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Vara och medvetande 
- En modell fdr analys av ideologisk 
forandring 

GUNNAR OLOFSSON 
Sociologiska institutionen, Lunds universitet. 

Forhdllandet mellan vara och medvetande ar en av de klas 
siska frdgorna inom marxismen sdvdl som sociologin i all 
miinhet. I detta korta inlagg foreslds ett narmare studium av 
orsaker till ideologisk forandring som ett fruktbart satt att 
bena upp och konkretisera problematiken. 

Vara och medvetande 
Pannekoek talar om socialismen som den naturliga ideologin f6r arbe 

tarna i storindustrin.1 Han anknyter d&rmed till ett grundl&ggande tema 

i historiematerialistisk teori, tesen om en parallellism mellan varat och 

medvetandet, individers/skikts/klassers sociala fCrhillanden och det 

medvetande/ideologi som ar ett resultat av dessa fdrhailanden (eller som 

stir i overensst&mmelse darmed). Parallellen mellan tesen om fdrhillan 

det mellan vara och medvetande och bas/overbyggnad ar tydlig. Att det 

pi ett eller annat satt existerar en dverensstammelse mellan arbetarklas 
sens sociala forhallanden, de kamp- och reaktionsformer som denna si 

tuation framftider, och den ideologiska och organisatoriska form som 

dessa kommer till uttryck i, ar ett postulat i den marxistiska traditionen 

och i arbetarrflrelsens sjalvfdrst&else. Teorin om arbetararistokratin har 

t. ex. som en av sina utgingspunkter just denna gruridl&ggande utsaga: 

splittringen i arbetarklassen motsvaras av en splittring i dess politiska 
och ideologiska uttryck. 

Klasslage och ideologi 
Till en viss position inom en given klasstruktur svarar ideellt en viss 

ideologi. Positionens objektiva, faktiska sida, och individernas upplevel 
se och tolkning av dem ar tva sidor av samma mynt. I den marxistiska 

traditionen finns ett materialistiskt, reduktionistiskt postulat om medve 

tandeformerna. Det ar, som t ex E. Laclau har visat, en klassreduktio 

nism.21 manga konkreta fall ar det flvertygande. Anarkismen fann en 

naturlig mottagare i de andalusiska lantarbetarbyarna: 
Utan att bagatellisera polisfflrfaljelsernas betydelse som indirekt orsak till den frihetliga 
kommunismens utveckling maste man framhalla att det fanns djupare orsaker till dennas 

utbredning i Andalusien. Dar led befolkningen 
?- 

jordlttsa bonder, lantarbetare ? svarare 

an nagon annanstans av de sociala orattvisorna, av 'kazikismen' (kaziker var smatyranner 

pa landsbygden, o.a.), av storgodsagarnas och det rika prasterskapets tyranni. Olarda som 
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de var kunde de endast hanfOras av enkla och skttna ideer som lovade dem ett paradis pa 

jorden mycket snart, utan att de fttrst skulle behttva bygga upp en komplicerad organisa 

tion, som de fdrresten inte skulle ha kunnat fa att fungera. Fdr dem som endast kande till 

det tranga och torftiga iivet i byn, for dem som livnarde sig pa gazpacho eller vitlokssop 

pa, betydde sadana i ett industrisamhalle fullstandigt utopiska uttryck som 'att ta ur ho 

gen* nagot mycket patagligt, f6r 'hagen* blev i deras dgon detsamma som en valfylld vist 

husbod. Att arbeta utan att gttda praster och godsagare och slippa bli behandlad som bo 

skap av dem, att odla fdr egen rakning, i gemenskap med andra, de agor som man tidigare 
stulit fran dem, att slippa leva i skrack far arbetslOshet, for hungersnOd och for skjutglada 

civilgardister, att inte langre kanna trycket fran kazikerna, dessa smatyranner i tjanst hos 

de makthavande, det var precis vad de ville, med detsamma. Den frihetliga kommunismen 

anammades av detta utfattiga lantarbetarproletariat som en ny religion, ja som en frals 

ningslara.3 

Det finns en rad liknande exempel: anl&ggningsarbetarnas arbetslag 
svarar mot en syndikalistisk organisationsform; hantverksarbetarna i Pa 

ris bar upp kooperativ-socialistiska tankeg&ngar; sm&borgerlighetens so 

ciala mitt-emellan-position leder till vacklande positioner 

politiskt/ideologiskt, etc. Lit oss f6rs6ka precisera inneh&llet i tesen om 

att 'varat bestammer medvetandet* och se vart det leder. 

'Fdrandring i medvetandet9 
Socialhistoriska framst&llningar av revolutioner, politiska ideologiers 
genombrott, mobiliseringsfaser etc visar hur sociala grupper och skikt 
iklader sig nya ideologiska och organisatoriska former. Man sl&s ofta av 

den fdrbluffande snabbhet varmed omstallningen sker. Just omvand 

lingens snabba, och d^rmed genomgripande karakt&r, g6r det mOjligt 
f5r oss att 'se' omvandlingens mekanismer tydligare: de &r blottlagda 
och framtr&der i en renare och naknare form. 

E. J. Hobsbawm har behandlat sociala revoltrflrelser i arbetarrflrel 
sens f6rhistoria, eller tidiga stadium, i sttnderfallande bondesamhallen 
och begynnande industrialism, i t. ex. Primitive Rebels, Bandits, Cap 
tain Swing.4 Hobsbawms analyser faller inom en historisk-materialistisk 

ram, med begrepp som social fttr&ndring, klassorganisationers framv&xt, 

klassideologier etc. Fr&gan galler ideologifdr&ndringens materiella grund 
valar. Dvs, mer precist: 

a) Vilken ekonomisk och social situation mttjliggttr revolutionerande 

omvalvningar i ideologi- och organisationsformer f6r sociala klasser 

och skikt? 
b) Hur sker denna omvandling av ideologiska och politiska former? 

Vilka mekanismer &r i spel? 

c) Varfdr sker dessa omvandlingar i medvetande- och organisationsfor 
mer? Vad orsakar dem? 

V4rt problem kan nu formuleras i mer generell form, i tesen: varat 

bestammer medvetandet. Tesen anger att de materiella, ekonomiska och 

sociala fttrh&llandena &r determinerande f6r de ideologiska uttrycken, 
och anger en orsaksriktning. Dvs: 
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Figurt 1. 

vara > I medvetande 

En precisering av 'varat' ger ett mer talande diagram. Vi skiljer ut de 

ekonomiskt/materiella fdrhailandena som en grundlaggande nivi. Dessa 

fdrhailanden kommer till uttryck i dels klassfGrh&llanden, dels i f6r 

hailanden som inte ar reducerbara till klassfdrhailandena (organisations 

forhallanden, verksamhetsfGrutsattningar etc). Vi fir: 

Figur 2. 

Ekonomiska/materi 
ella fSrhillanden 
("struktur") 

KlassfBrhallanden 

Sociala f8rhal 
landen (organisa 
tionsfOrhallandenj 

Medvetande 
former 

(ideologi) 

Vad innebar mera exakt tesen om att 'varat bestdmmer medvetandet'? 
Det utsager en bestamd form for forhailandet mellan materiell och so 

cial verklighet och tdnkandet och medvetandet om denna verklighet. En 
viss form av tankande/medvetande ar i nagon mening sarskilt avpassat 
till en viss typ av materiell-social situation. Vi bdr kanske tala om korre 

spondens snarare an om harmoni, overensstammelse men ej nodvQndig 
het. Denna avpassning fir i sin tur sitt konkreta uttryck (och siledes sitt 
sociala innehail) via karaktaren av den forharskande sociala situationen 
och den forharskande ideologin. Vi kan har ta ett exempel frin Hobs 
bawm. Han har pekat pa likheterna mellan en religids kiliasm och poli 
tisk revolutionarism; de kan ses som alternativa uttryck fdr 'samma' so 

ciala oro.5 Bida kan 'resultera' av likartade forskjutningar i den ekono 
miska och sociala situationen fdr bestamda grupper och skikt. 

Hobsbawms exempel anvisar ett fruktbart satt att stalla problemet om 

forhailandet mellan vara och medvetande; att narmare analysera vad 
som antas ske i och med en fdrdndring i varat ? dvs en fdrandring i 

medvetandet. 'Varat* forstar vi som den ekonomiska och sociala situa 
tion som en viss klass eller ett visst skikt inom denna klass befinner sig 
i. Figur 3 soker antyda hur vi kan precisera hur en klass/skikt/grupp 
forandrar sitt medvetande (ideologi), nar dess 'vara' forandras. 

(a): Betecknar har att det rader overensstammelse i nagon mening mel 

lan den radande situationen och tolkningen av denna sociala situa 
tion hos en viss grupp (vi bortser har frin en akut tvangs- och un 

dertryckningssituation). 
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Figur 3. 

Ekonomisk-social 

situation I 
(t^) 

(a) 

Medvetande (ideologi 
om ek-soc situation) 

fBrandring 

oravSlvning 

(b) 

Ekonomisk-social 

situation II 
(t2) 

(e) 

"Ny" ideologi/med-| 
vetande M0 

ill 
(d) 

"Mttjliga" och existerande 
ideologiska tolkningar av 
nya l?get 

(b) : Den sociala och ekonomiska situationen som 

gruppen/skiktet/klassen lever under fflrandras, raskt och genomgri 
pande. 

(c) : Den ridande tolkningen och igenkannandet av r&dande verklighet 
fungerar inte med den givna ideologin/medvetandeformerna. Den 
fOrharskande ideologin 

? fflrst&dd som medvetandet och tolk 

ningen av just de aspekter som den socio-ekonomiska omvalvningen 
grundligt forandrat ? ar ej langre en tillfredsstallande tolkning. Det 
finns ingen Sverensstammelse mellan ESS II, det nya varat och M 1, 
det gamla medvetandet. Mdjlighet f6r nya tolknings- och igen(er-) 
kannandemCnsters intrangande fflreligger nu. 

(d) : I detta lage ar, rent abstrakt, flera olika varianter av ideologi och 
medvetande mGjliga (jfr Hobsbawm om kiliasm/revolutionarism). 

(e) ; Vilken av ideologierna/medvetandeformerna som i detta lage kan 
komma att adopteras respektive pressas pi skiktet/gruppen i fr&ga 
ar beroende av flera olika f6rh&llanden: 

? vilken materiell-social situation det ar som fflrandras 
? hur forandringen sker (och som en aspekt av detta) 
? till vad forandringen sker 
? vilken den tidigare medvetandeformen var (och vilka krafter och 

institutioner som bar upp och formulerade den) 
? vilka medvetande och organisationsformer som finns i den effekr 

tivt tillgangliga repertoaren (dvs vilka som framstir som 'mfljli 
ga'). 

Vi kan exemplifiera med skillnaden mellan tv& typer av fftrandringar: 
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proletarisering och pauperisering. Proletarisering inneb&r att bli arbeta 

re, att flvergi fr4n en produktionsform till en annan, medan pauperise 

ring innebar att man fir det samre i sin nuvarande situation, alternativt 

att man gradvis sl&s ut darifrin, utan ^verging till annan produktions 

typ. Det kan galla t ex f&r binder vars arrenden stiger och priser sjun 
ker, arbetare vars lGner och arbetsvillkor absolut fflrsamras etc. Ser vi 

till de tvi processerna kan vi tanka oss skilda f6rhdllningssatt till det 

fflrflutna, dess fdrhillanden, organiserings- och medvetandeformer. Vad 

som i pauperiseringen kan framsti som 'den gamla goda tiden' som bar 

iterupprattas kan i proletariseringsprocessen framsti som nigot 6ver 

vunnet, 'historiskt'. 

Andra fr&gor som h6r hemma inom detta schemas ramar ar: 
? Hur inverkar en osedvanligt lang och stabil hOgkonjunktur respektive 

en hastig och svir ekonomisk kris pi arbetarklassens medvetande 

(ideologi)? 
? Vad betyder en skiktning, materiellt grundad, av arbetarklassen och 

lflntagarna far dess ideologiska och organisatoriska former? 
? Vad betyder urbaniseringen, dverging frin ruralt till urbant proleta 

riat? 

Kombinerar vi resonemangen om orsaksriktningen och de olika analy 
tiska nivierna (struktur 

? klassfflrhillanden ? 
medvetandeformer) fir 

vi fdljande formella schema, materialismens handfasta schema f6r ana 

lys av ideologiska fdrandringar. 

Figur 4. 

[Ekonomisk/materiell situation I 

I 
Klasstruktur if 

-=? 
Sociala fflrhallanden Ij-* 

Ideologiska/medvetande 
former I 

lEkonomi sk/materie11 
Isituation II_ 

v 
^Klasstruktur III q 

_ 

*(Sociala fflrhallanden Il| 

Hldeologiska/medvetande 
former II 

t (b) 

'Logisk' tidsfflljd ar har uppifrin och ner, vanster till hdger (det sena 

re, ej fflr de vertikala pilarna). 

(a) betecknar har effekten av en snabb och genomgripande fflrand 

ring 

(b) ar s& den fflrandring vars villkor och utfallsrum vi dnskar be 

stamma. 

De resterande pilarna anger raden av fflrmedlingar, som Oversatter 

den givna materiella/sociala omvandlingen till en 

ideologisk/organisatorisk. 

42 Sociologisk Forskning 4 1985 

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


Slutord 
En omvandlings konkreta effekter, dess utfall, bestams till stor del av 

den redan givna ideologin, klassmOnstret, klasskampens l&ge, klasskraf 

ternas relativa styrka, den politiskt-institutionella ramen. Det ar den 

redan-givna historiska utvecklingen av dessa f6rh411anden som i ett givet 

lage bestammer vad som ar mfljliga alternativa ideologier/ 

handlingsmOnster/organisationsmdnster. De-redan-givna ideologiska 
mflnstren bildar den oMnkomliga startpunkten fflr varje politisk-ideolo 

gisk omtolkning. Revolterande och radikaliserade grupper uttrycker sig i 

enlighet darmed, atminstone i utgangslaget, inom det givna mdnstrets 

kolorit. 

NOTER 
1 Anton Pannekoek, Olika riktningar inom arbetarrdrelsen (Lund 1979). 

Jfr aven kap 4 i Mellan klass och stat (Lund 1979) 
2 Erensto Laclau, Politics and Ideology in Marxist Theory (London 1977) 
3 Cesar M. Lorenzo, Syndikalismen vid makten (Stockholm 1972), s. 27. 

4 Det ar framst avsnitten om 'social bandits' resp de tre kapitlen om mil 

lenarismen i Primitive Rebels (Manchester 1959) 
5 De ovan namnda kapitlen ur Primitive Rebels. Sven Rydenfeldt resone 

rade pa ett liknande satt nar han provade iden att frikyrklig vackelse 

och kommunism var funktionella alternativ pa den genomgripande f6r 

andringen i norra Sverige (Vasterbotten resp Norrbotten) i Kommunis 

men i Sverige (Lund 1954). 
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