika orsaker för olika grupper. 

3. Konkurrens 

Grunden till konkurrensen finns inbyggd i det kapitalistiska systemet. 

Men i och med att kraven på människorna framför allt i produktionen 

trissas upp, så ökar också konkurrensen. Konkurrensen i skolorna torde 

vara mycket högre idag än tidigare. Det blir ett minustecken för utveck

lingen beträffande de sociala relationerna. 

4. Ökad ekonomisk standard 

"Förr när det var fattigt hjälpte man varandra" brukar det heta. "Gemen

skapen var större förr när man tvingades kämpa tillsammans för att klara 

sig". En viktig fråga som man måste ställa sig inför sådana påståenden är 

om det var som resultat av en dålig standard som relationerna var bättre. 

Vidare måste frågan ställas om vad som skulle hända om den materialla 

standarden skulle sjunka i Sverige. Kan man räkna med att relationerna 
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förvattas eller kan "allas krig mot alla" i stället bli än hårdare. 

Vi menar att det är en mängd olika faktorer som spelar in. Het krävs en 

rad förutsättningar för att en sämre standard skall leda till att "alla 

hjälper varandra". Utvecklingen kan lika bra gå åt motsatt håll. På mot

svarande sätt påstår vi att den förbättrade ekonomiska standarden inte 

i sig obetvingat leder till en försämring av de sociala relationerna 

men att en sådan utveckling skett under inverkan av andra omständigheter. 

Demokratin fungerar inte, konkurrensen bibehålls och förstärks, den 

politiska medvetenheten är låg etc. 

5. Förändrad anpassningsideologi 

Den kapitalistiska ekonomin förändras och så anpassningsideologin. Den 

borgerliga ideologin om klasslöshet, myter om välfärd, konkurrensmenta

litet, individualism och familism m m, som innebär en anpassning till 

maktlöshet har alltid funnits under kapitalismen. 

Men individualismen är anpassningsideologin av idag till skillnad mot 

i gårdagens Jante-samhälle. Det krävs mer än foglighet idag. Den passi-

viserande enheten har förbyts mot en splittrande individualism där var 

och en tillåts sticka upp och bräcka av andra. 

Vad som också har förändrats är medlen att föra ut anpassningsideologin. 

Dessa har blivit mer och mer förfinade. Massmedia, lönesystem, samhälls

vetenskaplig förstening hör till systembevarares hjälpmedel. 

6. Statsapparatens utväxt 

Statsapparatens utväxt har gjort den kapitalistiska ekonomin (som är 

roten till "onda" sociala relationer) mer stabil och effektiv. Vidare 

har ett ökat antal hjälporgan medverkat till att människorna kommer bort 

från kravet och ansvaret att bry sig om oeh ta hand om andra. 

7. Politiskt motstånd mot kapitalismen 

I linje med socialdemokratins degenerering (ideologiskt och aktivitets-

mässigt) så har klassolidariteten försvagats. 
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Det är just nu mycket som händer beträffande det politiska motståndet, 

varför det är svårt att få ett perspektiv på utvecklingen. Men de sena

re årens strejkvåg rymmer mycket av både politiskt motstånd och solida

ritet. Gruvstrejken och städstrejken är bara två exempel. Det återstår 

att se om en ny politisk motståndsrörelse kan bryta med och överta social

demokratins forna roll som odlare av klassolidariteten. 

8. Gemenskapsrörelser 

Gemenskapsrörelser typ allaktivitet har troligen haft ganska liten be

tydelse för de sociala relationerna i alla fall inom arbetarklassen.Men 

de är intressanta just som reaktion mot bristen på gemenskap. På plus

sidan kan man rätta att de visat prov på upplyftande (?) initiativkraft. 

Som minuspost har vi att de kan medverka till en politisk omedvetenhet 

i klasslöshetens tecken. 




