
http://www.diva-portal.org

This is the published version of a paper published in Sociologisk forskning.

Citation for the original published paper (version of record):

Olofsson, G. (1977)

Subkultur och negativ integration: Diskussion av en sociologisk förklaring till arbetarrörelsens

politiska form.

Sociologisk forskning, 14(1): 14-26

Access to the published version may require subscription.

N.B. When citing this work, cite the original published paper.

Permanent link to this version:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-41461



Subkultur och negativ 

integration 
Diskussion av en sociologisk forklaring till 

arbetarrorelsens politiska form 
Gunnar Olofsson 
Lunds universitet 

Bakgrund 

I denna artikel skall jag g& igenom en speciell ansats i analysen av arbetarklassens 

forh&llande till det borgerliga samhallet. Denna ansats har utvecklats av den 

tysk-amerikanske sociologen Guenther Roth i hans arbete The Social Democrats 

in Imperial Germany1. For min del ing&r denna genomg&ng 
? och kritik ? i en 

mera omfattande framstallning av olika satt att forklara arbetarklassers och 

arbetarrorelsers utveckling, med sarskild tonvikt p& fenomenet "socialdemokra 

ti".2 Uppsatsen har inte, och det b6r betonas, ambitionen att behandla hela faltet 
av analyser av arbetarklass-arbetarrorelse i termer av arbetarkultur, subkultur, 
kulturell underordning, integration etc.3 

Den Rothska ansatsens plats: Integration som problem och teori 

Integration ar ett nyckelbegrepp i modern sociologi. Jag skall har utg& fr&n dess 

roll och anvandning i politisk sociologi. Denna beskriver det senaste seklets 

utveckling i vastvariden som inlemmandet av de l&gre och utanfflrstiende 

grupperna i den givna ordningen. Teserna utvecklas av forfattare som Marshall, 

Bendix, Upset, Rokkan m fl.4 

Integration betyder i detta sammanhang inkorporeringen av de samhallsgrup 

per och klasser i den givna politiska ordningen, vilka st&tt utanf6r den. Infog 

ningen av dem i den politiska ordningen ar bide ett medel och ett uttryck for 
deras integration i den rSdande samhallsordningen. Underforstddd ligger tanken 

pS en korrespondens mellan en samhallsgrupps/klass allmanna samhalleliga roll 

och dess politiska 
? 

integrationen av politiskt utanfarstiende grupper ger den 

samhalleliga helheten en solidare grund. 

Jag skall har behandla bara ett utsnitt av denna tradition. Utg&ngspunkten ar 

Guenther Roths arbete. Detta behandlar arbetarklassen, som ju bara ar en av de 
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samhallsklasser och grupper som teorin omfattar.5 Roths ansats ar vidare 

specifik inom ramen for raden av forsok som gjorts att forklara arbetarklassens 

"integration" i den forharskande samhallsordningen 
? varfOr och hur det har 

skett, vilka effekter det fatt. Teorier har utvecklats inom ramen for arbetarrOrel 
sens sjalvforstaelse, av intellektuella med tidigare anknytning till arbetarrorelsen, 
av historiker och sociologer. Roths ansats ser jag som det kanske vasentligaste 

bidraget i den akademiska sociologins huvudf&ra.6 En kritisk diskussion av hans 

bidrag kan darfor vara pa sin plats. 

Problem och teser hos Roth 

Roth analyserar den tyska arbetarklassen och socialdemokratin i Tyskland i pe 
rioden fore det forsta varldskriget. Hans milsattning uttrycks redan i arbetets 

undertitel: "En studie i arbetarklassisolering och nationell integration." Den 

teori Roth arbetar inom och med inriktar sig p& "...fOrh&llandet mellan ekono 

misk tillvaxt, klassforhallanden och politisk fOrandring."7 Roth (och hans teori) 
ser ingen entydig relation mellan industrialiseringen a ena sidan och dess sociala 
och politiska konsekvenser a andra sidan. Han accepterar varken tesen om att in 

dustrialiseringen leder till okad radikalism bland arbetarna eller att den automa 

tiskt skulle leda till samhallets demokratisering.8 

Fortryck och integration 

Industrialiseringen skapar nya samhallsgrupper, minskar n&gras betydelse. Detta 

alstrar nya sociala motsattningar 
? dels i f6rh&llandet mellan fdrindustriella och 

industriella grupper (jmf t ex forMllandet jordagare och industriborgerskap) och 

inom de nya grupperna (borgerskap 
? 

industriarbetare). Hur kanaliseras nu 

detta genom det politiska systemet? Roth menar ? i likhet med den teoretiska 
tradition vi ovan namnde ? att fGrhailandet mellan de lagre klasserna och de 

harskande grupperna har utvecklat sig efter i princip tva linjer. De lagre klasser 
na kraver politisk jambordighet. Det kravet kan, sett utifran den harskande 

gruppens perspektiv, bemcttas pa tva skilda vis. Den ena renodlade modellen ar 

en langt gaende integration av de lagre klasserna i samhallet och nationen, genom 
"...att bevilja formell politisk jamlikhet och socialt erkannande".9 Det histo 

riska exemplet pa denna modell ar England. En andra renodlad modell har sin 

motsvarighet i den ryska utvecklingen. Kraven pa politiskt inflytande sl&s ned 

och det politiska svaret blir fortryck och underordning av de lagre klasserna. De 

lagre klassernas svar pa detta blir revolutionar organisering och stravan att valta 

det existerande systemet over anda. Polerna kan da sammanfattningsvis sagas 
vara a ena sidan integration (vilket har innefattar saval formell politisk jamb6r 

dighet som en form av atminstone passiv accept frin de lagre klassernas sida av 

den existerande ordningen) och a andra sidan underordning/fortryck (vilket hos 

Subkultur och negativ integration 15 

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


de lagre klasserna motsvaras av forkastande av den r&dande ordningens legiti 
mitet och utvecklandet av revolutionary ideologier och organisationer). 

Integration ar for Roth det gamla herravaldets fortsatta, om an modifierade, 
dominans. Det vasentliga medlet blir inforandet av den politiska demokratise 

ringen som f&r till f6ljd "integrationen av de lagre klasserna i den oberoende 

nationalstatens nya politiska enhet..."10 

Ingen av dessa tvi principiella modeller f?ngar enligt Roth det karakteristiska i 

forhailandet mellan den tyska arbetarklassen (och arbetarrorelsen) och den 

wilhelminska staten, dess junkrar och stilbaroner. Den tyska arbetarrOrelsen ? 

det socialdemokratiska partiet, SPD ? var inte erkand som en legitim politisk 
kraft i det wilhelminska Tyskland. Den var forvisso inte infogad som ett naturligt 
element i den politiska strukturen. Den var & andra sidan inte heller lika Mrdhant 

undertryckt som t ex den ryska arbetarklassen, eller som den sjalv varit, delvis 

illegaliserad, under socialistlagens tid.11 Under den period som Roth behandlar, 
kvartsseklet fore forsta varldskriget, fick den lov att existera som sjalvstandig 

organisation 
? men den var utestangd fr&n varje reellt och ? viktigt 

? formellt 

inflytande over regeringsmakten i det tyska riket. Arbetarrorelsen var inte i poli 
tisk mening integrerad. 

Roths problem 

Den tyska arbetarrorelsens mellanstallning mellan den engelska och den ryska 
(som f .6. motsvaras av respektive statsmakters reaktion gentemot dem) i politisk 
och ideologisk mening kommer till uttryck i att SPD uppvisar en radikal 
teori/tetorik men en moderat praktisk politik.12 

Detta for den tyska socialdemokratin narmast konstitutiva drag har varit i 
centrum for en hel rad forskares uppmarksamhet och har lange varit ett forsk 

ningsmassigt centralt problem i den tyska fdrkrigssocialdemokratin. S? ocksi for 
Roth. Mycket schematiskt kan Roths problem stallas upp s& har: 

(a) Vad ar forklaringen till att den tyska arbetarrorelsen under en tjugofem 
irsperiod kan uppvisa och uppratthilla kombinationen av en radikal organisato 
risk mdlsattning och ideologi och en moderat praktisk politik? 

(b) Hur skall man forsta forhdllandet mellan arbetarrorelsens icke-integration 
i det tyska rikets formella politiska struktur och den tyska arbetarklassens 

farhdllningssatt till sin sociala milj6, dess speciella form for social och ideologisk 
inordning och anpassning till den forharskande situationen? 

Roth Soker l6sa problemet om fdrmedlingen mellan & ena sidan samhallsstruk 
tur (det tyska samhallets och den tyska arbetarklassens verkliga situation, dess 
ackumulerade historia etc) och SPD:s organisatoriska ideologi och (icke-)hand 
ling genom att utveckla och sammankoppla av tv? begrepp: subkultur och nega 
tiv integration. 
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Negativ integration 
Pa samma satt som integration och fftrtryck var tv& former for svar pa arbetar 

klassens krav pa politiskt inflytande och med historiska motsvarigheter i form av 

England respektive Ryssland s& ar det begreppsliga uttrycket f6r den tyska arbe 

tarrdrelsens situation den negativa integrationen. Denna best&r i "...ett politiskt 

system som tiliater en fientlig massrCrelse att existera lagligt men som hindrar 

den fr&n att vinna tilltrade till maktens centra."13 

"Negativ integration" framst&r har som en kombination av de ovan renodlade 

formerna, fortrycket och den positiva integrationen. Hur kan denna lflsning 

upprattMllas, hur kan en massrftrelse fi)rm&s "acceptera" en sddan situation? 

En viktig roll spelar mojligheten av, och hotet om, en Sterg&ng till ett utvidgat 

fortryck (i Tysklands fall en atergang till socialistlagens tillstind). Kan namligen 
massrorelsen legaliseras utan att den far del i regeringsmakten, "...kan den bidra 

till det r&dande systemets stabilitet genom att lamna dettas grundstruktur 
orord..". Detta kan ske genom att organisationen utvecklar "...ett egenintresse i 

en fortsatt legal tillvaro."14 

En vasentlig mekanism som mCjliggCr denna negativa integration ar utveck 

landet av organisationernas existens till ett egenvarde. Ett hot, verkligt eller f6r 

modat, mot dessa organisationers existens medverkar till en milfflrskjutning hos 

dem: organisationens uppratth&llande blir det prim&ra, dess proklamerade mil 

sekund&ra. Det kan ocks& komma till uttryck i en itskillnad mellan slutliga mil 

och praktisk politik. Har bygger Roth som synes direkt p& Michels arbete Zur 

Soziologie des Parteiwesens.15 
For Michels &r denna utveckling i f5rsta hand ett inomorganisatoriskt 

fenomen. Roths ambition ar konstruera sammanhanget mellan arbetarklassens 

situation, arbetarrftrelsens roll i den politiska strukturen och dess ideologi. 

Kopplingen mellan den fflrsta och andra nivdn istadkommer Roth med sitt 

begrepp om subkultur. 

Utg&ngspunkten ar det wilhelminska Tyskland och dess auktoritara stat. Man 

stod infor kravet p& demokratisering (1848 drs arv) och man var inne i en period 
av snabb industrialisering. Det ar for denna brytningsperiod som Roths begrepp 
om negativ integration ar avpassat. Varigenom etablerades d& denna "negativa 

integration"? Det skedde genom att arbetarrGrelsen "...isolerades som en 

subkultur."16 

De tv& begreppen (negativ integration resp. subkultur) ticker tvi aspekter av 

denna historiska process. Den "negativa integrationen" ar en bestamning av dess 

funktion ? dess karaktar av stabilisator f6r det politiska systemet under en given 

period. "Subkulturen" ar den sociala mekanism varigenom den negativa inte 

grationen g6rs mdjlig 
? det sker genom arbetarrCrelsens avsnflpning till en (iso 

lerad och sjalvupptagen) subkultur. 
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Sett i den politiska strukturens perspektiv innebar det "negativa" i integra 
tionen att arbetarrorelsen ? och darigenom ocksa den klass for vilken denna 

rorelse ar det politiska uttrycket, arbetarklassen ? halls utanfdr det samhalleligt 

legitimas sfar. Subkultursdragen, isoleringen och in&tvandheten, framvaxten av 

en parallell varld, gor det mojligt for arbetarklassen att i sina organisationer 
finna tillrackligt av kampmal och mening. Organisationsaktivitet blir Ersatz-po 
litik. 

Begreppet subkultur har en strategisk plats i Roths forklaring av den tyska ar 

betarklassens och arbetarrorelsens integration. For att fa grepp om nagra av dess 

forutsattningar och implikationer i Roths anvandning av det skall jag fora 

diskussionen tillbaka till dess (parsonianska) hemort. 

Subkultur ? 
begreppet 

"Subkultur" anvands ofta av amerikanska sociologer och kriminologer for att 

analysera grupper som pa olika vis avviker fr&n det normala. Det kan galla 
etniska minoriteter, det kan galla kriminellt beteende m m. Det anvands ofta i 

analysen av samhallets differentiering, t ex i beskrivningar av Mdersspecifika be 

teendemonster (ungdoms- och ton&rskulturen ar ett exempel). Den teoretiska 

utgangspunkt som dessa anvandningar forutsatter har f&tt en generell formule 

ring hos Parsons. I ett resonemang om yrkeskulturer formulerar sig Parsons sa 

har: 

"Det tycks finnas inneboende tendenser for dem som strukturellt ar placerade 
pa markant olika stallen i en differentierad social struktur att utveckla skilda 

"kulturer". Det sker en differentiering av attitydsystem och av situationsdefini 
tioner i storre eller mindre grad kring yrkesstrukturen. Under vissa betingelser 
kan denna tendens till att utveckla ett avst&nd /hiellan kulturerna/ bli allt 

starkare savida den inte motverkas av effektiva integrativa mekanismer."17 

Grundvalen for en subkultur ar existensen av en differentierad samhallelig 

helhet, vari olika gruppers (olika) livsforh&llanden ger upphov till och motsvaras 
av olika situationstolkningar, ideologier, och i forlangningen s&ledes ocksa olika 

"subkulturer". 

Subkultur: process och innehdll 

Ett avgorande problem i diskussionen kring subkultur ar att forklara dess 

uppkomst. Arnold har i en genomg&ng av sextiotalets diskussion om begreppets 

analytiska status och aspekter framhavt tv& skilda forklaringar: 

"Nagra fdrfattare ser subkulturers framvaxt som svar p& en situation eller ett 

problem. Andra ser dem som resultat av interaktion. Oftast fdrbig&s den andra 

forklaringen, men i vissa fall ges den en underordnad roll."18 

18 Sociologisk Forskning 1 - 77 

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


Arnold soker binda samman bada aspekterna i en teori. Han utg&r fr&n 

E.C.Hughes formulering att subkulturen ar 

"...en produkt av interaktion inom gruppen som denna interaktion paver kas 

av denna grupps samhalleliga och rumsliga interaktion med den omgivande v&rl 

den, sarskilt de delar av den som berflr gruppen narmast."19 

Arnold kombinerar helt enkelt den strukturella utgdngspunkten ("response to 

a situation") med den interaktionistiska. Det sker genom att han utgir fr&n den 

givna strukturella positionen for en viss grupp och darefter infdr en interak 

tionistisk modell i den satta ramen: 

"Strukturkan battre ses som beframjande och granssattande fdr interaktionen 
som leder till skilda attitydmassiga och beteendemassiga resultat. Vad man g5r ar 

att i en mening anvanda struktur som oberoende variabel och interaktion som 

mellankommande variabel."10 

Arnolds modell for mekaniken i en subkulturs framvaxt far da fGljande fyra led: 

Modellen kan visa hur en subkultur formeras, vilka processer som verkar f6r 

att den skall kunna bli verklighet. Som den star kan den inte saga nigot om 

innehdllet i subkulturen. Nyckeln dartill ligger i ingingen till processen, dess 
forsta led, den strukturella positionen. Tar vi denna fdr given sa ar inte fram 

vaxten, upprattandet och det standiga aterskapandet av subkulturen problema 
tisk ? leden 2?4 ar val utvecklade i den sociologiska och socialpsykologiska tra 

ditionen. 

Vad den strukturella positionen kan innebara, skall vi f5rs6ka narma oss pa 
flera satt. Ett satt ar att ta fasta pa en distinktion som utvecklats f6r att tacka 

olika slags subkulturer. 

Subkultur och kontrakultur 

J.M. Yinger sflkte i en artikel fran 1960 att etablera en distinktion mellan 
subkultur och kontrakultur.22 

Begreppet subkultur har enligt Yinger anvants f6r att karakterisera och kate 
gorisera det olika, for att beskriva "...normsystemen hos grupper mindre an ett 

samhalle, att framhava de satt dessa grupper skiljer sig at i sadana saker som 

sprak, varden, religion, matvanor och livsstil fran det stflrre samhalle av vilka de 
ar en del."23 De normer som bygger upp en subkultur ar de som "...skiljer ut en 

grupp fran, och inte de som integrerar den med samhallet som helhet."24 

(1) 
Strukturell 

position 

(2) 
Differentiell 
interaktion 

(3) 
Delanknuten 

subkultur 

(4) 
Individuella atti 

tyder, beteende etc 
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En subkultur definieras da av sarskiljande och avgransande normer ? och 

detta taget i en speciell mening. Ty "Subkulturella normer, i kontrast till rollnor 

mer, ar okanda for, ses ner pa eller upplevs som atskiljande av andra medlemmar 
av ett samhalle."25 

Denna innehallsliga fargning av begreppet iterspeglar dess primara anvand 

ning vid studier av kriminellt och annat avvikande beteende. Men slutsatsen ar: 

Subkulturer ar underordnade, icke respekterade normsystem som karakteriserar 

vissa undergrupper. 
Men alia underordnade och icke respekterade normsystem har inte samma 

karaktar. I manga anvandningar av begreppet tog man fasta pa normer som ee 

nererades i en speciell situation namligen fran en "...frustrerande situation eller 

av konflikten mellan en grupp och det storre samhallet."26 

Kriteriet om konflikt och motsattning i forh&llande till samhallet som helhet 

anvander Yinger som definierande karakteristika for sitt begrepp om kontrakul 

tur: 

"Jag fdreslar anvandningen av termen kontrakultur varhelst en grupps norm 

system innehaller, ...som ett grundlaggande moment, ett tema av konflikt med 

vardena i samhallet som helhet... och varhelst dess normer bara kan fdrstas med 

hanvisning till gruppens fdrh&llande till en omgivande, dominerande kultur."27 

I diskussionen om arbetarklassen som sub/kontra-kulturens barare tycks det 

rimligt att beakta saval villkoret om vardekonflikt som forhallandet till den 

fdrharskande ideologin (som ar vad jag fdrstar med dominerande kultur i citatet 

ovan). 

Yinger inskarper vikten av att ta utgangspunkt i den givna strukturella position 
en, ty "...en kontrakultur kan bara fdrstas genom att fullt ut uppmarksamma in 

teraktionen mellan gruppen, som ar dess barare, med det storre samhallet." 

De normer som konstiturerar subkultur respektive kontrakultur utbildas i 

olika situationer. Subkulturens normer "...harrdr fran den gangse socialisering 
en i ett sub-samhalle", medan kontrakulturens normer harrdr fran "...konflikt 

och frustration i erfarenheten hos dem som delar manga av hela samhallets 

varden men som fdrhindras i sina anstrangningar att uppna dessa varden."29 

Yingers resonemang fdrs i termer av kulturer, normer, normsystem, varden, 

vardesystem. Hans begrepp om sub- och kontrakultur sdker gdra reda for 

forhallandet mellan olika vardesystem. Utgangspunkten var fdrhillandet mellan 

dominerande/underordnat normsystem. Kontrakulturen avspeglar for Yinger 

primart dimensionen fdrharskande/tmdertryckt, medan subkulturen mera riktas 

mot alltomfattande/delsystem (d v s delkultur i ordets egentligaste mening). Mot 

detta innehall svarar olikheter i alstringen av respektive kontra/del-kultur, 
liksom av dess barare. D v s fran strukturell position som utgangspunkt har vi 
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kommit till en uppdelning i normsystemets uppkomst, innehdll och bdrare. Sub 

respektive kontrakulturen ar da olika kombinationer av dessa element. 

Tillampning av begreppen 

For att illustrera vad begreppet subkultur kan, och inte kan, fOrklara, skall jag 
har forsoka tillampa begreppsraden subkultur-kontrakultur-integration i en kort 

framstallning av den tyska socialdemokratins utveckling halvseklet fore fftrsta 

varldskriget.30 

(a) I den forsta fasen konstitueras arbetarklassen ? dess sarmarke ar dess 

stallning i produktionsprocessen som underordnad och utsugen klass. Denna 

stallning i produktionsprocessen, som parallelliseras av dess allmanna samhalle 

liga stallning, kommer att motsvaras av en specifik form av tankande och vara, 
en speciell ideologi och kultur. I denna forsta fas rader en situation med subkul 

turella drag. Arbetarklassen ar inte infogad i den radande ordningen, den ar 

underordnad och fortryckt 
? men den har inte annu utbildat n&gon egen syste 

matisk och sammanhangande ideologi, materialiserad i skilda organisationer. 

(b) Den andra fasen ar en organiseringsfas. Genom olika organisationsstra 

vanden, genom en framvaxande kombination av olika organisationsformer och 

utarbetad ideologi, tar de kontrakulturella elementen alltmer overhanden. 

Arbetarrorelsen avgransar sig gentemot det omgivande samhallet, och utarbetar 

systematiska alternativ till dess normer, varderingar och institutioner. Denna 

avgransning ar skarp, uttalad och medveten. Kontrakulturens grundforutsatt 

ning, arbetarklassens underordnade och undertryckta roll i produktionsprocess 
och samhalle, gors explicit och forankras i en marxistiskt inspirerad forstaelse av 

ekonomin. An viktigare ar att den ges en fast organisatorisk form (fackforening 
ar och parti), och den underbyggs och uppratthalls av ideologisk diskussion och 

skolning. 

(c) Men denna form for kontrakultur ar bara betingat kontrakulturell. I 

fdrh&llandet mellan de sub- och kontrakulturella elementen har nu, p g a orga 

niseringen och den sig etablerande ideologins innehall, de kontrakulturella 

dragen overhanden. Detta styrkeforhallande kan andras p& flera vis. Arbetar 

klassens form for infogning i det radande samhallet kan andras, den 

organiserade arbetarrorelsens likas&. Forskjutningar inom s&val arbetarklassen 

(inre omskiktning) som arbetarrorelsen (mellan t ex politiska och fackliga orga 

nisationer, mellan olika politiska tendenser) kan andra formen for inordning. 
Sadana har forandringar behover dock inte sl? igenom i aktorernas uppfattning 
om situationen. En sentida historiker som analyserar utvecklingen kan definiera 
en given fas som primart subkulturell medan den av samtida upplevs i kontrakul 

turella termer (exv. pa ett ideologiskt och livsMUningsmassigt plan). 
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Kan begreppskedjan integration?subkultur?kontrakultur pa nigot vis klar 

gdra utvecklingen i den tyska socialdemokratin? Den ovan kort skisserade histo 

riska utvecklingen ar en sidan infallsvinkel. En andra ar att utgi fran den av 

minga historiker accepterade uppdelningen av den tyska socialdemokratin i tre 

grupperingar: en revisionistisk/teformistisk hdger, en ortodox center, en 

revolutionar vanster. Hogern blir da barare av integrationsmodellen 
? arbetar 

rorelsen upphor att vara en kontrakultur och som ideologisk milsattning tenden 

tiellt ocksi som subkultur. Den ortodoxa centern framstir som barare av den 

subjektivt upplevda 
? och utlevda ? kontrakulturen, men i en sidan form att 

den objektivt fungerar som en subkultur (medelst dissocieringen av organisato 
risk ideologi och konkret politik). Den revolutionara vanstern daremot liter det 

kontrakulturella elementet bli avgdrande i form av den systematiska frontstall 

ningen gentemot det omgivande samhallet. Den ortodoxa centerns position blir 

enligt detta schema instabil ? vilket den var ocksa i verkligheten. Vid tilltagande 

motsattningar i samhalle och parti kom den alltmer pi mellanhand, vilket skulle 

kunna tyda pi att uppratthillandet av subkulturell position pi langre sikt ? med 

sin gransdragning mot sival integration som omstdrtning 
? ar instabil. Ser vi till 

den tyska arbetarrorelsens utveckling 1875?1925 skulle vi kunna illustrera den 

med vira begrepp si har: 

Subkultur 

Icke organise 
rad industriar 
betarklass 

Kontrakultur 

(med underordnade 
subkulturella drag). 

Enhetliga organisa 
tioner. 

Dominans av ortodox 
center. 

""Integration 
Subkultur 

JKontrakultur 

a) Tydiiga f lyglar va 
xer fram ? olika po 

litiska praktiker vax 
er fram i olika orga 
nisationer. 

b) 1916-22 reflekteras 
denna uppdelning i oli 
ka organisationer pa 

partiplanet 

Integration 
Kontrakultur 

Motsvarar uppdel 
ningen mellan social 

demokrater och kom 
munister efter ca 1922 

Nagra avslutande kommentarer 

Vilka slutsatser kan vi dra efter denna genomging av sub/kontrakulturbegreppen 

avseende deras anvandbarhet for analysen av en arbetarklass/arbctarrdrelses 

utveckling? 
1. Som framgir av sival Arnolds processmodell som Yingers resonemang 

omkring kontrakultur si ar sjalva utgdngspunkten (sub/kontrakulturbararnas 
reella situation, deras inplacering i den samhalleliga helheten) avgdrande for 

innehdllet i sub/kontrakulturen ? d v s vilken form for ,,avvikelse,, frin det 

fdrharskande mdnstret vi har att gdra med. Analysen av en grupps (fdr att inte 

tala om en klass') objektiva samhalleliga placering ar avgdrande for att fdrsti 

utvecklingsmdjligheterna, och fdrandringsbetingelserna, fdr en viss sub/kontra 
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kultur. Nar det galler begreppens tillampning pa arbetarklassen, blir forstaelsen 
av arbetarklassens relation till den givna samhallshelheten konsekvensrik ? t ex 

om den ar antagonistisk eller ej, om den kan betraktas som en delgrupp vilken 
som heist etc. 

For en innehallslig diskussion om arbetarklassens/torelsens politiska och 

ideologiska utveckling, for att forsta vilka krafter som formar och omskapar 
denna, sa ar subkultursresonemangen otillrackliga, da effekterna av klassens 

objektiva samhalleliga placering inte inom teorin kan reflekteras innehallsmas 

sigt. 
2. Men en given subkulturs uppkomst och aterskapande kan val beskrivas 

med t ex Arnolds formella modell. Processens motor fdreg&r sjalva modellen. 

Begreppen, och processforstaelsen har framst utvecklats i studier av avvikande 
beteende av olika slag, och fungerar dar relativt bra i s&val klassificerande som 

beskrivande och ibland ocksa forklarande mening. Det ror sig da om avvikelser 
fran det samhalleligt genomsnittliga, normalt och normativt givna. Grundtanken 
ar att det finns ett samband mellan social situation, samhallelig placering, och 

normstrukturen/livsstilen. 

Begreppets tillampning p& arbetarklassen forutsatter, i en strikt, teoretisk an 

vandning, att den som grupp bara ar avvikande fr&n det givna (annorlunda, 
mahanda underordnad ? men ej antagonistisk). 

3. Guenther Roths framstallning av den tyska socialdemokratins utveckling 
utgar fran de politiska forhallandena: vilka ramar och utvecklingsmojligheter 
satte den politiska strukturen, och utvecklingen i denna, f6r den organiserade 
arbetarrorelsen i form av det socialdemokratiska partiet? I sin forstudie argu 
menterar han enligt foljande: 

"Min tes ar att det wilhelminska Tysklands politiska och sociala struktur gjor 
de arbetarrorelsen bade mottaglig for en deterministisk marxism och engagerad 
for en moderat praktik genom att paverka dess underliggande vardeorientering, 
organisatoriska krav och overlevnadsintressen for att utveckla och vidmakthalla 
denna klyfta mellan teori och praktik."31 

Den mekanism varigenom en fientlig politisk struktur inordnar arbetarklassen 
och arbetarrorelsen ar hos Roth utvecklandet av en subkultur, med sin underord 
nade och imitativa karaktar. Denna har sin rot dels i klassens (och dess enskilda 

barares) socialisering, sociala forhallanden p& fritiden etc, och i arbetarrdrelsens 
av yttre politiska skal framtvingade in&triktade organisatoriska aktivitet. Det ar 

sammankopplingen av dessa olika processer som ger den tyska arbetarrdrelsens 

subkultur dess styrka och slutenhet. 

Det ar slaende att Roth koncentrerar sig pk de politiskt organisatoriska och 

ideologisk-kulturella planen. De forandringar som skedde i den tyska arbetar 

klassens forhallanden i den omedelbara produktionsprocessen, behandlas inte 
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annat an i form av klassens kvantitativa tillvaxt. Forhallandet mellan de fackliga 
och politiska organisationerna tolkas pa en fdrbluffande primitiv facon.32 Det ar 

ett indicium pa att Roth lagger mycket liten vikt vid arbetarnas stallning i pro 

duktionsprocessen, och de ideologiska effekter som underordnings- och utsug 

ningsrelationer producerar (och arbetet rymmer ingen behandling av detta). Det 

innebar ocksa att han inte kan fdrankra arbetarklassens bade accepterande och 

forkastande hallning till den radande ordningen i produktionens sfar, d v s som 

nagot som reproduceras i former som bestams av utvecklingen i sjalva produk 

tionsordningen. Det ar inte bara sa att den tyska arbetarklassen tillvaxer over 

tiden och att olika borgerliga grupper sdker att formulera en fdrsonande hallning 
till den ? det ar ocksa sa att denna klass inre struktur och samhalleliga position 

kraftigt fdrandras pga kapitalets omvandling av Tyskland. Vi fann ovan att den 

strukturella positionen var avgdrande for fdrstaelsen av en subkulturs innehalls 

liga utveckling. Var det av Roths arbete begransas av att han inte kunnat reflek 

tera arbetarklassens saregenhet som underordnad klass och inte utgar fran dess 

sociala situation som subkulturens oundgangliga startpunkt. Den objektiva 

samhalleliga grundvalen fdr arbetarklassens (eller delar av den) reforminriktade 

saval som revolutionara installning, som en materialistisk teori fdrlagger till pro 

duktionsprocessen, existerar inte for Roth. Hans eleganta och dvertygande fram 

stallning av subkultursutvecklingen som en mekanism varigenom den tyska ar 

betarklassens organisationer i en viss period och inom ramen fdr en sarpraglad 

politisk struktur utvecklar en specifik form for politisk (in)aktivitet visavi stats 

makten, den "revolutionara attentismen", blir ofullstandig och otillracklig, med 

en strang tillampning av de krav som teorin om subkultur sjalv staller. Arbetar 

klassens sarart som underklass blir en nddvandig utgangspunkt, vilket ocksa 

sdktes illustrerat i min nagot spekulativa anvandning av Roths begrepp ovan. 

Noter 
1 Guenther Roth, The Social Democrats in Imperial Germany, A Study in Working-Class Isolation 
and National Integration (Totowa, N.J.; 1963) Roth har ocksa publicerat ett forarbete till boken i en 
uppsats med den pregnanta rubriken "The Radical Ideology of a Moderate Labor Movement.", i 
Transactions of the Fourth World Congress of Sociology, vol. IV (ISA, Louvain; 1961), ss 9?24. 

Roths teser och begrepp har tagits upp av den tyske historikern Dieter Groh i hans massiva arbete 
Negative Integration und RevolutionSrer Attentismus. Die Deutsche Sozialdemokratie am Vorabend 
desErsten Weltkrieges (Frankfurt a.M., 1973). Jag har har begransat mig till en analys av Roth. Dels 
tinner jag Roth den teoretiskt mest stringente av de tva, dels utvecklar Groh Roths ansatser i en mera 
(social)psykologisk riktning, med mindre betoning pa subkultursdraget. Jmf aven Helga Grebings 
kritik av Groh i Internationale Wissenschaftliche Korrespondenz (Marz 1974), ss. 105?109, 
2 Jmf artiklarna: 
"Teorier om reformism och arbetararistokrati hos Engels och Lenin'' Arkiv f6r studier i arbetar 
rdrelsens historia nr 6; 
"Robert Michels och teorin om arbetarorganisationernas byrakratisering" Arkiv nr 7?8; 
"Socialdemokratin och arbetarklassen. Om reformismens grundvalar", Zenit nr 40 (1975). (Tva 
medfflrfattare). 
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"Fran underklass till arbetarklass. Fc-randringar i det arbetande folket 1870?1930.", Zenit nr 45 

(1976). 
3 Se t ex uppsatser (och bibliografi) i Martin Bulmer (red.) Working-Class Images of Society 
(London 1975), Frank Parkin (red.) The Social Analysis of Class Structure (London 1974), 

R.T.McKenzie ? 
A.Silver, Angels in Marble. Working-class conservatives in Urban England, 

(London, 1968), m fl. 
4 Jmf arbeten som R.Bendix, Nationbuilding and Citizenship, S.M.Lipset, Political Man och The 
First New Nation, Stein Rokkan, Citizens, Elections and Parties m fl. 
5 Jmf t ex Rokkans utvecklingstypologi fdr Vasteuropa, a. a. kap. 3 ("Nation-Building, Cleavage 
Formation and the Structuring of Mass Politics.") 
6 Anknytningen till Weber framgar t ex av hans utnyttjande av Weber-teser i kap. X. Roth ar vidare 
redaktdr for den engelska utgavan av Webers arbete Wirtschaft und Gesellschaft (Economy and 

Society I?III). 
7 Roth, a.a. s 3 
8 Ibid., ss 8 ff 
9 Ibid., s 7 
10 Ibid., s 6 
11 1878?1890 var det socialdemokratiska partiet fdrbjudet som riksorganisation. Ett (vaxande) 
antal socialdemokrater valdes dock in i Riksdagen. Denna periods konsekvenser fdr partiets senare 

utveckling ar fdremal fdr skilda beddmningar. 
12 Denna formulering finns explicit i Roths fdrstudie, se not 1. Sjalva tesen har fatt sin genomslags 
kraft fran Erich Matthias berdmda essa om partiideologen Karl Kautsky: "Kautsky und der Kautsky 
anismus. Die Funktion der Ideologic in der deutschen Sozialdemokratie vor dem ersten Weltkrieg", i 
I Fetscher (red.) Marxismusstudien II (Tubingen, 1957), ss 151?197. 
13 Roth, a.a., s 8 
14 Ibid. 
15 Jmf t ex min artikel om Michels (not 2) 
16 Roth, a.a., ss 8?9.1 sin konklusion ger Roth fdljande pregnanta sammanfattning av sina teser: 

The compulsion of circumstances dictated a conscious policy of tolerating the labor movement in a 
state of isolation. Thus a class-conscious Social Democratic subculture based on legal mass organiza 
tion was tree to develop. 

The subculture was "negatively" integrated into the dominant system because by its very existence 
it provided an important means for the controlled expression and dissipation of conflict and thus 
contributed, for decades of peacetime, to the stability of the Empire. Specifically, the Social 
Democratic subculture furthered political moderation and industrial discipline in the following way: 
(a) It gave the workers the political and social recognition which the dominant system denied them. 

(b) Radicalism was greatly weakened because both the individual Social Democrat in his industrial 

job and the party as a whole had to be careful not to provoke retaliatory measures or an intensifica 
tion of repressive policies. Because of the permissive aspects of the dominant system, party and 
unions had an overriding interest in legality and therefore strove to protect themselves against 
complete suppression by fighting Blanquist and anarchist tendencies, (c) With the expansion of the 
labor movement, more and more workers were taught by their own representatives to accept the 

necessity of authority, discipline, skill and good work performance. Social Democratic workers ende 
avored to prove to themselves and to others that radical political aims and personal respectability 
were not mutually exclusive, (d) Indirectly the Social Democratic labor movement enforced better 

living and working conditions by its mere presence and thus promoted reformist moderation and 
industrial peace, even though the unions could not negotiate with big business and even though the 
Social Democrats did not cooperate on welfare legislatioiLjss. 315?16). 
17 Talcott Parsons, Essays in Sociological Theory (rev.ed.) (Glencoe, 111., 1954), ss 330?31. 
Detta resonemang utvecklar Parsons i en kritisk kommentar till 100-arsminnet av Kommunistiska 

Manifestet ? och den marxska klasskampslaran ar fdremalet fdr Parsons kritik. 
18 D.O.Arnold (red.) The Sociology of Subcultures (Berkeley 1970), s 92. Begreppet aterkommer i 
en rad kriminologisk-sociologiska sammanhang. Jag ar sjalv fdga bekant med omradet, men en ge 
nomgang av fdrfattare som Yablonski, Polsky(77ie Violent Gang, resp. Hustlers, Beats and Others), 
Kaj Hakanssons urval De lagldsa, och de arbeten, vartill Hakansson och Arnolds bdcker hanvisar, 
(sarskilt Cloward-Ohlin och Albert Cohen) gjorde att jag fann Arnolds uppsatser som de fdr mitt syf 
te bast preciserade. 
19 Ibid., s 94 
20 D.O.Arnold, "A Process Model of Subcultures", i Arnold, a.a., ss 112?18. Har citat s 114. 
21 Ibid., s 115 
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22 J.M.Yinger, "Contraculture and Subculture", American Sociological Review vol 25 (1960), ss 
625?35. 
23 Ibid., s 626 (min emfas) 
24 Ibid., s 628 
25 Ibid. 
26 Ibid., s 627. Jmf ocksa A:Cohens villkor fi>r en subkulturs genes: 

"The crucial condition for the emergence of new cultural forms is the existence, in effective in 
teraction with one another, of a number of actors with similar problems of adjustment," Delinquent 
Boys (Glencoe, 111, 1955) s 59. 
27 Yinger, a.a., s 629 
28 Ibid 
29 Ibid., ss 632-33 
30 Framstallningen bygger pa olika framstallningar av den tyska socialdemokratins historiska ut 
veckling, inte minst pa Carl E. Schorske, German Social Democracy 1905-1917. The Development of 
the Great Schism (Cambridge, Mass., 1955). 
31 Roth (1961), s 9 
32 Roth (1963), s 161: "As the economic resources of the unions became stronger than those of the 
party, the Social Democratic union leaders quickly moved to establish themselves as the full equals of 
the party leaders...." 

J.P. ROOS - BARBARA ROOS forts, fr. sid. 13 

J.P.Roos: Om sambandet mellan planering och forskning av levnadsfdrhallanden. Seminarium om 
livskvalitet och planering. Skokloster 24?25.5.1976. 

Barbara Roos ? J.P.Roos: Manniskans sjalvfdrverkligande och valfard, i Anders Ringen (red.) Vel 

ferdsforskning og sosialpolitikk. INAS Rapport 75:1, Oslo 1975. 
Barbara Roos ? J.P.Roos: A comparative study of the way of life in conditions of social change in 
the socialist and capitalist countries. Research plan for the years 1976?79. Academy of Finland 
29.3.1976. 

Waclaw Szubert: Den socialistiska socialpolitikens ursprung, omfattning och uppgifter. Socialpolitik 
i Polen II. Institutet ft>r social forskning, Stockholm 1976. 
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