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efterskrift

Några reflexioner kring 
begreppet ”arbetar aristokrati”

I mitten av 1970-talet skrev jag tre artiklar om begreppet 
”arbetar aristokrati” (Olofsson 1974, 1977, 1978). De görs 
härmed tillgängliga i en samlad publikation och de återges i 
samma skick som de en gång skrevs.

I denna efterskrift ger jag en bakgrund till varför detta 
begrepp en gång i tiden, i en speciell kontext, kunde uppfat-
tas som värt att granska. För vilken frågeställning skulle detta 
begrepp, och den teoretiska förklaringsmodell det ingick i, 
kunna vara ett relevant svar? 

Samhällsklasser och politiska partier
För sociologer, liksom för många historiker och statsvetare, 
var det i mitten av 1960-talet en självklarhet att de olika sam-
hällsklasserna – yrkesgrupperna, statusgrupperna, socialgrup-
perna, eller vad man nu använde för begrepp – på grund av 
sin samhälleliga ställning hade skilda politiska och ideolo-
giska preferenser. I sin allmänna form var detta samhälls-
vetenskaplig common sense. Sambandet mallen social position 
och politisk inställning var ett viktigt tema i den politiska 
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sociologin. Det är tydligt – och självklart – i S.M. Lipsets 
arbete The Political Man [1963, sv. uppl. 1966]).

I Sverige röstade bönder på Bondeförbundet (senare Cen-
terpartiet), godsägare och chefer i näringslivet röstade på 
Högern (senare Moderaterna), arbetare på Socialdemokra-
terna (eller, i en del fall, på kommunisterna). 

Det fanns förstås skillnader i politiska preferenser inom 
olika samhällsklasser. Om storbönder och godsägare stödde 
högerpartierna så röstade bönder med mindre resurser i stäl-
let på rena bondepartier. Men alla politiska partier kan i ett 
givet politiskt system inte entydigt förstås som klass- eller 
intressepartier. Partier kan vara definierade utifrån regional 
tillhörighet (katalanska och baskiska partier i Spanien, skot-
ska och nordirländska nationalister i Storbritannien), efter 
religiös identitet (katolska partier, protestantiska partier i 
Nederländerna t.ex.) eller mer generellt utifrån olika ideolo-
gier eller föreställningsvärldar (i form av liberala och konser-
vativa partier respektive nationella partier). 

Revolutionära och reformistiska partier 
inom arbetarrörelsen

Under 1900-talets första hälft fanns det i de flesta europeiska 
länder mer än ett politiskt parti som baserade sig på arbetar-
klassen – å ena sidan de socialdemokratiska partierna, å andra 
sidan de kommunistiska.

Var skillnaden mellan dessa två slags partier ”bara” en fråga 
om ideologi eller fanns det därutöver också en skillnad mel-
lan de grupper inom arbetarklassen som stödde de olika par-
tierna? Såväl den politiska sociologin som den marxistiska 
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(och då främst i den kommunistiska) traditionen hävdade att 
skiktningen inom arbetarklassen tog sig politiska uttryck. I 
båda lägren fanns det teorier som ville förklara varför de mera 
socialt etablerade och bättre ställda arbetargrupperna ten-
derade att luta sig mot socialdemokraterna (eller olika bor-
gerliga partier) medan sämre avlönade arbetare med osäkra 
villkor, inklusive högre arbetslöshet, tenderade åt det kom-
munistiska/revolutionära hållet. 

Kopplingen mellan goda levnadsvillkor och politisk inställ-
ning inom arbetarklassen blev tydligt formulerad av sociologer 
och statsvetare under 1950- och 1960-talen. Flera viktiga arbe-
ten utgick från en idé om ”arbetarklassens förborgerligande”. 
Tesen var att en säkrare livssituation och bättre konsumtions-
möjligheter ledde till avradikalisering av dessa arbetargrupper. I 
exempelvis Storbritannien ledde det till att de inte längre stöd-
de ”sitt” Labour-parti utan började rösta med de konservativa, 
de blev working class Tories. (Nordlingen 1967, Parkin 1967). 

Inom den marxistiska och kommunistiska traditionen 
fanns det sedan länge en motsvarighet till detta slags resone-
mang om förhållandet mellan social position och politiska 
preferenser. Här rörde det sig om det begrepp som Friedrich 
Engels och V.I. Lenin flitigt använt sig av när de hävdade 
att det fanns en social och ekonomisk grund för arbetarklas-
sens uppdelning i revolutionära och reformistiska partier. De 
använde båda begreppet ”arbetar aristokrati”.1

1. Jag har i andra sammanhang och publikationer analyserat flera andra 
förklaringar till uppkomsten såväl av radikala/revolutionära strömningar 
inom arbetarrörelsen som av de socioekonomiska och politiska villkor och 
processer vari de kommunistiska och socialdemokratiska rörelserna avradi-
kaliseras, socialt integreras och ”förborgerligas” (Olofsson 1979 och 1995).
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Engels och Lenin förankrade det begreppet i en bredare 
samhällsteori, teorin om imperialismen som ett stadium i 
kapitalismens utveckling. Den teorin och begreppet ”arbetar-
aristokrati” kom att spela en central roll i den marxist-leninis-
tiska tradition som bars fram av de kommunistiska parterna 
under 1900-talet. 

Begreppet ”arbetar aristokrati”
Arbetar aristokrati-begreppet utgår i sin grundform från en 
enkel och tydlig koppling mellan social position och ideolo-
gisk preferens.

Arbetarklassens 
skiktning

Reformistisk
Integrerad
Inordnad

Arbetar-
aristokratin

Lägre skikt av 
arbetare

Revolutionär
Antagonistisk
Utanför

Denna tankefigur förekommer ofta hos Friedrich Engels och 
den avspeglar det engelska industrisamhällets och den engel-
ska arbetarklassens realitet under Engels aktiva period, allt-
ifrån hans tidiga skildring av den arbetande klassens läge 1844 
fram till hans brev och kommenterande texter under 1890-
talet. Det visar jag i den första artikeln som återges ovan.

Lenin renodlade tankefiguren. Han antog att arbetar-
aristokratins gynnsammare yrkesmässiga och ekonomiska 
situation hade sin grund i att de kapitalistiska staterna vilade 
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på exploateringen av kolonierna, på imperialismen. Det 
gjorde det enligt Lenin möjligt för kapitalet att ”avstå” en 
del av de koloniala extraprofiterna och använda dem som en 
social och politisk ”muta” för att ge högre löner till arbetar-
klassens övre skikt och därigenom försäkra sig om deras stöd 
för kapitalismens samhälleliga ordning.2

Vägen från Engels till Lenin och den därpå följande kom-
munistiska traditionen går via en fixering och tydlig renod-
ling av begreppet till att beteckna den politiska fienden inom 
arbetarrörelsen, socialdemokraterna. Dessa framställs, med 
fraser om mutor och förräderi, som beroende och bestuckna 
av kapitalet, och därför var det rätt att bekämpa dem. Begrep-
pet ”arbetar aristokrati” fick därmed en starkt agitatorisk 
klang. 

I teorins mest förkortade och normativt laddade tappning, 
såsom den formulerades av mellankrigstidens kommunis-
tiska teoretiker, såg man i imperialismen källan till de mutor 
och den ”bestickning” som arbetar aristokratin kunde ”köpas 
med” för att de skulle stöda den borgerliga ordningen. Detta 
blev ett centralt argument för de kommunistiska partierna 
vid tiden efter första världskriget i deras kamp mot de soci-
aldemokratiska partierna, vars ledningar sågs som ”köpta”. 
Den användningen av begreppet ”arbetar aristokrati” är temat 
för den andra artikeln. 

Begreppets politiska och polemiska användning utgick 
från tron på att arbetar aristokratins höga löner förutsatte 

2. För att binda särskilda skikt av anställda tätare till ett givet företag kan 
man ge dem särskilda löneökningar eller andra förmåner. Olin Wright 
har i detta sammanhang talat om loyalty wage eller i bredare mening loy-
alty rent (Wright 2015).
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imperialismens extraprofiter. Man antog att utan de koloni-
ala extraprofiterna skulle det inte vara möjligt för kapitalet 
att betala ”sin” arbetar aristokrati de höga löner som gav den 
en så pass säker existens som den hade. Den tankegången 
byggde på en statisk förståelse av kapitalismens dynamik. I 
den ortodoxa kommunismens tankevärld var arbetarklassens 
principiellt ökande elände och deras villkorliga existens ett 
centralt postulat. Denna Verelendungs-theorie var för övrigt 
starkt levande långt fram under 1970-talet, exempelvis inom 
det franska kommunistpartiet, medan socialdemokratins teo-
retiker bättre begrep vad en reglering av en dynamisk kapita-
lism kunde göra för arbetarklassens levnadsnivå.

I den tredje artikeln tar jag upp några moderna socialhis-
toriker som på ett mera kyligt och analytiskt sätt bland annat 
diskuterar arbetar aristokratin i England under den tid som 
Engels skildrar. Det finns en tydlig linje från Engels’ fram-
ställning av den delade arbetarklassen i England fram till de 
moderna socialhistorikernas skildring av den bättre ställda 
arbetarklassen. Länken bakåt till Engels och Lenin kan i 
detta fall kanske förklaras av dessa historikers förankring i 
den kommunistiska rörelsen.

Arbetar aristokrati och förborgerligande 
– parallella teorier?

I arbetarrörelsens och marxismens tradition fanns det flera 
olika ansatser för att förklara arbetarklassens och arbetar-
rörelsens inre uppdelningar.3 Ett lands politiska regim var en 

3. Jag analyserade ett antal av dessa teorier i Olofsson 1979 och 1995.
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viktig faktor – i auktoritära och förtryckande stater sågs den 
revolutionära vägen som mera lockande än i de parlamenta-
riskt styrda, där kampen för allmän rösträtt blev ett viktigt 
mål. I takt med att fackföreningar, kooperationen, sjukkassor 
och politiska partier växte fram, uppstod också ett nytt skikt, 
bestående av anställda funktionärer inom dessa organisatio-
ner, en ”arbetarbyråkrati”. Enligt Michels teori om oligarkins 
järnlag var det just dessa funktionärer som drev arbetarrörel-
sens organisationer i en reformistisk riktning.

Olika medvetandeformer inom arbetarklassen
Det är skillnad mellan att anta att det kan finnas en särskild 
tankeform eller ideologi hos exempelvis industriarbetarklas-
sen, som man kan iaktta, och till med att mäta, och att utgå 
från att det måste finnas ett visst slags ”klassmedvetande” som 
en klass normativt anses böra, eller måste, ha. 

I den marxist-leninistiska och kommunistiska traditio-
nen fanns teorin om arbetar aristokratin. Den sade att de övre 
skikten inom arbetarklassen tenderar att ha en typ av med-
vetande som innebar en öppenhet för socialdemokratisk och 
liberal ideologi, medan de lägre och fattigare skikten inom 
klassen antas stå närmare en revolutionär hållning. 

I den socialdemokratiska traditionen och föreställnings-
världen fanns en annan version av denna dualitet. De fat-
tigare, de mer ociviliserade och okunnigare skikten inom 
arbetarklassen kunde bära på en radikal politisk ideologi som 
svarade mot deras omedelbara situation av fattigdom och 
utsatthet. Men genom utbildning och skolning kunde hela 
arbetarklassen, inklusive de lägre skikten, och dess företrä-
dare, ges en mera sakligt grundad förståelse av hur samhället 
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verkligen såg ut och vad som kunde göras åt dess upplevda 
och faktiska orättvisor. De felaktiga radikala ideologierna 
kunde genom utbildning och organisatorisk skolning ersät-
tas med mer korrekta och adekvata föreställningar och mer 
realistiska förhoppningar.4

Den politiska sociologin och tesen om 
arbetarklassens förborgerligande

Som historiskt orienterad sociolog såg jag i begreppet 
”arbetar aristokrati” och vad det ville förklara en parallell till 
den dåtida moderna politiska sociologin och dess teorier om 
arbetarklassens förborgerligande (Zweig 1962, McKenzie & 
Silver 1968), om de välbeställda arbetarna (Goldthorpe & 
Lockwood 1968), den ”nya arbetarklassen” (exempelvis Mal-
let 1962), skillnaderna mellan yrkesarbetare och massarbetare 
(Rouzet-Aalbagli 1968, Tronti 1974). Och därtill den mera 
grundläggande tanken om en strukturlikhet mellan social 
position och politisk-ideologiska preferenser.

Rensar man teorin om arbetar aristokratin på idén om de 
koloniala superprofiterna etc. så kvarstår en enkel tes – att det 
är skillnaden mellan de olika arbetarklasskiktens existensvill-
kor som förmodas vara grunden för den politiska och ideo-

4. Skolning, utbildning och själsdisciplinering har också en annan sida. 
Ambjörnsson (1988) visar i sin analys av skötsamhetskulturen i ett norr-
ländskt sågverkssamhälle att den egenfostran och kollektiva självdisci-
plin som arbetarna där utvecklade inte främst ska ses som en anpassning 
till de rådande beteendenormerna. Skötsamheten blev även ett medel för 
att öka arbetarklassens och arbetarrörelsens makt och inflytande i sam-
hället, genom att höja dess moraliska status och dess självförtroende. Se 
Franzén 1991 för en kommentar till skötsamhetskulturens plats i Stock-
holms arbetarkultur.
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logiska uppdelningen. Då blir parallellen mellan teorin om 
arbetar aristokratin och teorin om arbetarklassens förborger-
ligande, så som den utvecklades av främst brittiska samhälls-
forskare under 1950- och 1960-talen, tydlig. Den senare vilade 
på det faktum att den engelska arbetarklassen fick en högre 
konsumtionsstandard under 1950-talet, att de nu hade till-
gång till både kylskåp och bil.

Arbetar aristokratibegreppet idag
Engels hade hämtat begreppet ”arbetararistokrati” från de 
författare och samhällsdebattörer som han använt för sina 
beskrivningar av den engelska arbetarklassens sammansätt-
ning och inre skiktning. Det har levt vidare, fram till idag, i 
två skilda teoretiska sammanhang. 

För det första används begreppet i tidskrifter och böcker 
som ges ut av kommunistiska organisationer, i analyser som 
inspirerats av den marxist-leninistiska teorin, som kopplar 
arbetarklassens inre skiktning till ett lands och en ekonomis 
plats i den internationella arbetsdelningen, så som den for-
mas av imperialismens dynamik (Edwards 1978, Elbaum & 
Seltzer 2004).5

För det andra används begreppet bland socialhistoriker. 
Linder använder sig av begreppet i sin skiktning av Västeuro-
pas arbetarklasser under epoken fram till 1914 (Linder 1986). 
Det gör även många engelska socialhistoriker när de beskriver 
den viktorianska epokens arbetarklass, särskilt utifrån Grays 
arbete om arbetararistokratin i Edinburgh (Gray 1976). Det 

5. En förnyad och kritisk diskussion om begreppets användbarhet för 
att förstå arbetarklassens ideologi finns hos Post 2010.
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arbetet gav upphov till en rad artiklar i tidskriften Social His-
tory (Moorhouse 1978, 1981; McLennan 1981).6 

Seppo Hentilä visar i sin avhandling (Hentilä 1979) att den 
svenska socialdemokratins politiska vägval fram till 1917 ska 
förstås utifrån den vikt som de bättre ställda arbetarna hade 
inom fackföreningsrörelsen och därmed i socialdemokratin. 

Han bestämmer begreppet ”arbetar aristokrati” empiriskt 
(s. 309):

Den svenska arbetararistokratin utgick från hantverkaryrken, 
som bevarade sin ställning, och från de bäst avlönade yrkeskun-
niga arbetare, som den nya teknologin frambragt inom export-
industrin, och vilka till sin ställning gynnades av den långvariga 
högkonjunkturen.

Arbetarklassens siktning, förmedlad av klassens organise-
ringsform (fackföreningar och ett fackföreningsdominerat 
politisk parti), gör att arbetararistokratin utgör bassen för den 
politiska reformismen (s. 309):

Den svenska arbetarrörelsens organisationsform får sin förklaring 
av att arbetarklassens skiktning vid [tiden för] den fackliga orga-
niseringen avspeglades så gott som oförändrad i SAP. Härigenom 
blir också arbetar aristokratin den ”sociala basen” för reformismen 
inom arbetarrörelsen i Sverige.

Begreppet används även i analyser av arbetarklassens etniska 
skiktning, exempelvis i Sydafrika (Çelik 2017). Detsamma 
har forskare gjort i andra samhällen med markanta etniska 

6. John Fosters arbete från 1974, som jag behandlar i avsnitt 3.3 ovan, 
debatterades också i Social History. Se Musson 1976 och Foster 1976. Se 
också Toivonen 1978 och Matsumura 1983.
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skiljelinjer i arbetarklassen, där klassens övre, mer privilegie-
rade skikt har stött konservativa eller reaktionära partier.7 

Min genomgång av det aktuella forskningsläget visar att 
begreppet ”arbetar aristokrati” används när forskare vill fånga 
viktiga facetter av arbetarklassens inre skiktning, vare sig den 
är social, ekonomisk, kulturell eller etnisk.8

För socialhistoriker och samhällsforskare blir begrep-
pet, med dess paradoxala sammanfogning av lågt och högt 
(”arbetare” och ”aristokrati”) analytiskt användbart – samti-
digt beskrivande och logiskt utmanande – i deras forskning 
för att tydliggöra centrala aspekter, men också konsekvenser, 
av arbetarklassens inre skiktning.

7. Se exempelvis Harris 1986 (om Indien), Hinchliffe 1974 (Nigeria), 
Jeffries 1975 (Ghana) och mer generellt, utifrån Afrika, hos Cope 2014a 
och 2014b. För en kritik därav, se Post 2014.
8. Warhurst, & Nickson 2007 flyttar begreppet till en helt ny sfär och 
använder det för att analysera skillnaden mellan det skapande och det 
rutinmässiga arbetet.
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ARBETAR• 
ARISTOKRATIN

En begrepps• 
arkeologisk 
genomgång

Gunnar Olofsson

Arkiv förlag har här samlat de tre artiklar om 
begreppet arbetararistokrati som Gunnar Olofs-
son i mitten av 1970-talet publicerade i tidskriften 
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia.

I en nyskriven efterskrift hävdar Olofsson att 
förhållandet mellan social skiktning och politiskt- 
ideologiskt ställningstagande var den övergripande 
tankemodellen i 1960- och 1970-talens livaktiga 
samhällsvetenskapliga diskussion om arbetar-
klassens ”förborgerligande”. Teorin om arbetar-
aristokratin kan ses som en variant av denna modell. 
Den hade sitt ursprung i Engels och Lenins skrifter 
och spelade en viktig roll för marxistiska historiker 
(som exempelvis Eric Hobs bawm) när de ville visa 
på den roll som arbetar klassens övre skikt spelat för 
arbetar rörelsens avradikalisering.

4
Gunnar Olofsson är professor emeritus i sociologi 
vid Linnéuniversitetet. Han har under sin långa 
forskargärning skrivit om svensk arbetarklass och 
socialdemokrati bland annat i böckerna Mellan 
klass och stat (1979) och Klass, rörelse, social demokrati 
(1995). I närmare 30 år var han ansvarig utgivare för 
tidskriften Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia.
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