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Inledning: Undersökningens  
tillkomst och bakgrund  
 
Hösten 1967 började jag planera min kommande avhandling i 
ämnet sociologi. Den skulle ligga inom fältet politisk sociologi 
och min idé var från början att undersöka ”hur socialdemokra-
tisk politikisk makt kunnat bli hegemonisk i Sverige”. Det som 
jag föreställde mig var en undersökning av den svenska arbetar-
rörelsens organisatoriska komplex och de olika samhälleliga och 
sociala arenor den verkade på. Det var så jag tänkte mig att en 
sociologisk och samhällsvetenskaplig analys av det ställda pro-
blemet skulle se ut eftersom jag inte än en gång ville analysera 
socialdemokratins ideologi och idéutveckling. Just de frågorna 
var, tyckte jag då, utförligt belysta och väl beforskade av exem-
pelvis Tingsten (1941) och Lewin (1967). 
  
Hur skulle jag ta mig an denna uppgift? Jag läste in mig på den 
litteratur om arbetarrörelser och socialdemokrati, om bonde- 
och arbetarpartiet, om kommunistiska och socialistiska partier 
och rökelser som jag kunde hitta inom disciplinerna historia, 
statskunskap och sociologi.1 Det fanns en rad svenska och skan-
dinaviska arbeten som jag kunde ta mig an. Inte bara Herbert 
Tingstens och Leif Lewins omfångsrika arbeten, utan även ra-
den av fackförbundshistoriker, analyser av och statistik om 
ekonomins och klasstrukturens förändring i Sverige från 1870 
och framåt. Det fanns också litteratur om den norska och 
danska arbetarrörelsen, klassisk politiks sociologi (Michels 
1962) men också viktiga arbeten i modern politisk sociologi – 
böcker av Ralph Miliband, Seymour Martin Lipset, Stein Rok-
kan, Maurice Duverger och många andra. Inte minst läste jag in 
mig på den diskussion som engelska historiker och sociologer 

                                       
1 Kollegor som satsvetaren Lennart Berntson och historikern Bernt Ken-
neström forskade om de kommunistiska partierna i mellankrigstidens 
Sverige. Schurmanns arbete om det kinesiska kommunistpariet och Bar-
rington Moores komparativa analys av demokratins förutsättningar var 
likaså viktiga inspirationskällor. 
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förde kring temat om arbetarklassens ”förborgerligande” och 
integration i den rådande samhällsordningen. (Hobsbawm, 
McKenzie & Silver, Goldthorpe & Lockwood m.fl.) 
 
Men jag inspirerades också av texter från den tidens ledande 
vänstertidskrifter (New Left Review, Socialist Register, Les 
Temps Modernes, neue kritik, Monthly Review, Studies on the 
Left) och de författare som där lyftes fram, till exempel Antonio 
Gramsci och Ande Gorz. (Jfr även Anderson & Blackburn 1965 
och Therborn m.fl. 1966 och Therborn 1967). Det var inte minst 
Tom Nairns studier av det brittiska Labourpartiet som inspire-
rade mig. År 11969 gav jag ut Niarns essäer i boken Engelsk 
vänsterdebatt. 
 
Våren 1968 kom Nicos Poulantzas till Lund och jag fick då ett ex 
av första stora bok, Pouvoir politique et classes sociales i min 
hand. Den blev betydelsefull för mig genom dess analyserav po-
litikens kraftfält och av hur de politiska partierna förhöll sig till 
staten och till de sociala klasserna. Våren 1969 tillbringade jag i 
Paris och jag följde då bl.a. Poulantzas’ seminarier på Vincennes 
nya universitet. 2 
 
Varför ville jag undersöka kongressombuden? 
 
Det framgår av de frågor jag ställda i enkäten att mitt intresse 
var riktat mot ombudens sociala bakgrund, deras utbildning, 
deras vägar genom det socialdemokartiska ungdomsförbundet, 
och partiet, de fackliga organisationerna och kommun-, lands-
tings- och rikspolitiken. Det är i efterhand slående att jag inte 
ställde några frågor om vad ombunden tyckte och tänkte om ti-
dens ideologiska och politiska frågor – t.ex. vad de ansåg om 
bankernas förstasligande. Min ambition var i stället att via en 
enkät till ombuden (och till parates alla ombudsmän) försöka 

                                       
2 Där fanns inte bara flera av de unga Althusser-eleverna (som Etienne 
Balibar), Bourdieu och Passeron-influerade sociologer utan också Michel 
Foucault med sina bländande förkoksningar. Metodboken av Bourdieu 
m.fl. (1968) blev viktig för mig. 
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fånga det socialdemokratiska partiets roll som aktivt maktsö-
kande centrum i ett organisatoriskt komplex (”rörelsen”) som 
var länken mellan partiets bas och väljarunderlag (arbetare, 
lägre tjänstemän m.fl.) och statens och kommunernas appara-
ter. Ombudens karriärer och rörlighet inom och mellan de olika 
organisationerna tänkte jag mig som sammanknytande olika 
organisationer och sociala praktiker till en fungerande, samord-
nad och slagkraftig kombination där det socialdemokratiska 
partiet var såväl maktapparat som koordinativt centrum i en 
bred social rörelse. Karriärna, tänkte jag mig, kunde belysa det 
mönstret på ett sätt som liknar den roll skytteln har när vävens 
mönster byggs upp genom sammanknytningen av varpen och 
väften. Det som då (1969) lite oklart föresvävade mig kom jag 
sedan att utveckla som en teori om förhållandet mellan klass-
praktiker och organisationsformer (1973) och senare i min av-
handling från 1979. (Mellan klass och stat).  
 
Från 1969 har jag också ett andra, opublicerat manus. Det är en 
analys av det socialdemokratiskas arbetarepartiets organisato-
riska form från 1889 till 1968. Jag systematiserade de olika sta-
dierna i partiets organisatoriska utveckling, sedd från partiets 
organisationsstadgars sida. Jag gick även igenom de olika orga-
nisationsutredningar som gjorts under tidens gång.  
 
Under det arbetet blev det tydligt hur partiets organisation hade 
två problem som skulle klaras samtidigt. Å ena sidan anknyt-
ningen till fackföreningarna, å den andra till de parlament 
ariska institutionerna och de olika valkretsar och administrativa 
indelningar som introducerades under 1900-talet.  Å ena sidan 
fanns kollektivanslutningen av medlemmar via fackförbundens 
lokalavdelningar som bildade kärnan i partiets basorganisation-
er, arbetarekommunerna. Visst kunde enskilda medlemmar och 
efterhand andra partiorganisationer (tjänstemannaföreningar 
t.ex.) ansluta sig till partiet men den fackliga och lokala kollek-
tivanslutningen var själva grundbulten i partiets organisation. 
Samtidigt fanns det ledande fackföreningsmän i toppen av par-
tiorganisationen, exempelvis i partistyrelsens verkställande ut-
skott. 
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Men lika slående var det att se hur partiets organisation syste-
matiskt anpassade sig till valkretsindelningen för både riksdags-
, landstings.- och de kommunala valen.  Den ställning ”mellan 
klass och stat” som jag senare tog som ett centralt tema för ana-
lysen av svensk socialdemokrati var mycket synlig i partiorgani-
sationens formella struktur. 
 
Bara en mycket liten del av de data som jag samlade in kom till 
användning i de texter jag har publicerat om svensk socialde-
mokrati och arbetarrörelse. Det finns några tabeller i min arti-
kel om SSU från 1971. Men i övrigt är materialet opublicerat. De 
ifyllda enkätformulären, kodschema och kodblanketter, data-
lakan och hålkort har legat och pockat på att jag skulle ta tag i 
dem och se till att få publicerat analyser som använde sig av 
dessa data. Men så har det inte blivit. Allt detta material finns 
idag på Linnéuniversitetet, tills vidare hos mig, men det ska ef-
terhand flyttas över till Linné-universitets arkiv. 
 
I den här skriften har jag ställt samman tre texter från 1970-
talet som redovisar matetalet i enkäten. Dels redovisar jag ko-
schermat för bearbetningen av enkäten. Det innehåller också 
råtabeller för alla de variabler som jag lät koda. För det andra 
återger jag även det P.M. ang. SAP-enkäten som funnits som 
stencil alltsedan 1974. Sist i denna publikation ligger en kopia 
av själva frågeformuläret. 
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