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Förord

Högskolan på Gotland är ett av landets minsta lärosäten. 
Inte desto mindre bedrivs här kvalificerad forskning inom ett stort 
antal ämnesområden. Årets upplaga av Gotlandsakademiker 
tycker om ... är ett utsnitt av denna forskning under det gångna 
året. Här kan man ta del av allt från gotländsk folkkultur under 
1800-talet till dataspel och italiensk betongarkitektur. 

Trevlig läsning!

Lennart Runesson    Åke Sandström
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Per Arvid Säve  
– den gotländska folkkulturens skapare

Ulf Palmenfelt 

Per Arvid Säve skapade museet Gotlands Fornsal som idag är länsmuseum 
på Gotland och har bytt namn till Gotlands Museum. I denna uppsats 
ska jag påstå att han också bidrog till att skapa idén om den gotländska 
folkkulturen. 

Säve föddes 1811 i Roma prästgård som son till kyrkoherden Per 
Hieronymus Säve. I 10-årsåldern flyttade han med familjen till Visby sedan 
fadern fått en tjänst som lärare. Som tjugoåring reste han till Uppsala för att 
studera, men återvände till Visby efter ett par år utan att ha avlagt någon 
examen. Han gifte sig 1843 med Anna Lovisa Holmström från Norrköping. 
Paret fick inga egna barn, men hade periodvis syskonbarn boende hos sig. 
I Visby tjänstgjorde han som lärare i historia, geografi och modersmålet vid 
läroverket. 1861–1864 var han anställd av Kungliga Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademien för att dokumentera fornlämningar i Västergötland, 
Östergötland och på Gotland. 1871 beviljades han pension av riksdagen. 

Per Arvid Säve fick Vasaorden 1860, promoverades till hedersdoktor i 
Uppsala 1877 och utsågs 1880 till hedersledamot av Vitterhets-, Historie- 
och Antikvitetsakademien. Han dog i Visby 10 november 1887.

Genom sin tjänst som lärare vid läroverket i Visby kom Per Arvid Säve i 
kontakt med ungdomar från hela Gotland som kunde tipsa honom om var 
han kunde hitta goda informanter. Stora delar av sina sommaruppehåll 
tillbringade han sedan med att resa runt på Gotland och uppteckna 
gutamålsord, sagor, sägner, visor och lekar. Han var även en skicklig 
tecknare och akvarellist och har i bild dokumenterat byggnader, redskap 
och miljöer. Resorna på landsbygden väckte hans intresse för den materiella 
folkkulturen och han iscensatte en systematisk insamling av föremål som 
kom att bilda grunden till Gotlands Fornsal.

Större delen av Per Arvid Säves fältanteckningar och renskrivna manuskript 
förvaras i Uppsala universitetsbiblioteks handskriftssamling. Delar av dessa 
återfinns i kopierad form i Landsarkivet i Visby samt i Almedalsbiblioteket. 
Några originalmanuskript finns i Gotlands Museums arkiv.
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Kultur

Det svenska ordet kultur kommer som bekant av det latinska verbet colo, 
colui, cultum, colere, som betyder både odla jord, men också bebo, utbilda, 
andligen förädla eller i handling vårda. Participformen cultum, odlad, har gett 
cultura som betyder bearbetning, odling, men också sedlig förädling. Från 
allra första början hade ordet förmodligen den konkreta betydelsen ”den av 
människan förädlade, kultiverade naturen”, men tidigt verkar det också ha 
fått den bildliga betydelsen ”andlig odling”. Kultur är människans påverkan 
på naturen, både den natur som finns runt omkring oss och den natur vi bär 
inom oss.

Till svenska verkar ordet först ha kommit i formen ”kult”, det vill säga 
gudsdyrkan, odling av religiösa ideal. Jag ska inte följa ordets utveckling 
genom århundradena utan nöja mig med att konstatera att på 1800-talet 
kopplades ordet kultur samman med urbaniseringen och framväxten av 
den borgerliga samhällsklassen. Den borgerliga, urbana människan såg sig 
själv som en ”kultiverad” människa. Här används begreppet kultur som en 
tydlig motsats till natur. Den kultiverade människan är civiliserad, kontrollerad, 
tar avstånd från eller kan i alla fall behärska sina naturgivna, djuriska drifter. 
Kultur är de sysselsättningar kultiverade människor ägnar sig åt för att 
markera hur de skiljer sig från den råa obearbetade naturen: opera, balett, 
konserter, pianosalonger, poesiaftnar. Samtidigt konstrueras begreppet 
”natur” som en effektfull kontrast till människans förfinade, civiliserade kultur. 
Det är nu konstnärerna målar vilda, storslagna naturscenerier, det är nu 
överklassen börjar skaffa sig lantställen med anlagda promenadstigar där 
man kan flanera mitt i naturen och det är nu man börjar anlägga botaniska 
trädgårdar inuti städerna, där man visar upp den vilda naturen i tämjd form, 
bakom staket. Botaniska trädgården i Visby anlades samtidigt som Central 
Park i New York.

Den brittiska religionsantropologen Edward Tylors definition av kultur bröt 
radikalt med detta synsätt och kom att bli betydelsefull för lång tid framåt. I 
själva verket är det grundtanken bakom den som ligger till grund för alla så 
kallade etnologiska eller antropologiska kulturbegrepp ännu idag.

Så här skrev Tylor 1871 i boken ”Primitive Culture”:

[Culture is]…that complex whole which includes knowledge,  
belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and 
habits acquired by man as a member of society (Tylor 1871, 1958).

De tre centrala punkterna i Tylors definition är att kultur inte begränsas 
till att omfatta enbart ”finkultur”, utan allt mänskligt inlärt beteende, att 
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kultur är något som alla människor är i besittning av, alltså inte enbart 
en bildad överklass och för det tredje att kultur är något vi lär oss som 
samhällsmedlemmar.

Folk

Ordet ”folk” laddades politiskt under franska revolutionen. Tillsammans med 
termen medborgare, ”citoyen”, användes ”peuple” för att beteckna de breda 
massorna i motsats till aristokratin. I den franska konstitution som antogs 
1958 står det ännu: ”la république est le gouvernement du peuple, par le 
peuple, pour le peuple”. 

I Preussen och de många tysktalande småstaterna blev begreppet 
”Volk” vid slutet av 1700-talet en symbolladdad term för att betona 
intressegemenskapen dem emellan och förbereda ett politiskt enande. 
Johann Gottfried Herder lanserade tankegången att ”Volkslieder”, folksagor 
och folksägner skulle vara uttryck för en gemensam ”Volksgeist” eller folksjäl. 
I en sorts kollektiv gemenskap är det folket som diktar. ”Das Volk dichtet”, 
folket diktar, skrev Jakob Grimm och vidare ”Jedes Epos muß sich selbst 
dichten” , vart enskilt epos måste dikta sig självt (Burke 1983, 18).

När några unga Uppsalastudenter grundade det Götiska förbundet i 
Stockholm 1811 lanserades i stället förleden ”forn-” som en nyckelterm. I 
en av Götiska förbundets ändamålsparagrafer stod att man skulle forska i 
”Nordens fornhävder och sagor”. Förbundets tidskrift ”Iduna”, beskrevs som 
en tidskrift ”för den nordiska fornålderns älskare”. Erik Gustaf Geijers och Arvid 
August Afzelius utgåva av ballader kallades ”Svenska folk-visor från forntiden” 
(1–3, 1814–18). Det var i förordet till den som Geijer skrev att balladerna 
härstammade från en tid då ”ett folk sjöng som en man” (Burke 1983, 19). 

Richard Dybecks ”Runa”, som började utges 1842 hade underrubriken 
”Tidskrift för fäderneslandets fornvänner”. Under 1800-talet grundades 
fornminnesföreningar i i stort sett alla svenska socknar. Svenska 
Fornminnesföreningen som grundades 1869 är fortfarande verksam. 
Det gäller också Svenska fornskriftsällskapet grundat 1843. Ännu 1920 
publicerade Nils Edvard Hammarstedt en skrift med titeln ”Svensk forntro 
och folksed i ord och bild”.

”Folk” kopplas till ”kultur”

Första gången jag påträffat ordet folkkultur som akademisk ämnesbeteckning 
är 1939 i en artikel i tidskriften ”Folkminnen och folktankar”. Författare var 
etnologen Åke Campbell och artikeln heter ”Om mål och medel för den 
folkloristisk–etnologiska undersökningen av den svenska folkkulturen” 
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(Campbell 1939, 69). I artikeln beskriver Campbell hur arbetsfördelningen 
mellan de svenska arkiven ser ut och hur den bör organiseras bland annat 
inför insamlingen av material till den atlas över svensk folkkultur som hade 
påbörjats 1937. I artikeln använder Campbell systematiskt termen folkkultur 
inkluderande för att samtidigt beteckna etnologi och folkloristik. Här finns 
alltså tanken på ett enhetsämne tydligt manifesterad under namnet folkkultur. 
Men här finns också ledtrådar som pekar mot den politiska situationen i 
Sverige utanför den akademiska världen. I första hand är det dokumentation 
av kulturområden, kulturgränser och spridningsvägar som Campbell lägger 
vikt vid. Han skriver med spärrad stil att: 

…folkkulturen aldrig manifesterar sig annat än i provinsiella 
särformer. Från bygd till bygd skifta kulturformernas typer, 
gruppering och betoning. Uppgiften innebär för institutionernas 
del, att de måste samordna sitt arbete så, att folkkulturen 
i alla delar av landet blir tillräckligt fylligt och representativt 
dokumenterad, på det att Sveriges kulturgeografiska struktur 
skall kunna bestämmas, kulturområdena karakteriseras och 
kulturspridningens centra, vägar och gränser klarläggas. 
(Campbell 1939, 100).

Den självklara gräns som Campbell etablerar med sin arbetsordning är den 
svenska nationsgränsen. Riket Sverige kan visserligen visa upp regionala och 
sociala variationer, men hela tiden inom en ram av svenskhet som inte kan 
ifrågasättas. 

Åke Campbell skrev sin text samma år som andra världskriget startade. 
Socialdemokraterna hade bildat sin första egna regering 1920 och be-
härska de den svenska politiska scenen. 1928 hade Per Albin Hansson fällt 
det yttrande som därefter skulle komma att utgöra en svensk nyckelsymbol 
i ett halvt sekel: ”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade 
eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn”. Ordet ”folkhem” fick 
sin nuvarande betydelse (Nationalencyklopedins ordbok 1995). I den 
socialdemokratiska retoriken nedtonades tidigare centrala begrepp som 
klasskamp och klassmotsättningar. När arbetarnas parti hade tagit den 
politiska makten behövdes de inte längre. I folkhemmet skulle det varken 
finnas kelgrisar eller styvbarn. 

En svensk kompromiss

När vi såhär i efterhand konstaterar att termen folkkultur lanserades 
programmatiskt 1939 kan den på flera sätt ses som en typisk svensk 
kompromiss. Den medlade i den akademiska debatten mellan två 
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grannämnen genom att stoppa dem bägge i samma låda med ett nytt och 
neutralt namn. Den osynliggjorde ekonomiska och politiska orättvisor genom 
att kalla dem för regionala eller sociala variationer inom den gemensamma 
ramen. Den manade till nationell enhet i en orolig tid. Den kan lätt fogas in i 
tankegångar som ”ett folk – en nation – en kultur”. Vad ska ett folkhem ha om 
inte en gemensam folkkultur?

I förordet till verket ”Svensk bygd och folkkultur” skriver också redaktörerna 
Sigurd Erixon och Åke Campbell 1946:

Under intrycket av den världskamp, som nu för andra gången 
under detta sekel förhärjat och bragt undergång åt folkkulturer och 
kultursammanhang, synes vårt folk ha större behov av förankring i 
sitt eget odlingsarv än någonsin tidigare. 
Denna inställning hos vårt lands befolkning manifesterades nyligen 
vid en Gallupundersökning, vid vilken majoriteten deklarerade 
sitt intresse för folkkulturens utforskning och för att dess skatter i 
lämpliga former borde omhuldas och skyddas (Erixon & Campbell 
1946, 7). 

Som många kompromisser är termen folkkultur en sammanfogning där 
man ser skarvarna. Om vi accepterar Tylors definition att kultur bärs upp av 
alla individer i alla samhällen, blir begreppet folkkultur antingen en tautologi 
av liknande slag som ”folkdemokrati” och därmed ett språkligt missfoster. 
Eller också kan det uppfattas som att det i förtäckt form påstår att de lägre 
klassernas kultur är en subkultur, underordnad elitens. 

Nu är det dags att återvända till Säves arbete på 1800-talet. Själv talade han 
aldrig om en gotländsk folkkultur. Ville han betona att något var gammalt, 
använde han modeordet forn- som i fornsaker, ville han betona att något var 
gotländskt, använde han prefixet guta- som i gutamål. Och ordet kultur före 
Tylors tid betydde som sagt pianoaftnar, opera och konstutställningar. Säve 
skulle kanske ha sagt något i stil med ”den gutniska allmogens forndigra 
seder och bruk”.

Om vi däremot ser till funktionen och bortser från praktiken så är faktiskt 
folkkultur ett ord som skulle ha passat utmärkt till att beskriva vad Säve 
intresserade sig för. Ordet folkkultur pekar bakåt, utåt, nedåt och bortåt. Det 
pekar bakåt mot förgången tid, folkkultur är något som fanns förr, till exempel 
i det gamla bondesamhället. Det pekar utåt mot ”dom”, de andra som inte 
är som vi, mot de avvikande, exotiska, utanförstående. Det pekar nedåt 
mot samhällsklasser som befinner sig under forskarens nivå och det pekar 
bortåt mot andra folk och länder. ”Folkkultur” är ett ord som lätt lånar sig till 
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etnocentriska och sociocentriska ståndpunkter. Det är i den bemärkelsen jag 
vill påstå att Säve faktiskt skapade den gotländska folkkulturen. Naturligtvis 
menar jag inte att Säve hittade på sagor och sägner, visor, lekar och föremål. 
Företeelserna fanns förstås redan, bara det att inget såg något märkligt eller 
speciellt gotländskt i att man drog pasjasar för varandra, att gammalt folk 
sysslade med geisk eller att det spelades polskor på bröllop. Det som var 
nytt var att betrakta vissa av de saker människor ägnade sig åt som delar i 
ett sammanhängande system som man kunde sätta en etikett på och som 
kunde kopplas till nationella värderingar och till byggandet av det moderna 
samhället.

Hur gick då det till? I 40 års tid ägnade Säve en stor del av sina krafter åt 
insamlingsverksamhet. Han sammanställde sex foliovolymer som han kallade 
”Gotländska samlingar”. Där fanns 30 000 gutamålsord, 800 sägner, 200 
sagor, 492 visor, 338 lekar, och tusentals kortare eller längre anteckningar 
om folkliv. Dessutom samlade han ihop stora mängder föremål. Han var 
inte ensam. Runt om i Sverige och i andra länder var andra upptecknare 
och samlare verksamma. Den ideologiska inspirationen kom från Johann 
Gottfried Herders nationalromantiska idéer om en kollektiv, skapande 
folk själ, överförda till svenska förhållanden av Götiska förbundet. Den 
praktiska förebilden var bröderna Grimms utgåvor av sagor och sägner. 
Dessa upptecknare var lärda män (plus en och annan kvinna), de kom från 
högreståndsmiljöer, ofta från städerna. När de gjorde sina uppteckningsresor 
var de lika mycket upptäcktsresanden i främmande land. 

Och de kommunicerade med varandra, de skrev brev och de besökte var-
andra. Säves yngre bror, Carl Säve, som var professor i nordiska språk i Upp-
sala, kor re spon derade livligt med den danske sagosamlaren Christian Molbech, 
som också skickade både Carls vetenskapliga uppsatser och delar av Per 
Arvids samlingar till Jacob Grimm. Carl var nära vän med George Stephens, 
som gav ut ”Svenska folk-sagor och -äfventyr” tillsammans med Gunnar Olof 
Hyltén-Cavallius, och han umgicks med Erik Gustaf Geijer i Uppsala. 

Det var insamlarna som avgjorde vad som var viktigt och intressant att 
spara på. Ålderdomliga ord var viktiga, långa och konstfärdigt formade 
folksagor var värdefulla, liksom balladtexter och folkvisor. Hustyper skulle 
beskrivas, högtidsdräkter, vackra bruksföremål, snidade, broderade, för-
silvrade saker skulle förvärvas och föras till museer. Gemensamt var att det 
man uppmärksammade skulle vara exotiskt, iögonenfallande, spännande, 
fängslande och estetiskt tilltalande. Dessa fynd ordnade man enligt system-
atiska regler. De regionala folkkulturerna bestod av en säregen dialekt, 
av en uppsättning folksägner och lokalhistoriska berättelser och av den 
materiella folkkulturen. Och tillsammans speglade detta bygdens folkkynne. 
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Det var som att man tänkte sig en uppsättning av tomma arkivskåp och 
museimontrar, där etiketterna redan var uppklistrade, men det gällde att gå ut 
i verkligheten och hämta beläggen och stoppa in dem i sitt rätta fack.

Det vanliga, det vardagliga, det fula, det triviala brydde man sig inte om. 
Man var inte intresserad av livet i städerna och tätorterna, inte av fabriks-
arbetarnas, sjömännens eller soldaternas kultur. De högre ståndens, herr-
gårdarnas, godsens och prästgårdarnas traditioner låg antagligen för nära 
upptecknarnas egna miljöer. Det var inte tillräckligt exotiskt. 

För Gotlands del blev det allt som Per Arvid Säve samlade plus förstås 
bildstenar, skeppssättningar, kämpgravar och huggna minneskors 
som kom att utgöra folkkulturen. Att den bildade herren från staden 
uppmärksammade detta gav det status och särprägel. Och gör det kanske 
fortfarande. Det museum han grundade har ju fortfarande ”Gotlands” 
kvar i sitt namn, även om man har bytt ut ”fornsal” mot museum. Men det 

Under sina resor runt Gotland var Per Arvid Säve flitig med att avbilda vad han såg.  
Här har han tecknat av Hoburgsgubben någon gång på 1850-talet. 
Källa: Handskriftsamlingen i Uppsala Universitetsbibliotek, UUB R:625.
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heter inte Östersjö museet eller Östsvenska museet eller Kulturhistoriska 
museet. Det visar upp föremål i deras egenskap av att vara gotländska och 
dessutom eller kanske just därför exotiska, iögonenfallande, spännande och 
estetiskt tilltalande. Här finns mycket lite av det vanliga, det vardagliga, det 
fula och det triviala – eller av det som inte är gotländskt. Och i vilka riktningar 
pekar museets montrar? Är det inte möjligen bakåt, utåt, nedåt och bortåt 
precis som folkkulturen? Bakåt mot förgången tid, utåt mot de andra som 
inte är som vi, nedåt mot lägre samhällsklasser och bortåt mot det förflutnas 
främmande folk och länder.

Och denna inställning är Gotlands Museum inte ensam om. Ganska ofta blir 
jag kontaktad av journalister på lokalradion och de lokala tidningarna för att 
berätta om olika sidor av den gotländska folkkulturen. Hembygdsföreningar 
bjuder in mig att berätta gotländska folksägner på sina årsmöten och ibland 
kommer elever från filmgymnasiet i Visby och vill intervjua mig om gotländsk 
folktro. I sådana och flera andra sammanhang lever arvet från Per Arvid 
Säve kvar tvåhundra år efter hans död. På det sättet menar jag att Per Arvid 
Säve med sitt arbete aktivt var med om att lansera idén om en gotländsk 
folkkultur.
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Finlands tre krig
Margaretha Mellberg

”Just när du trodde det var över…” 

Den klassiska schablonen för skräckfilmer är fullt tillämpbar på Finlands 
historia under andra världskriget. Av de nordiska länderna var Finland det 
land som upplevde den mest dramatiska krigshistorien under tiden 1939–
1945. Finland är ett glest befolkat land. Dödstalen för Finland gör inget större 
intryck i jämförelse med vad ett totalhärjat Europa kunde visa upp efter 
detta katastrofala krig. Men räknar man procentuellt (mellan 2 och 3 procent 
av landets totalbefolkning) finner man att en anmärkningsvärt stor del av 
finländarna inte fick uppleva efterkrigstiden.

”Så ska en finne slåss…”1

För de flesta svenskar är Finlands roll under andra världskriget synonymt 
med vinterkriget. Inte så många känner till att detta krig följdes av ytterligare 
ett krig. Ännu färre vet att Finland från hösten 1944 fram till vårvintern 1945 
genomlevde ett tredje krig. 

Även internationellt är det vanligt att Finland under andra världskriget 
associ eras med vinterkriget. Detta krig utkämpades från november 1939 
till mars 1940, när det övriga Europa befann sig mitt i det s. k. låtsaskriget. 
Krigsförklaringar hade utfärdats, men efter det att Hitler och Stalin hade delat 
Polen mellan sig hände ingenting, förutom i Finland. Det skapade naturligt 
nog rubriker. Till detta får man addera att vinterkriget uppfyllde alla kriterier 
på en hjältesaga. Det lilla Finlands envisa försvar mot det på alla områden 
överlägsna Sovjet imponerade på Västeuropa. ”Finlands sak är vår” är en 
slogan som ingen i Sverige har glömt bort. 

Krigspropaganda följer sina egna lagar och det första offret är som 
bekant sanningen. Finland jämfördes med David mot Goliat. De trehundra 
spartanerna vid Thermopyle var också populärt, därtill med en twist om 
försvar av västerländsk kultur mot barbarisk asiatisk sådan. Runebergs 
Fänrik Ståls sägner memorerades och citerades både i tidningspress och 
från man till man. Författare, både i Finland och i Sverige, skrev dikter om 

1 Citat från Johan Ludvig Runebergs dikt ”Sven Dufva” i Fänrik Ståhls sägner.
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den hjältemodiga kampen. De bästa av dessa dikter är de som i enkla 
uttryck fångar finländarnas utsatthet och försvarsvilja. Ett sådant exempel 
är Elmer Diktonius’ Namnlös soldat, som ger de anonyma soldaterna en 
röst. Ett annat är Jarl Hemmers Soldatpsalm, med sitt upprepade mantra 
”blott landet, landet räddas”. Men även mindre lyckade poetiska alster 
såg dagens ljus. Bertel Gripenberg, en av samtiden hyllad finlandsvensk 
rimsmed, vars alster sedermera har dykt upp i diverse pekoralsamlingar, 
fann sig också föranledd att ta till pennan i dikten Finlands vapen. Genom 
beskrivningar av de finska landskapsvapnen utmålar Gripenberg ”typisk” 
finsk stridsberedskap. ”Karelens pansrade arm” och ”Savolax båge” 
passar ju bra, och förvisso ”björnen från Björneborg”, men ”hermelinen” 
(Österbotten) blir något knepig are. Riktig besvärligt blir landskapet Nyland, 
eftersom Nylands vapen är en på vågen fridfullt guppande eka. Gripenberg 
snör dock ihop säcken med nationsvapnet – ”Finlands vredgade lejon” som 
”skakar tassen med klorna” – och avrundar med följande bombasm: 

 skall Göta lejon ej vakna snart 
 och sluta upp vid sin broder? 2

Det pekorala inslaget i ovanstående dikt, liksom i mycket annat av krigs-
propagandan, är egentligen inte svårigheterna att få landskampssymbolerna 
att passa in i krigsjargongen, utan att Finland framställs som en svärds-
viftande segrare. Sanningen var emellertid att det för Finlands del inte alls var 
frågan om att vinna eller förlora. Kriget gällde hur länge man skulle hålla ut 
innan det oundvikliga nederlaget. Att Finland försvarade sig i flera månader 
medan Polen hade dukat under på några veckor förbluffade samtiden. I 
efterhand vet vi emellertid att Sovjets svaga agerande mot Finland inte är 
jämförbart med det väldiga krigsmaskineri som Tyskland satte in mot Polen. 

Finland hade genomlidit ett inbördeskrig mellan röda och vita i slutet av det 
förra världskriget med åtföljande vit seger. Att Sovjet inte agerade kraftfullare 
under vinterkrigets inledningsskede berodde på att man förväntade sig att 
de finländska arbetarna skulle hälsa arbetarstaten Sovjet som befriare. När 
så inte skedde satte man in ett större anfall på Karelska näset i början av 
1940, varefter Finland omgående kapitulerade och tvingades avstå stora 
landområden till Sovjet. 

I Tyskland hade man emellertid nogsamt iakttagit den Sovjetiska krig-
föringen. Av det man såg drog man slutsatsen att Sovjet var en koloss på 

2 Elmer Diktonius, Jarl Hemmer och Bertel Gripenberg, här citerade i Dikterna om 
Finlands kamp, (Helsingfors 1940), Diktonius, 24–24, Hemmer, s. 55 och Gripenberg, 
s. 48. Med ”Göta lejon” menar Gripenberg givetvis inte Västsverige utan hela Sverige. 
Logiskt borde det väl i så fall stå ”Svea lejon”, men poesins vägar löper inte alltid 
parallellt med logikens.
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lerfötter, som inte skulle bli svår att besegra. På det sättet fick vinterkriget 
också en världshistorisk betydelse. 

Diplomaternas krig

Ett minst lika dramatiskt krig som det vid fronten utkämpades diplomater 
emellan. Denna dramatik har återberättats av Max Jacobsson i boken 
Diplomaattien talvisota [Diplomaternas vinterkrig] som kom ut 1955. Boken 
blev en klassiker som översattes till både svenska och engelska.3 Jacobsson 
analyserar det erbjudande om hjälp till Finland som kom från Frankrike och 
Storbritannien. Enligt planen skulle franska och brittiska trupper sändas till 
Finland via norra Norge och Sverige. Varför denna omväg? Hjälpen behövdes 
bäst i sydöst. Syftet med erbjudandet var emellertid att kapa den svenska 
malmleveransen till Tyskland. Sverige och Norge tillät dock inte främmande 
trupper på sina neutrala områden. Det innebar inte någon större skada för 
Finlands del att det fransk–brittiska erbjudandet aldrig realiserades. Man 
hade förlorat i alla fall.

I Finland var man ändå något bitter över att svenskarna trots ”Finlands sak 
är vår” var så snabba med att deklarera sig icke villiga att delta i hjälpen. En 
fördröjning hade spelat Finland väl i händerna. De finländska diplomaterna var 
nämligen inte så dumma som deras kollegor i England och på kontinenten 
hade räknat med. Erbjudandet kunde utnyttjas för att sätta press på Sovjet 
och få till stånd någorlunda acceptabla fredsvillkor. Denna diplomatiska 
list lyckades. Sovjet hade i vinterkrigets inledningsskede utsett en grupp 
flyktingar från det finska inbördeskriget 1918 stationerade i Terijoki i Karelen 
till ”Finlands verkliga regering”. När man fick reda på det fransk–brittiska 
erbjudande övergav Sovjet Terijoki-regeringen och öppnade förhandlingar 
med Finlands lagliga regering. Fred kunde uppnås. Finland fick göra tunga 
eftergifter, men annekterades inte av Sovjet.4 

Vinterkriget skakade om Finland i grunden. Efter en sådan ”helvetes bastu” 
som det finska uttrycket ljuder, tycker man att Finland borde ha fått sitt mått 
fullt av andra världskrigets dramatik. Så var det inte. Ännu var det mycket 
som återstod.

Finlands olyckliga val

Den intressantaste aspekten med Finlands reaktion på det fransk–brittiska 
hjälperbjudandet har observerats av Heikki Ylikangas. Finland använde sig 
av fransmännens och britternas förslag för att försöka utverka hjälp från 
Tyskland, som man då betraktade som den framtida segraren i det pågående 

3 På svenska: Vinterkrigets diplomati (Stockholm 1967).
4 David Kirby, Östersjöländernas historia 1772–1993 (Stockholm 1996) s. 354–355.



Gotland University Press 14

22

storkriget. Som det senare visade sig tolkades detta i Tyskland som en 
inbjudan till framtida samarbete.5 

Fredsvillkoren upplevdes som mycket orättvisa i Finland. Relationerna med 
Sovjet blev därefter ytterligt frusna. På detta sätt blev vinterkriget orsak till 
nästa krig: fortsättningskriget. Det är det andra och det längsta och mest 
komplicerade och diskuterade av Finlands tre krig. Om detta krig har de 
finländska historikerna skrivit mera än om någon annan period i Finlands 
historia. 

För de svenskar som enbart känner till vinterkrigets hjältesaga brukar det 
bli en chock när man finner att Finland och Nazityskland stred på samma 
sida. Inte sällan tror man sig också i och med en sådan upptäckt avslöja 
mörka hemligheter om det tidigare så modiga grannlandet. Så enkelt är det 
emellertid inte. Det finns nämligen ingenting att avslöja. Finland förlorade 
kriget. Förlorarna i krig brukar efter nederlaget få all sin smutsiga byk 
offentligt tvättad. Så skedde också i Finland. De som var ansvariga för detta 
krig ställdes inför rätta i enlighet med ett sovjetiskt krav i fredsvillkoren.6 
Många upplevde dessa rättegångar som orättvisa och ledde därmed in 
historieforskningen i en försvarsattityd och en apologetisk historiesyn. Det är 
alltså inte lik i lasten som har blivit föremål för senare generationers kritik av 
eventuella historieförfalskningar. Det är bortförklaringarna och undanflykterna 
som kritiseras. 

Det är emellertid viktigt att komma ihåg att det inte var av ideologiska 
orsaker som Finland slöt upp vid Nazitysklands sida. Kriget hade politiska 
grunder. Under mellankrigstiden fanns det fascistiska och nazistiska 
sammanslutningar och organisationer i alla nordiska länder, även i Sverige. 
Dessa var starkast i Finland, även om nazism och fascism aldrig var någon 
dominerande ideologi i Norden. Finland var en ung stat. Dess politiska 
historia under de första decennierna var turbulent, tragisk och dramatisk, 
som så ofta är fallet med unga stater. De politiska valmöjligheterna har 
analyserats av Lauri Karvonen. 7 Karvonen visar hur nära det var att Finland 
hade följt samma utvecklingslinje som Italien eller Tyskland, men hur man 
i sista stund slog in på demokratins väg i och med att man avvärjde ett 
försök till fascistisk statskupp i början av 1930-talet. Därefter har Finland 
följt en samförståndets väg i likhet med övriga nordiska länder. År1941 var 
Finland således en demokratisk republik med ett flerpartisystem och fria val. 
Majoriteten av den finländska befolkningen betraktade samgåendet med 

5 Heikki Ylikangas, Suomen historian solmukohdat [Knutpunkter i Finlands historia] 
(Helsingfors 2007) s. 269.

6 Henrik Meinander, Finlands historia 4 (Helsingfors 1999) s.279–282.
7 Lauri Karvonen, Ulf Lindström, ”Finlands fascism” i Lauri Karvonen, Ulf Lindström 

(red.) Finland, en politisk loggbok (Stockholm 1986).
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Tyskland som ett nödvändigt ställningstagande som gjordes därför att man 
ansåg att man inte kunde hålla sig utanför världskriget. Och ännu värre: man 
var rädd att gå samma öde till mötes som de baltiska staterna. Sådan var 
situationen i Finland sommaren och hösten 1941. 

Man garderade sig dock redan från början genom att definiera sig 
som medkrigförande, inte allierad, samt ge anfallskriget namnet 
”fortsättningskriget”, alltså en fortsättning på vinterkrigets försvarskrig. Den 
vanligaste beteckningen för de finsk–tyska relationerna, både under kriget 
fram till 1944 och i historieskrivningen efteråt, är ”vapenbröder”. Tyskland var 
alltså enligt denna uppfattning inte ”allierad” utan ”vapenbroder” i kriget mot 
en gemensam fiende. Därmed menade man sig ha folkrättslig täckning för 
sitt ställningstagande. 

En direkt felaktig analys är dock att Finland likt ”drivved” ofrivilligt drogs in i 
kriget genom stormakternas centrifugalkraft. ”Drivvedsteorin” lanserades av 
Arvi Korhonen och hade under en tid stor genomslagskraft.8 Internationell 
forskning kunde dock samtidigt visa att Finland gjorde ett medvetet val, när 
man tillsammans med Tyskland sommaren 1941 förklarade krig mot Sovjet.9 

Tiden från marsfreden 1940 fram till och med hösten 1941 måste således 
betecknas som en offensiv fas i fortsättningskrigets historia. Den offensiva 
fasen följdes dock ganska omgående av en tid av tvekan och återhållsamhet 
som varade från slutet av1941 fram till våren 1944, då man gjorde en 
kursändring som slutade i en direkt fientlighet gentemot tyskarna. Den 
fientliga fasen pågick under vintern och våren 1944–1945 och utgör Finlands 
tredje och sista krig.10

Krigsfångar, flyktingar och andra ljusskygga företeelser

Pragmatism har sina begränsningar. Man sluter inte pakt med hin onde utan 
konsekvenser. Hur ställde sig Finland till nazismens brott mot mänskligheten? 
Till en början hade man ingen åsikt alls om saken. Psykologiskt är detta 
begripligt. Finland hade fullt upp med sina egna problem, dvs. hur man 
skulle klara sig ur kriget någorlunda helskinnad. Det var f.ö. samma attityd 
Sverige hade vid denna tid. Men i längden kunde man inte undgå ett 
ställningstagande. Detta skedde bl.a. i samband med ett antal flyktingar 

8 Arvi Korhonen, Barbarossaplanen och Finland (Stockholm 1963), Meinander, 1999, 
s. 281.

9 Hans Peter Krosby, Finland, Germany and the Soviet Union: The Petsamo Dispute, 
University of Wisconsin Press (Madison 1968), Athony F. Upton, Finland in Crisis 
1940–1941 (London 1964).

10 Lars Westerlund, ”Prisoners of War in Finland in WW II :An Introduction” i Lars 
Westerlund (red.) Sotavangit jainternoidut: prisoners of war and internees 
(Helsingfors 2008) s. 12–13.
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som anlände från Balticum till Finland. Ett tiotal av dessa flyktingar var judar. 
Flyktingarna avvisades, men i detta sammanhang krävde Tyskland att Finland 
också skulle utvisa ca 20 judisk–österrikiska flyktingar stationerade i Finland. 
Dessa flyktingar hade anlänt innan krigsutbrottet. Finland vägrade. Tyskland 
accepterade Finlands vägran efter överbefälhavaren Gustav Mannerheims 
ingripande. 

Finland har berömt sig självt för denna vägran. De österrikiska judarnas 
räddning har länge varit ett viktigt fundament i den apologetiska 
historieskrivningen. 11 Senare forskning visar dock att hyllningarna över de 
österrikiska flyktingarnas räddning raderas ut av vad som hände i de tyska 
strafflägren i norra Finland.

Raija Hanski vid Institutet för mänskliga rättigheter i Åbo har uppgett 
dödstalet 18 798 för sovjetiska krigsfångar i Finland. 12 Lars Westerlunds 
pågående projekt om krigsfångar och flyktingar har med hjälp av 
upprättade persondatabaser visat ett något större antal (19 085). Till detta 
kommer ytterligare drygt 4000 avlidna i uppsamlingsläger och civilläger.13 
Hanski konstaterar att straff som stred mot internationella konventioner, 
t. ex. prygelstraff, förekom i lägren i norr.14 Sovjetiska fångar med judisk 
härstamning hamnade i de tyska strafflägren och fick där inte någon mildare 
behandling än sina olyckskamrater på kontinenten. Behandlingen var 
densamma, nämligen stryk, förnedring, svält och arbete till döds. Dödstalen 
uppges till ca hundra personer. 15

Vad hade Finland i Fjärrkarelen att göra? Varför stannade man inte när man 
hade återerövrat de områden man förlorade efter vinterkriget? Det är en 
viktig fråga att ställa och svaret på den frågan kan komma farligt nära den 
apologetiska historieskrivningen. Det är dock att observera att inmarschen i 
Sovjet förbi 1939 års gränser inträffade under den offensiva fasen. De planer 
som Tyskland och den finländska regeringens inre krets hade inriktat sig på 
var sovjetisk kapitulation före 1941 års utgång. Nu blev det inte så, varefter 
kriget från Finlands sida övergick till en kombination av frammarsch och 
ställningskrig under jämförelsevis lamt motstånd från Sovjet. Men varför drog 
man sig inte tillbaka? Den officiella förklaringen var att de erövrade områdena 

11 Hannu Rautkallio, Finland and the Holocaust: The Rescue of Finland`s Jews (New 
York, 1987) s. 64 och s. 108.

12 Raija Hanski, Behandlingen av krigsfångar under vinter- och fortsättningskriget, 
en folkrättsligstudie, nr. 26 i serien Projektet Finland och de mänskliga rättigheterna 
(Åbo 1990) s. 72.

13 Lars Westerlund,”Persondatabaser om krigs- och repressionsoffer” i Arkiv, samhälle 
och forskning 2008:1, s. 59.

14 Hanski, 1990, s. 64.
15 Lars Westerlund, Saksan vankerileirit Suomessa ja raja-alueilla 1941–1944, [Tyska 

fångläger i Finland och i gränsområdena 1941–1944] (Helsingfors 2008) s. 151–154.
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kunde användas som pant vid framtida fredsunderhandlingar.16 Det var 
en konstruerad förklaring som motsades redan av samtiden, inte minst av 
rent militära skäl. Ett område kan inte anses erövrat innan dess försvar är 
säkrat, löd det militärtekniska argumentet. Så var det inte med Fjärrkarelen 
och trupperna fick illa kvickt dra sig tillbaka mot Karelska näset i krigets 
slutskede. En sådan reträtt borde ha gjorts långt tidigare.17 Det går inte att 
försvara Finlands närvaro i Fjärrkarelen ända fram till 1944.

Däremot är det inkorrekt att betrakta ovanstående förhållanden som 
exempel på finländsk raspolitik, liknande det som hände i de sovjetiska 
områden där Tyskland bedrev ett utrotningskrig. Inte heller kan de finländska 
promenaderna till Onega betraktas som erövringspolitik i syfte att utvidga 
landets gränser. Projektet Storfinland var en angelägenhet för en liten 
minoritet. Redan Mannerheims svulstiga dagorder i krigets inledningsskede, 
där han deklarerade att han inte skulle sticka svärdet i skidan innan Karelen 
var erövrat, utlöste kritik av samtiden och kom av senare historiker att 
betraktas som en smaklös pinsamhet.18 Finlands krigföring innehöll förvisso 
råheter, som alla krig, men var inte officiellt sanktionerad raspolitik. Istället var 
det mera av en på fältet improviserad krigspolitik som bestod av såväl brutal 
behandling av civilbefolkningen som humanitära åtgärder.19 En rasistisk politik 
hade inte haft något folkligt stöd.

Vägen till fred

Ända sedan krigsutbrottet 1939 hade landets styrelse hanterats av en inre 
krets inom regeringen och försvarsmakten. Det var en olycklig och föga 
demokratisk händelseutveckling. Som tidigare påpekats i denna artikel 
hade denna krets redan vid slutet av år 1941 börjat inse att man hade 
hoppat i galen tunna när man gjorde gemensam sak med tyskarna. Av den 
anledningen avstod man från offensiva handlingar, som t. ex. belägringen 
av Leningrad. Finlands armé stod heller aldrig under tyskt befäl. Denna 
återhållsamhet måste ses som en början till försök att avveckla det finsk–
tyska samarbetet, men planerna hölls hemliga för såväl riksdagen som folket. 
Krigscensuren gjorde också sitt till för att hålla finländarna så ovetande som 

16 Seppo Hentilä, ”Tysklands stridskamrat” i Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka 
Nevakivi (red.)  Finlands politiska historia 1809–1998 (Helsingfors 1998) s. 234.

17 Lennart K.. Oesch, Finlands öde avgöres på Näset 1944 (Borgå 1947) s. 193–196.
18 Dagordern citeras i sin helhet i J.K. Paasikivis postumt utgivna dagböcker. Paasikivi 

har tagit citatet från Suomen Socialidemokraatti den 11 juli 1941. J.K. Paasikivis 
dagböcker 1941–1944. Samtal i ond tid [översättning och redigering Frank 
Jernström] (Stockholm 1992) s. 91–92.

19 Antti Laine, Suur-Suomen kahdet kasvot: Itäkarjalan siviiliväestön asema 
suomalaisessa miehityshallinnossa 1941–1944 [Storfinlands två ansikten: Situationen 
för Östkarelens civilbefolkning under det finländska ockupationsstyret 1941–1944] 
(Helsingfors 1982).
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möjligt om världshändelserna. Den inre kretsen var helt omedveten om 
att förfaringssättet var odemokratiskt, utan menade att man borde ”lita på 
regeringen”.20

Som en direkt följd av denna förmyndarmentalitet organiserade sig en 
oppositionsrörelse, främst bland riksdagsledamöter och kulturpersonligheter 
i landet. I efterhand har denna löst sammansatta organisation fått namnet 
”fredsoppositionen” och därmed buntats ihop med andra, icke organiserade, 
ensamma röster som i olika sammanhang, inklusive riksdagsdebatter, 
argumenterade för brytning med Tyskland. Den organiserade delen av 
detta ”mummel i leden” kallade sig själva ”lantdjuren” (= den svenskspråkiga 
delen) och ”vattendjuren” (= den finskspråkiga delen). Dessutom fanns ett 
välorganiserat sovjetiskt spioneri, stationerat i Stockholm. Det misstänktes 
felaktigt att navet i detta spioneri var den sovjetiska ambassadören Alexandra 
Kollontaj. Kontaktperson var i själva verket författaren Gusti Stridsberg som 
dolde sig under pseudonymen ”Klara”.21 Lantdjuren/vattendjuren var helt 
västinriktade och försökte inte upprätta kontakter med Sovjet, utan önskade 
stöd för sina fredssträvanden främst från Sverige och USA. De hade ingen 
del i de slutliga fredsförhandlingarna. Lantdjuren/vattendjurens betydelse var 
mera av moralisk art. Som en medlem av organisationen senare uttryckte sig, 
visade existensen av denna organisation att ”en icke-kommunistisk antitysk 
fredslinje redovisades, så att inte omvärlden trodde att hela Finlands folk 
bestod av fanatiska eller vilseförda nazistbeundrare”.22 

Fredsvännerna tog emellertid kontakt med Juho Kyösti Paasikivi. Paasikivi 
var en Sovjetkännare och politiker som varit ute i kylan i samband med 
Finlands offensiv mot Sovjet, trots att Paasikivi vid den tiden hörde till dem 
som menade att det var politiskt riktigt att gå samman med Tyskland. 
Denne Paasikivi var en högst märklig man: en sur och tämligen kolerisk 
bankman och tidigare fennoman, dvs. förespråkare för finskhet i Finland 
och fientlig till det svenska inflytandet i politik och kulturliv, men också en av 
Finlands mest begåvade statsmän. Som galjonsfigur för kriget fick han länge 
stå i skuggan av den betydligt mer karismatiske Mannerheim. I samband 
med att Paasikivis dagböcker publicerades i slutet av 1980-talet har man 
mer och mer börjat inse denne politikers betydelsefulla insatser för vägen 

20 Edwin Linkomies, I mitt lands tjänst: minnen från statsministertiden (Stockholm 
1974) s.224. Linkomies var Finlands statminister under fortsättningskriget.

21 Osmo Apunen, Corinna Wolff, Pettureita ja patriootteja: Taistelu Suomen ulko- ja 
puolustuspolitiikan sunnnnasta 1938–1948 [Förrädare och patrioter: Kampen om 
inriktningen på Finlands utrikes- och partipolitik 1938–1948] (Helsingfors, 2009). 
Spelet kring fredsförhandlingarna återberättas i kapitel 7 och 8, s. 309–422. Wilhelm 
Agrell, Stockholm som spioncentral, utgiven i serien Stockholmshistoria, Historiska 
media (Lund 2006) s. 41–42.

22 Per O. Barck, Mina oroliga år (Borgå 1973), s. 198.
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till fred och för uppmjukningen av de finsk–sovjetiska relationerna efter 
kriget. Även regeringen insåg vid den här tiden att Paasikivi med sin stora 
Sovjetkännedom kunde bli en viktig spelbricka i det pågående arbetet för att 
avveckla kriget i Finland. 

Följaktligen sände man i mars 1944 en delegation bestående av Carl 
Enckell och Paasikivi till Moskva för att diskutera en separatfred. Dessa 
förhandlingar strandade dock, eftersom Finland fann villkoren alltför hårda. 
Det var krigsskadeståndet och kravet på att 1940 års gränser skulle stå fast 
som man fann oacceptabla. Paasikivi försökte jämka genom att erbjuda 
Petsamo-området i norr i utbyte mot att 1939 års gränser skulle gälla. 
”Tag Petsamo [- - -] och slåss mot tyskarna där!” sa han, vilket utlöste 
munterhet på den sovjetiska sidan.23 Det visade sig emellertid att Sovjet 
hade planerat att annektera Petsamo i alla fall utan att erbjuda någon 
ersättning. I det läget beslöt Finland (dock inte Paasikivi själv) att uppskjuta 
fredsförhandlingarna tills den allmänt förväntade västoffensiven – dagen 
D – hade inträffat i hopp om att både tyskar och ryssar skulle ha fullt 
upp med varandra och inte hinna ägna sig åt den perifera staten Finland. 
Sovjet ville emellertid ha vapenstilleståndet med Finland undanstökat innan 
västoffensiven. 

Det blev Sovjet som vann denna taktiska dragkamp genom att man satte in 
en massiv offensiv på Karelska näset sommaren 1944. De flesta av Finlands 
dödsoffer under fortsättningskriget inträffade under denna offensiv.24 
Offensiven stoppades visserligen efter att två linjer fallit och Viborg intagits 
av Sovjet, men den var ändå så förödande att finländarna tvingades till 
förhandlingsbordet. I september 1944 ingicks ett vapenstillestånd. De slutliga 
stilleståndsvillkor som Finland undertecknade blev inte mildare, utan tvärtom 
ännu hårdare än dem som hade erbjudits i mars.25 

I samband med offensiven undertecknade president Risto Ryti en 
förbindelse med Tyskland att inte sluta fred med Sovjet utan Tysklands 
medgivande. Detta löfte har gått till historien under namnet Ryti–Ribbentrop-
pakten. Syftet med en sådan förbindelse var att utverka vapenhjälp från 
Tyskland och stoppa offensiven på Karelska näset. Pakten undertecknades 
endast av Ryti personligen och en senare president (Mannerheim) liksom 
regering och riksdag ansåg sig inte bundna av densamma.

23 Thede Palm, Vägen till vapenvila: De finlands–sovjetiska vapenstillestånds för hand-
lingarna 1944 (Stockholm 1972) s. 47.

24 Hentilä, 1998, s. 235.
25 Försämringarna bestod i Sovjets krav att få arrendera Porkala utanför Helsingfors, 

samt kraven att tyskarna skulle fördrivas, inte bara interneras, och att en 
krigsansvarighetsprocess skulle genomföras. Palm, 1972, s.68–69 och s. 127–132.
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Den anmärkningsvärda tröghet som Finland visade inför den förestående 
brytningen med Tyskland och dess kulmination i Ryti–Ribbentrop-pakten har 
blivit föremål för Mauno Jokisipiläs avhandling från 2004. Jokisipilä menar 
att fred hade kunnat uppnås redan i mars 1944. 26 Även jag själv har varit 
inne på de tankegångarna, men har senare, influerad av framför allt Henrik 
Meinander, ställt mig tveksam till en sådan historieanalys.27 Meinander, 
menar att det finländska sölandet var ett taktiskt drag för att försöka hindra 
eventuella tyska repressalier. 28 Något sådant nämndes visserligen inte i 
samband med marsförhandlingarna. Tvärtom argumenterade man för att 
tyskarna kunde avlägsnas från Finland ”godvilligt”.29 Sovjet köpte inte det 
argumentet och de som framställde dem trodde knappast själva på vad de 
sa. Även om man inte talade högt om repressalier var dessa ett reellt hot. 

Det tredje kriget

Efter offensiven på Karelska näset – ett av andra världskrigets blodigaste slag 
– och det efterföljande vapenstilleståndet borde väl Finland vara ute ur kriget? 
Nej, inte än! Det krav som var svårast att uppfylla i vapenstilleståndsavtalet 
var kravet att Finland skulle fördriva tyskarna i norr. Därför måste den finska 
armén än en gång mobiliseras. Vid marsförhandlingarna krävdes endast 
internering, vilket är en lättare sak än fördrivning. 

Än sedan? Kunde inte de tyska soldaterna dra sig tillbaka under långsam 
och skenbar förföljelse av den finska armén med lite explosioner och annan 
skenkrigsföring på vägen? Sådana försök gjordes faktiskt, men från Sovjets 
håll var man fast besluten att kriget verkligen skulle genomföras.30 Till det 
ändamålet erbjöd man Finland hjälp av den sovjetiska armén, men denna 
hjälp var något av det sista Finland önskade. Det hade inneburit ockupation 
av norra Finland och med sannolikhet annektering av hela landet efter kriget 
i likhet med vad som hände i Mellaneuropa. Finland fann det säkrast att 
sköta fördrivningen själv. Därför genomfördes ännu ett krig, med allt vad det 
innebar av mänskligt lidande och materiell förstörelse. 

26 Mauno Jokisipilä, Aseveljiä vai liittolaisia? Suomi, Hitlerin Saksan 
liittosopimusvaatimukset ja Rytin–Ribbentropin sopimus [Vapenbröder eller 
allierade? Finland, kraven på ett fördrag med Hitlertyskland och Ryti–Ribbentrop-
pakten] (Helsingfors 2004) s. 243.

27 Margaretha Mellberg, ”Bakgrunden till Paasikivi–Kekkonen-linjen i Finland” i Robert 
Bohn, Thomas Wegener Friis, Michael Scholz (red.) Östersjöområdet – från Andra 
världskriget till Kalla kriget (Middelfart 2006), s. 175. 

28  Henrik Meinander, Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap (Helsingfors 2009), 
s. 81–90.

29 Palm, 1972, s. 34.
30 Lars Gyllenhaal, James E Gebhardt, Slaget om Nordkalotten (Lund 1999), s. 73–76, 

Meinander, 2009, s. 316–327.
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En anledning till att Finland, trots sitt komprometterande samarbete med 
Tyskland faktiskt fick en fred i Atlantdeklarationens anda är att Finland aldrig 
ockuperades av Sovjet. En annan anledning är att alltsedan konferensen på 
Jalta kunde stormakterna förutse såväl kommande kallt krig som järnridå 
genom Europa. Detta gav Finland goodwill bland västmakterna, eftersom 
man i Västeuropa önskade att denna järnridå skulle falla ner så långt österut 
som möjligt.

Efter fredsslutet

Finlands historieskrivning om kriget bearbetar egentligen samma frågor 
som historieskrivningen i övriga länder, såväl krigsdrabbade som neutrala, 
nämligen frågorna om offer och skuld. Att Finland var ett oskyldigt offer 
i vinterkriget är, nu som då, en allmänt accepterad åsikt. Däremot har 
historieskrivningen om Finlands skuldlöshet betträffande samarbetet med 
Tyskland hamnat i papperskorgen. Finland valde medvetet sida och valde 
fel. Forskning har emellertid kunnat visa att valet inte var ideologiskt betingat. 
Finland var inte ett rasistiskt land, trots de komprometterande lägren i norr. 
Dessa läger, samt flyktingfrågan, hör till de delar av historien där forskning 
fortfarande pågår. 

Rädslan för att annekteras av Sovjet dominerade Finland under 
efterkrigstiden fram till Sovjetstatens sammanbrott, men denna rädsla 
avmattades i den mån det kalla krigets tövädersperioder inträffade. 
Porkala, ett skärgårdsområde farligt nära Helsingfors, hade tillfallit Sovjet i 
fredsförhandlingarna. Under en tövädersperiod blev det återlämnat, vilket 
mottogs med glädje i Finland. Såsom var fallet i många andra länder 
omedelbart efter fredsslutet ville den generation som själv varit med helst 
glömma. Kriget låg ännu för nära för att vara psykologiskt begripligt. Det 
blev senare generationer som skulle uppfatta att världskrigen dominerade 
hela 1900-talet, såväl inom historieforskningen som inom det allmänna 
medvetandet. 
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I kartans värld
Lennart Runesson

Människan har genom hela sin historia ägnat mycket tid och energi åt att lära 
känna sin närmaste omgivning. Det har varit en mödosam process men den 
har varit nödvändig av flera skäl. I Torsten Hägerstrands föreställningsvärld 
finns två mycket viktiga begrepp för att förklara grundläggande principer 
för mänskliga samhällen, 1; Återvändandets princip. Detta är fundamentalt 
i alla samhällen för att reproduktionen skall kunna upprätthållas. Den 
andra principen är 2; Återförenandets princip. Detta interna förhållande är 
nödvändigt för att upprätthålla sociala relationer av olika slag. Dessa båda 
principer är nödvändiga för att skapa ett samhälle där jordbruk, handel och 
stadsliv är olika delar av ett helt. Detta har inneburit att vi under lång tid 
har på olika sätt (be)tecknat vår omgivning. Det har varit ett sätt att göra 
verkligheten begriplig, inte verklig, utan begriplig. 

De första kända kartorna kan vara svåra att kategorisera, är de egentliga 
kartor eller är de ett uttryck för konst? Är de avbildningar av en empirisk 
verklighet eller en metafysisk idévärld? Var går gränsen mellan kartor och 
konst? I dagens värld skulle vi kunna säga att skillnaden aldrig varit större 
mellan kartor och konst samtidigt som kartan visas ett allt större intresse från 
konstnärer som Christo, Claes Oldenburg, Richard Long m.fl. 

Precis som CJL Almqvist är det lätt att falla för kartans behag och att kunna 
konstatera att ”En god, fullkomligt sann Charta är en stor skatt…; hon 
öppnar källan för en oskyldigt ljuf beskådning.” Det är här det obehagliga 
eller bedrägliga infinner sig, för kartan är varken sann, god eller fullkomlig. 
Kartan är en av maktens viktigaste representationer av sin omgivning. Kartor 
är representationer av jorden med betecknandet av både det synliga och 
det osynliga. Det är framför allt det sjätte sinnet – det kulturella – som är av 
betydelse. Kartor är alltid en spegel av maktens kulturella utgångspunkt och 
identitet.

Vi kan konstatera att kartanvändningen i samhället har ökat kraftigt, men den 
kritiska diskussionen har varit helt osynlig. Kartan ingår idag som en naturlig 
del i de krafter, som tillsammans med t ex media, formerar vår uppfattning 
om världen. Trots detta har studiet av kartans dubbelhet helt försvunnit. 
Denna studie är ett försök att bryta det teknikdominerande paradigmet till 
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förmån för en kritisk läsning av kartan som en text, för att härur kunna tolka, 
förstå och utläsa en samhällelig praktik. Kartor är alltid en social konstruktion, 
skapad i ett sammanhang mellan kartograf och beställare. Detta får som 
konsekvens att kartografen/beställaren både har kunskapen och makten att 
producera den karta de finner lämplig i det speciella sammanhang de verkar. 
De har möjlighet att tolka verkligheten åt oss andra. Redan på 1980-talet 
konstaterade JB Harley att det fullständigt saknas en etisk/moralisk 
diskussion om vad en karta är och vad den innehåller. Kartan som företeelse 
har helt uppslukats av den tekniska sidan och diskussionen handlar mer om 
noggrannhet och närhet avseende avstånd i mm än om kartans kulturella 
och sociala innehåll (Harley 1988a, 1988b, 1989, 1990a, 1990b, 1991).

Mappa mundi

Ett första exempel på att kartans dubbelhet är de medeltida världskartorna, 
Mappa mundi. Dessa kartor speglar dels den av vetenskapen kända världen, 
men filtreras samtidigt genom ett religiöst filter. Dessa kartor kom att hänge 
sig åt att presentera en didaktisk och moralisk syn på världen, snarare än att 
återge dess fysiska egenskaper. Samtidigt som det fanns ett tydligt allmänt 
kulturellt intresse då olika växter, djur och folkslag ofta var utmärkta korrekt på 
kartan. Dessutom ska vi komma ihåg att det upprättades många storskaliga 
kartor med stor noggrannhet under samma period. Det kunde t ex vara 
ekonomiska kartor med ett äganderättsligt innehåll som klargjorde byns eller 
godsets arrondering. I det här sammanhanget kan man konstatera att det var 
alldeles självklart att paradiset skulle placeras någonstans på kartan, det var 
kanske den enskilt viktigaste symbolen överhuvudtaget. Enligt Bibeln skulle 
Eden finnas på jorden och måste följaktligen placeras någonstans. Problemen 
med Edens placering på kartan uppstår först när antalet resanden ökar som 
rapporterar att de varit vid både Eufrats och Tigris källor utan att hitta paradiset. 
Som konsekvens försvinner paradiset från de medeltida världskartorna 
omkring 1500-talet (Schultz 1987, Edgerton 1987, Scafi 1999 och Jacob 1999).

Nationsbyggen

Ett andra exempel på kartans roll som bärare av kulturen är under 
1800-talets nationalstatsbyggande. I Tyskland började den intellektuella eliten 
under 1800-talet att använda landskapet som en scen för den fria germanen. 
Akademiker i ämnen som historia, geografi, geologi och ett stort antal 
bildkonstnärer ingick i olika grupperingar för folkbildning med klara religiösa 
övertoner. Två av dem som deltog var geografiämnets båda fäder Alexander 
von Humboldt och Carl Ritter. Det romantiska naturmåleriet ingick som ett 
naturligt geografiskt uttrycksmedel och inte minst Humboldt var en stor 
tillskyndare av Caspar David Friedrichs (1774–1890) konstnärsskap. Både det 
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vetenskapliga och de mer konstnärliga uttrycken är på en och samma gång, 
bild och bildning (Bild und Bildung). 

En karta kan representera en önskan att uttrycka både en fakticitet, det 
konkreta och en metafysisk abstrakt bild av världen. Oftast är det dock 
ensidigt den konkreta bilden som lyfts fram och kartan söker efterlikna det 
verkliga och överensstämma med vissa fysiska förhållanden på en plats. 
Härigenom försöker man undvika att tolka sociokulturella företeelser. En 
berggrundskarta kan vara ett exempel på en karta som försöker undvika 
kulturella förtecken. Men bara genom att vi på ett sådant sätt intresserat 
oss för berggrunden visar naturligtvis samtidigt också på ett lika stort 
ekonomiskt/kulturellt intresse som ett naturvetenskapligt. Kartan kom att 
under 1800-talet kommersialiseras och kom därigenom 1857 att släppas 
fri. Det är tydligt att det var kommersiella intressen som t ex byggandet av 
järnvägar och brukspatronerna vid våra många järnbruk som tvingade fram 
detta frisläppande av generalstabskartan från den militära dominansen. Det 
behövdes helt enkelt ett bra kartmaterial för att kunna industrialisera det 
samhälle som höll på att växa fram. 

Det fanns också ett stort intresse för geografi, kanske framför allt utanför 
universiteten och det tog sig bl a uttryck i bildandet av geografiska sällskap.

Royal Geographical Society (1830)  
Det kongelig danske geografiske selskab (1876)  
Geografiska föreningen i Finland (1888) 
Sällsskapet för Finlands geografi (1888) 
Svenska sällskapet för antropologi och geografi (1877)  
Sydsvenska geografiska sällskapet (1925) 
Det norske geografiske Selskab (1889) 

Uppgiften för sällskapen var att stödja expeditioner och upptäcktsresor till 
främmande och exotiska platser och sedan sprida information. Deltagarna i 
expeditionerna blev ofta nationalhjältar och böckerna som dessa skrev gavs 
ut i stora upplagor. De hade ett stort värde i nationalistiska och maktpolitiska 
termer. På en av de första internationella geografiska konferenserna 
var professionella geografer i minoritet och de flesta av deltagarna var 
yrkesmilitärer, diplomater och affärsmän.

Precis som under medeltiden kom kartan att användas dels som ett 
vetenskapligt instrument för att analysera och presentera geografiskt material, 
dels som en vetenskaplig fånge i syfte att stärka nationen i olika avseenden. 
Detta sätt att använda kartan i moraliskt och uppfostrande syfte var inte helt 
olikt det religiösa paradigmet under medeltiden. Det handlade framför allt om 
att skapa en begriplig värld. 
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Sovjetunionen

En viktig förutsättning för 
kartografin är att centrum 
alltid karterar periferin – 
aldrig tvärtom. Kartor kom 
härigenom att samlas 
i huvudstäderna i våra 
imperier och riken.

När vi ser på en karta över 
t ex Gotland förutsätter vi 
att kartan är producerad 
i Sverige med Stockholm 
som centrum och Gotland 
som periferi. Detta känns 
helt naturligt och är 
dessutom nästan alltid 
sant. Ibland förskjuts dock 
perspektiven och framför 
mig på skrivbordet ligger en 
Sovjetisk generalstabskarta 
över Gotland från 1977. 
Kartan är i grunden svensk 
från 1942, men är efter det 
uppdaterad och helt översatt 
till ryska med en beskrivning på baksidan. Hade vi haft samma kulturella 
identitet och centrum som Sovjetunionen hade inte de svenska och sovjetiska 
kartorna skilt sig åt. Men nu kan man upptäcka ganska stora skillnader i vad 
som är viktigt att representera.

På svenska kartor från 1970-talet är norra Gotland i vissa fall sparsmakat 
representerat och en hel del är utelämnat av militära skäl. Bunge flygplats är 
inte utsatt på den svenska topografiska kartan från 1970-talet. Om vi jämför 
med den Sovjetiska finns inte bara Bunge flygplats utmärkt på kartan utan i 
förklaringstexten på baksidan står att läsa ”På Gotlands nordöst kust ligger 
Fårösund, en hamn och en svensk flottbas; 2 km sydväst därom finns en 
flygplats”. Dessutom är kusten runt ön både noggrant karterad och beskriven 
på ett sådant sätt att det tyder på att den är rekognoserad i fält. ”Som under-
jordiskt skydd kan användas de stenbrott (punkt 1284 och 0480) (...) Nära 
kusterna stöter man på stenar under vattenytan vilka kan försvåra fartygs anlöp.” 

Förutom att det är en invasionskarta för militärt bruk kan vi se andra mer 
kulturella skillnader. På svenska översiktskartor lyfts t ex nationalparker och 

Fårösund på den sovjetiska kartan
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naturskyddsområden fram, men detta intresserar inte Sovjetstaten. I svensk 
tradition har kyrkobyggnader alltid haft en framskjuten plats på våra kartor. 
Idag är det fortfarande lika självklart att alla kyrkobyggnader är markerade, 
och Gotlands 92 sockenkyrkor finns således med. Symbolerna är stora 
och tydliga, de går inte att missa. På de sovjetiska kartorna är symbolerna 
för kyrkobyggnader så nedskalade att man nästan inte hittar dem bland all 
annan information som vägars bredd och beläggning, industribyggnader, 
kalkbrott m.m.

Tamiflu och DN

År 2004 var en karta införd i DN. Den behandlade spridningen av fågel-
influensan och för att illustrera texten användes en karta där vi kan följa 
det dödliga virusets spridning. Kartan är nyproducerad av DN men kunde 
förmodligen lika gärna använts 1944 för att beskriva den nya hotbild som 
växer fram när kriget vänder på östfronten. Man kan samtidigt konstatera 
att även Kaliningrad och öarna kring Novaja Semlja är markerade zoner för 
fågelinfluensan men här har dock inga fall rapporterats. DN har också ett 
scenario för hur viruset sprids i tiden och när det slår till med full kraft mot 
Sverige och då, till och med från två håll. Vi får också veta vilka fågelarter 
som kommer att föra viruset från Ryssland till övriga Europa. Vad är då det 
statistiska underlaget för kartan? Någonstans måste det finnas och frågan 
är hur har det bearbetats. Hela materialet är tämligen lättöverskådligt för 

Visby med omnejd
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vid tillfället då kartan publicerades hade två fåglar i det inre av Ryssland 
hittas som burit på viruset. Ur detta material skapade DN en karta helt i 
linje med skrämselpropagandan som var vanlig under andra världskriget. 
Detta sätt att hantera kartor i pressen är inte ovanliga utan snarare regel än 
undantag

Utvandrarnas väg

I södra Småland mellan Ljuder socken och Karlshamn går en led som 
följer den väg som karaktärerna i Wilhelm Mobergs utvandrarsvit vandrar 
för att ta båten till Amerika. Det finns ett stort antal kartor som visar vägen 
som de fiktiva personerna följde. På Google map finns också kartor över 
samma rutt men som bland torp som Korpamoen och Klastorpet lagt till 
nutida kommersiell verksamheter som hotell, café och bensinstationer. Vad 
som händer är att de verkliga utvandrarna, många tusen som verkligen 
utvandrade, försvinner helt. Istället för att berätta deras historia lyfts en 
fiktion fram med hjälp av fiktiva kartor. Med andra ord; på en turistkarta av 
detta slag över historiskt fiktiva människor lägger sig kartans fiktiva retorik 
över och döljer genom detta, det som verkligen hänt. Dessutom döljs även 
vilka som verkligen var med om det verkliga historiska förloppet.

Det kartografiska fältet

Under de senaste hundra åren har stora förändringar inträffat i världen, 
vilka haft stort inflytande inom kartografin. Dessa har inte alltid varit en del 
av kartografin utan kan lika gärna ha haft sin uppkomst genom externa 
förändringar. När man hänvisar till viktiga förändringar inom kartografin, är det 
oftast teknologiska landvinningar man lyfter fram. Det kan vara olika former 
av t ex fjärranalys, fotogrammetri eller som idag, oftast olika former av GIS-
applikationer. De tekniska framstegen har på olika sätt förbättrat vår förmåga 
att kartera tekniskt alltmer förfinade produkter. De moderna kartorna blir mer 
och mer detaljrika och millimeternoggranna. Samtidigt, om lantmätaren mätte 
fel vid laga skiftet under 1800-talet är felet lika stort på den ekonomiska 
kartan idag, men med millimeternoggrannhet!

Redan 1942 hade Wright i en artikel lyft fram det humanistiska perspektivet 
(Wright 1942). Han var medveten om att, och hur, kartan kunde utnyttjas 
politiskt. Men Wright menade dock att till stora delar kunde dessa problem 
eller imperfektioner lösas med hjälp av vetenskaplig noggrannhet och 
integritet inom kartografin. Det var en kamp mellan det goda och det onda, 
mellan det sanna och det falska.

I en artikel skriver Arthur Robinson att ICA (International Cartographic 
Association) på 1950- och 60-talen såg kartografi som en samlad triad av 
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konst, vetenskap och teknologi. Under 1970-talet svängde ICA till en annan 
definition av den kartografiska uppgiften:

Currently, however, for perhaps the first time in the English-
speaking world, strong scholary arguments are being advanced 
that cartography is primarily a science and not an art or a 
technology” (Robinson et al 1977a).

Det blev en slags vetenskaplighet vilken trängde undan, eller skulle inlemma 
de två andra delarna. Ser vi på ICAs olika systerorganisationer idag är de 
uteslutande (förutom IGU) naturvetenskapliga.1 Fortfarande 2003 ligger ICA 
väldigt nära samma definition som på 1970-talet, precis som de allra flesta 
kartografiska sällskapen runt om i världen. Den kommunikationsmodell 
som kom att växa fram från 1950-talet syftade till att försöka förstå hur 
förhållandet såg ut mellan kartograf och användare. Kartan kom här att 
bli det medium (det betraktade) vilken användaren (betraktaren) använde, 
medan kartografen/beställaren var osynlig. Vidare menade Robinson & 
Petchenik att 

Corollaries of this view are a lessened concern for the map as 
storage mechanism for spatial data and an increased concern for 
the map as a medium of communication… In communication the 
psychology of the map reader should set upper and lower bounds 
on the cartographer’s freedom of design (Robinson & Petchenik, 
1977b sid. 95). 

Detta förutsätter ett särskiljande mellan kartograf/beställare och användare 
där informationsflödet ska uppfattas som enkelriktat från ”expert” till 
”användare”. Dock skall användaren uppfostras i kartanvändandet och man 
måste ta hänsyn till användarens psykologiska färdigheter att ta till sig all 
den information som finns i kartan. Målet med projektet kan sägas vara 
att producera den optimala kartan (Crampton 2001). Många studier som 
genomförs inom kommunikationsmodellen, även under senare år, är inriktade 
på tekniska tillämpningar och är förhållandevis ateoretiska till sin karaktär 
(Perkins 2003). En fråga man måste ställa sig är varför försöka producera 
den ”enda” kartan överhuvudtaget? För det måste ju samtidigt innebära att 
det bara skulle finnas en tolkning av kartan. Vi skulle nog möjligtvis kunna 

1 International Association of Geodesy, International Federation of 
Surveyors Féderation Internationale des Géomètres Internationale, Vereinigung 
der Vermessungsingenieure, International Geographical Union, International 
Hydrographic Organisation, International Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing,Internationale Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung, 
Société Internationale de Photogrammétrie et de Télédétection.
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komma överens om en kartans denotation, om den vore möjlig, men aldrig 
av gemensamma konnotationer. En sådan gemensam kulturell association 
är inte bara svår att tänka sig utan det är en omöjlighet. Den skulle behöva 
bygga på en subjektivitet som inte bara inordnar sig en gemensam struktur 
utan också saknar egen associativ förmåga.

Kritisk kartografi

Något av en milstolpe för att skapa en ny kritiskt inriktad kartografi kom då 
JB Harley publicerade ett antal artiklar i slutet av 1980-talet och i början 
av 1990-talet. Det var artiklar som t ex Deconstructing the Map, Ethics 
and Social Theory och Can There Be a Cartographic ethics? Av vilka 
många publicerades i den kanadensiska tidskriften Cartographica (Harley 
1988a, 1988b, 1989, 1990a, 1990b, 1991). Det som kom att bli följden av 
dessa artiklar skulle vi med Kuhns begrepp utan att tveka kunna kalla ett 
paradigmskifte. Harley hade då varit aktiv inom fältet sedan 1950-talet2 och 
försökte nu bryta det teknikdominerande paradigmet till förmån för en kritisk 
läsning av kartan som en text, för att härur kunna tolka, förstå och utläsa en 
samhällelig praktik.

Redan ett årtionde tidigare hade en annan strid pågått med liknande 
förtecken. Det var när den tyske historikern Arno Peters (1974) publicerade sin 
världskarta med en ytriktig projektion med fullständig proportionalitet. Den 
var ett inlägg mot den förhärskande världsbild som Mercators vinkelriktiga 
karta skapat. Mercators världskarta skapar en förvrängning mot polerna så 
att områden norr och söder om vändkretsarna blev förhållandevis mycket 
större än i verkligheten. Peters projektion vänder på steken och har fokus på 
ekvatorn, medan förvrängningen istället förvanskar länders och världsdelars 
form. Detta var en kommentar till Mercators ”dolda politik” och kom att 
ge Peters projektion ett politiskt innehåll och en tydlig signal om kartans 
ideologiska innehåll. Peters karta lyfte fram ett tredje världen perspektiv 
vilket var laddat ur flera aspekter. Ett flertal stora kartografiska sällskap tog 
avstånd från Peters projektion, medan den blev standard hos UNESCO och 
rekommenderades av FN. Det ska påpekas att den projektion som kallas 
Peters projektion hade publicerats av skotten James Gall redan 1885. Han 
presenterade tre olika projektioner varav en var en cylindrisk ytriktig, vilken är 
upphovet till Peters projektion (Thrower 1996).

Harley menade att kartor alltid är en social konstruktion, skapad i ett 
sammanhang mellan kartografen och beställaren. Vilket får som konsekvens 

2 För en utförlig bibliografi över Harley´s skrifter. Se Edney M. i Harley 2001. The New 
Nature of Maps. Johns Hopkins University press.
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att kartografen/beställaren både har kunskapen och makten att producera 
den karta de finner lämplig i det speciella sammanhang de verkar i. Harley 
satte ljuset just på denna punkt och den drabbade den kartografiska 
diskursen hårt. Dels var angreppet riktat mot kartografer som praktiker. Man 
blev misstänkliggjord, eller åtminstone ifrågasattes kartografens självklara 
rätt att definiera vad som var en bra och ”sann, neutral” karta. Men också 
de som hade kartan som studieobjekt med t ex historiska kartstudier 
drabbades, inte minst därför att deras intressen ofta tangerade det som 
kartografer ansåg viktigt. De låg mycket nära det empiriska materialet, 
med ett tydligt tekniskt kunskapsintresse. Med ’tekniskt” (grek. techniko´s) 
menas här, handens kraft, hantverksskicklighet; som är kartografens 
hantverksskicklighet eller det som en skicklig kirurg behärskar och inte 
dagens teknikbegrepp vilken inbegriper ingenjörskonster av allehanda 
slag. Denna positivistiska vetenskapssyn gjorde att de framför allt kom 
att studera detaljer, vem som gjort vad, i vilken teknik, osv. De såg inte 
kartan som en helhet eller som ett uttryck för en politisk vilja. För att få en 
uppfattning i vilket tonläge diskussionen kom att föras kan vi se vad en av 
redaktörerna på Cartographica skrev efter att ha läst Harleys artikel innan 
den publicerades. Han skriver:

I have read the paper by Brian Harley. In fact I spent two hours 
on this horseshit and that is more than it deserves. You should 
know better than to send me a paper on such a topic. What a 
pretentious bunch of mumbo-jumbo. Can’t he write plain English? 
He uses obscure terms that he does not define and that are not 
even in the Oxford Universal. He would be far more effective if 
he made his points more directly, but then what are his points? 
In most cases I think I know what he means, but his points are 
obvious; at least to me. So what’s the problem? Does he have a 
hidden agenda?  
Honestly now, what is – ’postmodern philosophical thought’ 
– ’deconstruct’ – ’rhetorical dimension’ - ’preexistence’ – 
’mimetik bondage’ (sounds interesting; with chains and whips?) – 
’pregnancy of the opaque’ (obviously a result of mimetic bondage) 
– ’archeology of knowledge’ – ’subliminal geometry’ – ’powers 
are reified and legitimated’ – ’anthropology of the image’ etc. etc. 
ad nauseam. He vastly overplays the points he is trying to make 
and obscures them with a verbal smoke screen. In the process he 
loses sight of what maps are all about. You print this crap and I’ll 
cancel my subscription.  
Wow. I got it all off my chest. Do you want me to return the paper 
or can I use it for toilet paper? (Wood 2002)
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Det blossade upp en inomvetenskaplig strid mellan olika vetenskapsideal. 
Oenigheten om vad kartografin skulle syssla med var i det närmaste total. 
Frågor som; Vad är en karta? För vem finns den till? Vem producerar den? 
kom att bli allt viktigare. Det var en äldre kartografi vilken hade vilat på en 
tydlig teknisk grund och där begrepp som vetenskaplighet, mätbarhet, 
generaliserbarhet, bröts mot begrepp som postmodernism, diskurs, text och 
kontext, där ”geografi” blir ”geografier” och där ”kartografi” blir ”kartografier”.

Vi kan också förstå brytning som en brytning mellan ett modernistiskt och 
ett postmodernt samhällsprojekt. Under det modernistiska projektet växte 
det fram dels en vetenskapssyn där kartor ansågs vara detsamma som 
någon form av Euklides geometri, dels en värdeneutral avbild av världen. 
Där de felaktigheter som fanns i kartan var sprungna ur låg teknisk kunskap 
eller mänskliga tillkortakommanden och förmodades så småningom kunna 
rättas till med ny teknologi eller vetenskaplighet. Inom det postmoderna 
projektet förnekars att den enda riktiga vetenskapen finns och att den enda 
sanningen är möjlig. Här trängs olika uppfattningar, metoder och olika kritiska 
inställningar med varandra.

Kartor och tecken 

Precis som CJL Almqvist är det lätt att falla för kartans behag och att kunna 
konstatera att ”En god, fullkomligt sann Charta är en stor skatt…; hon 
öppnar källan för en oskyldigt ljuf beskådning”. Det är här det obehagliga eller 
bedrägliga infinner sig, för kartan är varken sann, god eller fullkomlig. 

Kartan kan studeras som en helhet, som ett helt system vilken innehåller 
tecken som fogas ihop till ett språk, ett metaspråk. För de offentliga kartorna 
har det utkristalliserats ett ”professionellt” kartspråk om vad kartans tecken 
denoterar tillsammans med teckenförklaringen, men också, för vad tecknen 
konnoterar. Om vi läser kartan som text innebär det att den natur ”verklighet” 
vilken kartan är en språklig representation av ingår tillsammans med bilder, 
målningar, och olika former av litteratur i den socialt skapade representation 
av naturen. 

Under nittonhundratalet har bilden/konstverket/kartan kommit att ges ett 
egenvärde som en slutprodukt, snarare än att tillskrivas en process. Det 
utvecklades ett ”riktigt” sätt att läsa eller tolka kartan, den blev ett objekt, 
med ett eget denoterat värde. I kartan fanns det en ’korrekt” tolkning, 
ett rätt svar. Senare under nittonhundratalet har en förskjutning ägt rum 
från en fokusering på objektet till att tolkningen genomförs i ett diskursivt 
sammanhang av betraktaren/användaren. Betraktaren/användaren har getts 
möjligheten att ganska fritt få tolka och det tolkade har nästan upplösts, 
kartan/bilden har förlorat sin status som objekt. Inget av dessa perspektiv 
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är dock fria från invändningar. Att enbart se kartan som en slutprodukt, ett 
objekt skapar alla de problem som tidigare tagits upp, med en enda rätt 
och riktig tolkning. Kartan blir här inte en social konstruktion i vilken det 
går att avspegla kulturen där den skapas. Samtidigt kan det vara av värde 
att kunna se kartan som ett eget objekt, t ex som något med en egen 
materialitet. 

Det har vid upprättandet av kartan eller i produktionen av bilden, skapats 
en kod på produktionssidan. Denna kod måste avkodas på betraktar-/
användarsidan. Avkodningen på användarsidan ger inte möjlighet att upprätta 
en fullständig översättning, helt analog med koden på producentsidan. Det 
sker alltid en betydelseförskjutning i någon riktning, vilket är helt oundvikligt 
(Edney 1993, Hall 1999, Rundstrom 1991).

Varje yttrande är precis som kartans språk positionerat. Vi talar och skriver 
utifrån en viss position. Detta läge, denna fixpunkt, är olika för olika individer. 
När jag yttrar ’här” tolkas det som ”där” för någon och när jag yttrar ”nu” är 
det redan ”då” för någon annan. Dessa olika positioner är svåra att upptäcka 
i kartan och det är heller inte meningen att den ska hittas. Man kan använda 
Generalstabskartan för att hitta, utan att känna till dess språkliga position, 
precis som man kan tala ett språk utan att för den skull vara medveten om 
dess fulla grammatik (Hall 1999, Olsson 1994). 

Även om den moderna kartan har en flygbild i botten utesluter detta inte på 
något sätt att det kan finnas ett stort antal möjliga tolkningar. Kartan blir inte 
en karta utan sina egna tecken och sin teckenförklaring. Knappast något 
av kartans tecken är vad man brukar benämna motiverade eller ikoniska. 
Förmodligen kan många karttecken kännas denoterande, givna för sitt 
ändamål. Detta kan bero på att man känner den kartografiska diskursen väl, 
eller att tecknet har acklimatiserats. Att gissa att tecknet för kyrka är ett kors 
är inte en allt för vild chansning men heller inte givet. Det visuella tecknet är 
dock mindre arbiträrt än det lingvistiska, vilket kan lura oss att ge tecknet mer 
ikoniska drag än det förtjänar (Hall 1998).

Denis Wood och John Fels (Wood & Fels 1986) gör en tydlig åtskillnad 
mellan språk och myt i sin diskussion. I det ena fallet genom att skilja 
på språktecknet och myten och därefter förbinda dem med en pil från 
språkdelen till myten. Detta antyder en skillnad och att delarna lever var sitt 
liv. I en annan modell delar de kartografin i en extrasignifikant del och en 
intrasignifikant. Dessa förenas endast i timglasets midja vilket kan ge vid 
handen att det finns en yttre och en inre logik i kartan. 

Inom fältet kommunikation och visualisering är dessa tankar vanliga. Det finns 
en skapande och en tolkande sida hos kartan alltså en producerande och 
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en brukande. Detta ligger nära Harley, som vid flera tillfällen talar om kartans 
dubbla sidor; en inre (kartografen) och en yttre (politiken). För Harley var detta 
ett sätt att komma åt vilka som hade makt och kunskap att tillverka kartor 
och att dessa alltid var socialt producerade. Frågan är vad det egentligen 
innebär? Harley bygger sina teser på Derrida och Foucault. Derrida talar inte 
om politisk/ideologisk makt i sin dekonstruktion överhuvudtaget, utan om en 
annan nivå av makt. 

Det handlar snarare om textens möjlighet att ingå i ett oändligt antal nya 
kontexter, vad han kallar textens otrohet. Författaren kan inte göra något 
för att skydda eller styra tolkningen av sin text. Den kan mångfaldigas, 
översättas, förkortas, förlängas och förändras på ett stort antal andra sätt. 
Författaren är så att säga helt i händerna på de mottagare som tar texten 
till sig för läsning/tolkning. Detta behöver inte innebära att graden av möjliga 
tolkningar är helt godtyckliga, men tolkningarna styrs inte av författaren. 

Det Harley framför allt har fått kritik för gäller frågan om makt. Här försöker 
Harley finna stöd hos Foucault eller rättare sagt i Joseph Rouse läsning av 
Foucault (Harley 1989), och han hävdar att det inom kartografin existerar en 
extern och en intern maktfördelning. Harley menar att det finns två uttalade 
auktoriteter vilket är något som Foucault avvisar helt. ”Den förutsättning 
som gör makten möjlig… denna förutsättning bör inte sökas i någon från 
början existerande mittpunkt, i en enda härd där den existerar suveränt 
och varifrån andra former i så fall skulle utstråla i nedstigande led” och han 
fortsätter ”Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför 
att den kommer överallt ifrån” (Foucault 2002 sid 103f). Och kanske den 
viktigaste invändningen ”– att makten kommer underifrån; det vill säga 
att det inte finns någon binär och genomgående motsättning mellan de 
härskande och dem de härskar över såsom grundläggande allmänt mönster 
för maktrelationerna; det finns ingen dualitet som sprider sig uppifrån och 
ner till allt snävare grupper ända ner i samhällets djupaste skikt” (Foucault 
2002 sid 103). 

En viktig aspekt hos Foucault som inte berörs av Harley överhuvudtaget, 
vilket är en svaghet, är att det alltid finns en möjlighet till motstånd, att makt 
inte alltid är något negativt. Makt är inget som man kan tillägna sig utan är 
statt i ständig förändring mellan ojämlika relationer. Motstånd finns överallt 
där makt finns utom där det råder en total dominans. Motståndet finns i 
nästan alla kartor, även i de koloniala kan man hitta de ”andras” identitet 
i olika skepnader. Motståndet finns trots att det inte alltid är så tydligt och 
Foucault skriver att: ”där makt finns, finns motstånd och att likväl, eller 
kanske just därför, motståndet aldrig står i utanförställning i förhållande 
till makten” (Foucault 2002 sid 105). En karta skapas mycket sällan i ett 
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totalt dominerande maktperspektiv. Denna inriktning av kartografin har 
uppmärksammats av studier i kartans koloniala historia men också i ett 
numera ganska stort antal studier om minoriteter i dagens samhälle (jrf Kelly 
1999, Edney 1993, Sparke 1995, Rundstrom 1991).

Kartor som myt

Låt oss börja med att fundera på ett av de kanske minst arbiträra karttecken 
vi har; tecknet för kyrka. Vid första tanken kan tecknet synas vara givet och 
ganska självklart i vår del av världen. Vi kan genom tecknets utformning få 
reda på om kyrkan är en moderkyrka eller annexkyrka (ekonomiska kartan 
1930-t) om kyrkan har torn eller inte (ekonomiska kartan 1970-t). På de 
topografiska bladen visar den Skånska rekognosceringskartan om det är en 
moderkyrka eller ett annex, på Generalstabskartan visas om kyrkan är av 
sten eller trä och om den är en ödekyrka. Slutligen på den nya topografiska 
(gröna) visas om det är en församlingskyrka eller annan kyrka. Vad som är 
avgörande bakom tecknets förklaring, vad som bestämmer dess signifé (s) 
är inte dess nästan arbiträra egenskaper, utan till slutgiltligen avgörs det av 
teckenförklaringen. 

I den diskursiva strukturen som tecknet ges ett innehåll, t ex 1800-talets 
kartografiska diskurs, kan tecknet utifrån diskursens egna tolknings möjlig-
heter vara mer eller mindre denotativt. Däremot om vi ska tolka det idag eller 
om vi följer den tolkning som kartan ger vid handen finns dock ytterligare 
en hel rad av konnotationer. Tecknet har en hög grad av generalitet, det ska 
kunna användas för alla kyrkor och säger nästan ingenting om den enskilda 
”verkliga” kyrka den betecknar på kartan. Den säger mindre om kyrkan 
än om dess förhållande till andra tecken. Kartans tecken är meningslösa 
utan att deras förhållande till varandra är synbar eller möjlig att lokalisera. 
Denna kartans tidsrumslighet ska inte förväxlas med att den är helt analog 
med ”verkligheten’. Visserligen tolkar kartan ett visst utsnitt av jordytan vid 
en viss tidpunkt men generaliseringarna är stora och en mycket liten del av 
”verkligheten” finns med på kartan. Denna ”verklighet” kommer sedan att 
tolkas språkligt och kommuniceras.

Kartan kan om den uppfattas eller studeras som en artefakt, en slutprodukt, 
utnyttjas för att dekonstruera ett socialt projekt. Vi ser i kartan inte bara 
produkten utan hela den samhälleliga process som ligger bakom. Det är en 
symbolproduktion av ett samhälle och inte av en enskild kartritare.
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Från offerplats till vapensmedja: 
Gudingsåkrarna i Vallstena i ny belysning

Dan Carlsson

Att tolka förhistorien

En tolkning som upprepas tillräckligt många gånger blir till slut en sanning 
som bekant. Så är det inte minst i vår analys av äldre tiders samhälle, framför 
allt för perioder före de skriftliga källorna, det som vi som regel förknippar 
med förhistorien i Sverige.

Problemet med dessa sanningar som upprepas ligger till stor del i att man 
sällan går tillbaka till de ursprungliga källorna, eller kompletterar med nytt 
material, för att bredda en frågeställning eller för att ifrågasätta gängse 
uppfattningar. Utan en förnyad undersökning och ett ifrågasättande av gamla 
sanningar kommer kunskapen om det förhistoriska samhället att stagnera. 
Det finns med andra ord många skäl att ständigt ifrågasätta etablerade 
sanningar, inte minst genom att pröva nya infallsvinklar på sådant som 
förefaller vara fixerat, eller att komplettera med nytt material. För det är ett 
misstag att tro att vi sitter på de rätta svaren idag.

En sådan arkeologisk sanning tog jag kortfattat upp till behandling i en artikel 
i Gotländskt Arkiv 2007 (Carlsson 2007). Artikeln handlar om den så kallade 
offerplatsen Gudingsåkrarna, belägen i Vallstena socken på Gotland. Nu, efter 
förnyade undersökningar av området, finns det skäl att åter belysa platsen 
och dess historia (figur 1).

Här har under en följd av år, från slutet av 1800-talet till mitten av 1900–talet, 
påträffats ett stort antal föremål framkomna i samband med omläggning 
av äng till åker och vid efterföljande odling. Det rör sig om svärd, spjut- och 
framför allt lansspetsar, men även en hel del andra fynd. Föremålen spänner 
över ett tidsskede från 700-tal till 1000-tal.

I all modern arkeologisk litteratur går området under beteckningen offermyr 
eller offerplats och enligt den av Statens Historiska Museer (SHM) utgivna 
boken Vikingarnas ABC, är Gudingsåkrarna ”med alla säkerhet att betrakta 
som ett offerfynd ” (Vikingatidens ABC 1995, s. 93). I ett annat arkeologiskt 
standardverk beskrivs Gudingsåkrarna under rubriken Kulten på följande sätt: 
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”I Vallstena på Gotland finns ett område som heter Gudingsåkrarna och som 
uppenbarligen varit en kultplats av betydande omfattning under vikingatiden. 
På platsen har man under årens lopp tillvaratagit en stor mängd föremål, bl 
a ca 470 spjutspetsar. Spjut är ett vapen som brukar sättas i samband med 
Odin och eftersom inga andra slag av vapen offrats, är det berättigat att sluta 
sig till att platsen varit helgad åt denne gud” (Burenhult 2000, s. 473).

Så bygger man upp en ”sanning” som blir bestående under lång tid. Till att 
börja med är det så att det vid sidan om spjut (egentligen är det frågan om 
lansspetsar) även finns svärd, yxor, knivar och en hel del andra föremål av 
såväl järn som brons, även om det är en tyngdpunkt i lansspetsar. Enligt 
Mårten Stenberger rör det sig om minst 463 lansspetsar eller delar av 
sådana, men här finns också minst fem svärd, sexton yxor, 2 huggknivar, 12 
knivar, 2 sporrar, 1 stigbygel, en hästsko, fyra liar, 4 halster, 1 tång, 1 bultlås, 

Figur 1. Den tolkade offerplatsen Gudingsåkrarna i Vallstena socken, Gotland, utgörs 
enligt fornminnesregistret av ett ca 500 meter långt och 200 meter brett område, beläget 
i åkermark. I den norra delen av markeringen finns en brya som är av betydelse för 
förståelsen av områdets historia (idag bortodlad). Strax väster om markeringen är platsen 
för en vikingatida silverdepå. Intill gården Stora Bjärge finns ett omfattande gravfält från 
vikingatid och vid Allekvia en fyndplats för en armring av silver och två guldbrakteater. Från 
norr kommer ett mindre, idag kanaliserat, vattendrag.
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allt detta av järn, 3 dos- och djurhuvudformade spännen och 2 ringspännen 
av brons, 1 nyckel av järn och 1 av brons, 1 viktlod av brons och järn, 1 
dräktnål, 1 kedjelänk, 1 liten bit av ett ryggknappsspänne, dessa senare 
föremål av brons, samt slutligen 4 pärlor av röd glasfluss” (Stenberger 1943). 
Noteras bör i sammanhanget att det även bland fynden finns ”inslag som 
pekar på järnhantering, bl a ämnesjärn närmast av Mästermyrtyp och två 
smidestänger” (Thålin–Bergman, s. 263).

Det är med andra ord en stor variation av föremål. En genomgång av 
fynduppgifter från Antikvarisk–topografiska arkivet (ATA) visar på att det 
även påträffats ett antal silverföremål i området och ytterligare bronsföremål, 
bland annat i form av dräktnålar (Thunmark–Nylén 2000). Så nämner Johan 
Larsson på Stora Gudings att, ”de av mig funna bronsföremålen (det rör sig 
om ett drygt tiotal föremål i form av dräktnålar, nycklar, beslag och ett viktlod, 
min kommentar) funnos på samma ställe som depåfyndet (med detta menar 
han platsen för dessa lansar, min kommentar), kringströdda tio till trettio 
meter från densamma. Stenyxan ca 600 meter därifrån. Högaktningsfullt 
Johan Larsson”. 1921 (SHM 16709). 

Några år senare, närmare bestämt 1925, inkommer till riksantikvarieämbetet 
fyra glaspärlor och en lansspets funna ”under plöjning vid Lilla Gudings i 
Vallstena socken, Gotland, alldeles i närheten av det stora depåfyndet från 
järnåldern som år 1923 inkom till Statens Historiska Museum (SHM 17864). 
Återigen rör det sig om den stora samlingen av lansspetsar som lämnades 
in av Johan Larsson. Sammantaget är det med andra ord tydligt att det inte 
enbart rör sig om lansspetsar utan ett betydligt mer varierat material som 
påträffats inom de så kallade Gudingsåkrarna.

För det andra slås det fast i litteraturen att föremålen är offrade (underförstått 
i en våtmark) och att det rör sig om en kultplats, vilket helt bygger på tidigare 
tolkningar som inte är verifierade arkeologiskt. Enligt Thålin–Bergman har 
föremålen i Gudingsåkrarna ”hittats i flera olika koncentrationer inom ett 
halvkilometerlångt vattensjukt område mellan gårdarna Stora och Lilla 
Gudings, intill Stora Bjärge och Allekvia”, och hon hennes slutsats är att 
”allt som allt talar omständigheterna för att vi här har ett verkligt vapenoffer, 
nedlagt successivt framför allt under vikingatidens förra del” (Thålin–Bergman 
1983, s. 264).

För det tredje finns det anledning att reflektera över beteckningen 
Gudingsåkrarna. Området heter inte Gudingsåkrarna under äldre tid, utan 
benämningen kommer ursprungligen från en provinsialläkare Bergström, som 
på 1920- och 30-talen var Riksantikvariens ombud i Vallstena och samlade 
in fynd från skilda ställen och skickade till museerna. Det är han som under 
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loppet av 1930-talet myntar begreppet Gudingsåkrarna, vilket framgår av 
notiser i ATA från alla hans inskickade uppgifter. Uttrycket bygger på att en 
del av fynden som tolkats höra till området kommer från åkermark tillhörande 
gården Lilla Gudings (tidigare låg marken under Lilla Bjärge). Gården Lilla 
Gudings låg innan laga skiftet på slutet av 1800-talet ca 1,5 km längre 
österut, strax norr om kyrkan i Vallstena. De gårdar som låg (och ligger) 
närmast de så kallade Gudingsåkrarna är vid denna tid Lilla och Stora Bjärge.

Figur 2. Landskapet under 1600-tal, sammanlagd med fornlämningarna. Noteras bör att den 
nordvästra delen av markeringen för Gudingsåkrarna, den som utgör fyndplats för föremålen 
från vikingatid, utgörs av Tummungs högård och Ängsåker. Bäcken genom området har 
varit av så ringa storlek att den inte markerats av lantmätaren. Lilla och Stora Gudings är 
belägna i den östra delen av kartan, strax norr om kyrkan. Åkern cirka 300 meter sydväst 
om Tummungs högård bär namnet Smedsåkern, och ägs av Stora Gudings och Lilla Bjärge. 
Kartan är en renritning av den så kallade skattläggningskartan, upprättad år 1700.
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Andra fynd från området kommer från gården Lilla Bjärge och beteckningen 
på ägorna under äldre tid var Tummungs äng, respektive Ängsåkern, begrepp 
som även förekommer i fynduppgifterna för en del av föremålen. Även 
Bergström tar upp begreppet offerplats och offermyr, begrepp som sedan 
förs vidare av bland annat Mårten Stenberger och därefter upprepats i all 
senare litteratur. Det har med tiden således blivit en fastslagen sanning att det 
rör sig om en offerplats/myr och att den går under namnet Gudingsåkrarna.

Det bör noteras att det är oklart om alla de fynd som förts till Gudingsåkrarna 
verkligen kommer från det nu aktuella området. En hel del fynd kommer 
bevisligen från det gravfält som finns intill gården Lilla Bjärge, och som under 
en följd av år lämnade fynd ifrån sig från gravar i samband med grustäkt. 
Även från gården Bjärs, belägen ca 1,5 km nordost ut, är det registrerat ett 
flertal lansspetsar och en del andra fynd. Det är med andra ord tämligen 
vanskligt att reda ut de exakta fyndplatserna för de skilda föremålen.

Gudingsåkrarna är endast en bland många ”sanningar” om det förhistoriska 
samhället, och här kan erinras om att det var först på 1880-talet som 
man fick klart för sig att de talrika så kallade kämpgravarna på Gotland 
inte var gravar för just kämpar utan hus från järnåldern (Fredrik Nordins 
undersökningar av husgrunder vid Rings i Hejnum socken). Ett annat 
gotländskt exempel är den under lång tid förhärskande tanken att Visby 
under äldre tid omgavs av ett milsbrett ödeland, men där många års 
undersökningar visar på att det snarare har varit ett tämligen intensivt nyttjat 
landskap med ett flertal gårdar och boplatser från sen stenålder upp till 
medeltid (Carlsson 2011).

Gudingsåkrarna i historien

Hur skall man då förstå situationen i Gudingsåkrarna (jag använder här 
begreppet Gudingsåkrarna, trots att det aldrig funnits i äldre tid, men 
mot bakgrund av att det numera är ett begrepp inom den arkeologiska 
forskningen). Ett svar på den frågan tar lämpligen sin utgångspunkt från 
förekomsten av fornlämningar inom området och landskapets situation 
så som det framträder i det äldre kartmaterialet. I figur 2 har jag lagt in 
registrerade fornlämningar i 1600-talets landskap, så som det speglas i den 
så kallade skattläggningskartan över området, upprättad år 1700.

Registrerade fornlämningar utgörs av ett flatmarksgravfält från vikingatid 
omedelbart intill gårdarna Lilla och Stora Bjärge (raä 119:1), en silverdepå (raä 
217:1), en fyndplats för en slipskåresten (raä 221:1), en fyndplats för armbygel 
av silver samt två guldbrakteater (raä 218:1) och den tolkade offerplatsen (raä 
207:1). Därtill är två områden nyligen inlagda i fornminnesregistret som möjliga 
medeltida ödegårdar, raä 231 och 232. Dessa är inte inlagda i kartan.
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Markeringen för den tolkade offerplatsen täcker en ansenlig yta och har 
sannolikt fått sin form från att man inom samma nummer infogat såväl en 
yxa från stenåldern (längst i öster, se ovan redovisningen av Johan Larsson 
på Stora Gudings) som fyndet av järnföremålen i väster. Av fynduppgifterna 
i arkiven är det vanskligt att belägga exakt var alla fynden kommer ifrån, 
men det finns utan tvekan en tyngdpunkt till ett område i den nordvästra 
delen av markeringen, i anslutning till en brya (som idag tyvärr är bortodlad 
utan undersökning). Strax väster om markeringen för offerplatsen är platsen 
för fyndet av silverdepån, påträffad i början av 1900-talet i samband med 
uppodling av ängen. 

Som framgår av figur 2 sammanfaller den förmodade offerplatsen 
med såväl åkermark som ängsmark under 1600-talet. I den analys jag 
gjorde i artikeln i Gotländskt Arkiv 2007, där jag även kom att inbegripa 
yngre kartor likväl som geologiska kartan, kunde jag konstatera att det 
inte finns några spår av våtmark, eller större vattendrag i området. Av 
betydelse här är namnen på de ägor som berörs av den förmodade 
offerplatsen. Huvuddelen av fynden kommer från ett område som går 
under beteckningen Tummungs högård. Ordet högård betecknar under 
äldre tid en mindre hårdvallsäng belägen intill själva gården. Att notera i 
sammanhanget är att Tummungs är en gård i Gothem socken, belägen 
flera kilometer ifrån aktuellt område. Intill Tummungs högård finns ett 
åkerområde som betecknas som Ängsåkern. Både från Ängsåkern och 
från Tummungs högård har det lämnats in fynd under loppet av 1900-talets 
början under beteckningen ”Gudingsåkrarna” (ATA).

Den ende som fram till våra dagar genomfört en regelrätt, om än begränsad, 
undersökning av området är John Nihlén, som på 1930-talet besökte 
platsen och kom att göra vissa mindre sökschakt (Nihlén, ATA dnr 465/32). 
Han undersöker åkern inom den nordvästra delen av markeringen för 
fornlämningen, intill bryan som finns i området (figur 3).

Vid sina undersökningar kom han att undersöka cirka 200 m2 omkring och 
öster om bryan. Han fann ett antal järnföremål i form av spjutspetsar, men 
också ett par betselringar av järn och längst i öster ”en liten, numera odlad, 
kulle som visade sig innehålla jord och skörbrända gråstenar omkring en 
knytnäves storlek. Inga fynd gjordes i den”. Det rör sig sannolikt om en 
skärvstenshög. (figur 4).

Han tar även upp fyndet av silverdepån, vilken påträffades ca 25 år innan han 
besöker platsen, och får platsen för fyndet utpekat för sig. Vid det här laget 
har flera av de parceller som blev resultatet av uppodlingen försvunnit och 
det är nu en enda åkeryta, vilket gör det vanskligt att exakt peka ut platsen 



Figur 4. Kartan bygger på Nihléns rapport (ATA dnr 465/32). Hans undersökningar är öster 
om bryan, där 1–4 markerar hans fyndplatser. Markeringen av tidigare fynd, liksom platsen 
för silverdepån, har han fått av ortsbor. Bryan ligger tämligen centralt i området för fynden. 
Markeringen av ”Ring av spjutspetsar” stämmer inte med Mårten Stenbergers uppgifter, 
som uppger att dessa har legat kring en rund sten cirka 15 meter nordnordväst om bryan 
(Stenberger 1943, s. 20).

Figur 3. Nihléns undersökningar på 1930-talet berörde den nordvästra delen av markerat 
område för offerplats, intill och öster om den brya som fanns här. Den heldragna svarta 
linjen markerar av honom karterat område (se figur 4).
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för silverdepån. Noteras bör att hans markering inte sammanfaller med den 
som finns i fornminnesregistret.

I sina undersökningar konstaterar Nihlén att tyngdpunkten av förekomsten 
av föremål ligger inom ett tämligen begränsat område av åkern omkring 
och öster om bryan. För att komplettera Nihléns kartbild genomförde vi 
en fosfatkartering av åkern, parat med en höjdnivellering (figur 5). Dessa 
undersökningar visade att det skiljer cirka en meter mellan högsta och lägsta 
punkt i åkern. Med tanke på att en kontinuerlig odling jämnar ut nivåerna 
är det troligt att denna nivåskillnad varit än mer uttalad innan uppodlingen. 
Sannolikt talar vi om en nivåskillnad upp mot två meter mellan högsta och 
lägsta punkt. Det vattendrag som idag är kanaliserad till ett dike i åkerns 
norra och västra kant har innan uppodlingen sannolikt passerat tvärs över 
densamma, där nivelleringen antyder dess tidigare sträckning. Det finns med 

Figur 5. Mätpunkter var 5 meter i linjer (nord–syd) och 15 meter emellan. Varje färgnyans 
innebär en nivåförändring på 10 cm (grönt lågt, rött högt). Den streckade blå linjen markerar 
den sannolika sträckningen av ån (datakonstruerad), innan den blev kanaliserad. De blå 
ytorna markerar områden med 4 eller högre fosfatgradering enligt spottestmetoden, där 5 
står för högsta värde. Noteras bör att de höga fosfatvärderna i kartans nederkant fortsätter 
söderut. De två sydöstra blåa ytorna sammanfaller väl med den så kallade Ängsåkern i det 
äldre kartmaterialet.
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andra ord en tydlig höjd i den sydöstra delen av åkern, inom det område 
som var åker under 1600-talet (Ängsåkern). Den tolkade sträckningen av ån 
passerar genom ängen (Högården) i nordostlig–sydvästlig riktning, på sådant 
sätt att fyndplatsen för järnföremålen återfinns öster om ån, intill höjden, och 
den utpekade platsen för silverdepån, nordväst om ån.

Slutsatsen från vår kart- och landskapsanalys var att ”de så kallade 
Gudingsåkrarna utgörs sannolikt av gårdar och gravar från vikingatid och 
har inget att göra med någon offermyr”. Jag poängterade att denna tolkning 
var att se som temporär, och förutspådde att med ytterligare information 
bilden måhända skulle förändras. Jag avslutade artikeln med följande ord; 
”Den aktuella fastigheten är i dagsläget betesmark, men kommer enligt 
markägaren att plöjas upp om två år. Då finns en chans att testa min hypotes 
för att därmed inte bygga upp ett nytt axiom” (Carlsson 2007, sid 85).

Nya undersökningar – nya metoder

Två år efter artikeln i Gotländskt Arkiv, år 2009, blev det också tillfälle att 
åter penetrera platsen och komma lite närmare en förklaring av områdets 
historia. Som en del i Länsstyrelsen på Gotlands projekt ”Ett plundrat 
kulturarv” undersöktes platsen av undertecknad och Jonas Paulsson med 
hjälp av metalldetektor. Undersökningen genomfördes vid två tillfällen. Dels 
efter att majsen var skördad, dels efter plöjning och nysådd samma höst. 
Undersökningarna skedde således vid två tillfällen skilda åt av en ”vändning 
av jorden” vilket innebär att en stor del av materialet sannolikt tagits tillvara. 
Marken utgörs av sandjord. Några spår i marken i form av mörkfärgningar 
etc kunde inte ses. Undersökningarna kom att omfatta ett ytmässigt tämligen 
omfattande område, och berörde såväl platsen för silverdepån, raä 217:1, 
som hela området för fynden av järnföremålen, raä 207:1. 

Den centrala delen av undersökningsområdet, inom det område som de 
flesta fynden tidigare påträffats, avsöktes totalt, utanför liggande områden 
genomsöktes i form av sökstråk med tio respektive 20 meters mellanrum 
(figur 6). Att notera härvid är att den brya som fanns i området, och 
som med all sannolikhet varit en del i det förhistoriska komplexet, blivit 
borttagen i samband med odlingen. Samtliga utslag, förutom av järn som 
inte undersöktes överhuvudtaget, kom att undersökas och resultatet var 
förbluffande. Totalt påträffades 484 föremål, vilka på ett påtagligt sätt 
kompletterar den tidigare analysen redovisad 2007, och även tolkningen 
av platsens funktion. Av upptagna föremål var 226 av silver, inklusive några 
föremål av guld och smältdroppar av guld. Övriga föremål uppgår således till 
258 och utgjordes av smältor av brons och bly, smycken och smyckedelar, 
nålar, vikter, etc, allt av brons. Några välbevarade smycken, där en del 
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påträffades längst österut, kommer troligen från upplöjda gravar med datering 
till folkvandringstid. Det finns en tydlig koncentration av föremålen av silver till 
ett område strax sydväst om den numera borttagna bryan, med en spridning 
mot nordväst. Med andra ord är detta sannolikt att betrakta som en utplöjd 
depå. I det följande vill jag ge en översiktlig redogörelse för materialet och 
i slutänden komplettera den tolkning av platsen som blev resultatet av 
landskapsstudien, presenterad i Gotländskt Arkiv 2007.

Inledningsvis kan det finnas skäl att behandla den i området i början av 
1900-talet påträffade silverdepån, utmärkt som fornlämning raä 117:1. Som 
framgår av figur 7, är den markerad som påträffad väster om den tänkta 
sträckningen av ån innan uppodlingen, och en 100–150 meter ifrån fynden 
av järnföremål i början av 1900-talet, vare sig vi går på Nihléns uppgift eller 
uppgiften ur fornminnesregistret (dessa skiljer sig åt med ca 40 meter vad 
gäller depåns placering). Depån, som ursprungligen påträffades 1909, kom 
att lämnas in i två omgångar. Vid det första tillfället utgjordes det inlämnade 
fyndet av 158 mynt och 85 bitar av mynt, därav 75 (+35) engelska, 69 (+23) 
tyska plus 7 mycket otydliga tyska mynt, 4 (+27) arabiska mynt, 1 böhmiskt, 
1 danskt och 1 persiskt (siffrorna inom parentes visar antalet fragment 
av mynt). Utöver detta påträffades en stor mängd klipp av tenar (51 bitar), 

Figur 6. Områden som undersökts med metalldetektor. Områden inramade av gul linje 
markerar ytor som totaldetekteras, övriga områden undersöktes i sökstråk med 10 eller 20 
meters mellanrum. Varje blå prick betyder ett föremål. Notera den markanta samlingen av 
föremål central i området, strax sydväst om bryan (vattenhål).
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trådar (7), smyckedelar (23) och bleck etc (39 stycken). Det är alltså, som 
Stenberger skriver, frågan om en hacksilverdepå i form av ett mycket stort 
antal små bitar och klipp av såväl mynt som smycken och tenar (Stenberger 
1949, s. 23).

År 1917 lämnades ytterligare föremål från depån in. Föremålen som då 
lämnades in hade samlats ihop under en följd av år från åkern och det är 
uppenbart att när depån ursprungligen påträffades var den till delar redan 
utplöjd. Av depån lämnades nu in ”trettio (30) bitsilver, av vilka 7 ornerade 
stycken (fragment av smycken), 11 trinda, delvis flätade trådar (ringfragment) 
och 12 stycken oornerade tenar”. Därtill lämnades in ”23 fragment av 
arabiska mynt, 24 fragment av Ethelredmynt, 22 fragment av tyska mynt och 
2 fragment av en sk halvbrakteat från Hedeby (?)” (SHM 15942). I rapporten 
nämns att ”alla myntfragmenten äro mycket små och någon numismatisk 
beskrivning utöver nu lämnade torde ej löna mödan. Även det ornerade 

Figur 7. Fynden från Gudingsåkrarna sammanlagd med silverföremål (röd prick) påträffade 
vid metalldetektorundersökningen. Det är en markant koncentration av silverföremål i 
anslutning till bryan och till området med tidigare fynd och till åkerns högre delar. Vid 
platsen för den förmodade platsen för silverdepån är endast två mynt påträffade.
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bitsilvret är ej av större intresse (små bitar)”. Man kan notera att det mesta 
som lämnats in är fragment av såväl mynt som bitsilver och smycken och vid 
den sensate inlämningen är det inte ett enda helt mynt.

Vid den av oss genomförda metalldetektorundersökningen av åkern 
bestod silvermaterialet av ett stort antal klipp av tenar, smycken, trådar 
etc, liksom sammansättningen av mynt och deras fragmentariska skick, 
är silvermaterialet i det närmaste identiskt med innehållet i depån raä 
217:1. Antalet hela mynt är mycket få, liksom vid de tidigare tillfällena, och 
mynten utgörs som regel av mycket små fragment. Även tenar, trådar 
och smyckedelar är små bitar, på samma sätt som det som lämnades 
in i början av 1900-talet. Sammansättningen av det nu registrerade 
silvermaterial är 82 arabiska, 40 tyska och 32 engelska mynt (nästan bara 
fragment). Därtill finns ca 18 myntfragment som är svåra att bestämma. 
Hela 61 bitar av tenar och trådar, 19 bitar av smyckedelar och 17 andra 
delar ger en bild av ett mycket sönderdelat material.

Proportionerna mellan de skilda typerna av mynt, liksom förekomsten 
av många små klipp av tenar, smycken etc, är helt i linje med den från 
början av 1900-talet inlämnade depån. Det är med andra ord högst 
sannolikt att det rör sig om en enda depå och att depån är felutmärkt 
i fornminnesregistret och att det rätta läget är på platsen för den 
koncentration vi nu kunnat konstatera, vilket är närmare 150 meter längre 
mot öster. I det närmaste inga silverföremål påträffades i området för 
den förmodade depåplatsen enligt FMIS eller Nihléns utmärkning av 
platsen, vilket styrker tanken att det rör sig om en enda depå. Man kan då 
notera det intressanta att koncentrationen av silverföremålen i hög grad 
sammanfallet med platsen för fynden av lansar, svärd etc från början av 
1900-talet, så som de har registrerats av Nihlén. Eller uttryckt på ett annat 
sätt; silverdepån är från samma område som fyndet av alla spjut, yxor, 
lansar etc.

En intressant notis i sammanhanget är beskrivningen i ATA rörande 
inlämnande av den första delen av silverdepån år 1909. Då inlämnas 
fyra lansspetsar och den första delen av den ovan omtalade silverdepån. 
Följande information om fyndet finns noterat i ATA ” Funnet vid 
dikesgrävning för nyodling av en äng under Gudings i Vallstena socken. 
Samtliga föremål av silver lågo vid anträffandet inneslutna i en näverask, 
som föll sönder vid beröring. Spjutdelarna lågo bredvid asken. Upphittaren 
är Lorents Lundqvist, i tjänst hos hemmansägaren August Larsson i Bjärge, 
Vallstena socken” (SHM 13867). Året för denna notis är 1909 och det 
framgår med all tydlighet att silverdepån kan kopplas samman med fyndet 
av lansspetsar.
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Även i samband med inlämnandet av silverföremålen år 1917 uppges att man 
påträffat flera lansspetsar etc på samma ställe som resterande silverföremål. 
”Funna under loppet av en längre tid (för 20 á 50 år sedan) i en för bortåt 60 
år sedan uppodlad åker å August Larssons gård, Bjärge i Vallstena. För cirka 
10 år sedan lära 100 stycken mynt vara funna på samma plats som det nu 
insända silvret, vilket allt fanns på ett ställe...Det var en skrotuppköpare Oscar 
Jönsson, Skogs i Mästerby, adress Skogs, som lämnade föremålen till mig.” 
Ernst Hellgren 1917-09-20 (SHM 15942). Hänsyftningen på 100 mynt tio år 
tidigare rör silverdepån inlämnad år 1909.

Förutom föremål av silver påträffades vid metalldetektorundersökningen 
ett stort antal föremål och smältor av brons och bly, både i form av tenar, 
delar av barrar, smältor och klipp, men även hela och delar av smycken. 
Även ett par smältdroppar av guld påträffades. Ett romerskt silvermynt 
(denar) och ett flertal smycken från folkvandringstid och vendeltid visar på en 
verksamhet med kontinuitet från tidig järnålder upp till 1000-talet. Ett av de 
mer fascinerande föremålen är ett ringspänne av en ovanlig typ som enbart 
påträffats i ett exemplar tidigare på Gotland, nämligen från det intilliggande 
gravfältet vid Lilla Bjärge (SHM 5057). Anmärkningsvärt är att ett exakt 
likadant ringspänne finns från Izborsk i Ryssland, platsen dit Truvor, Ruriks 
broder, kom år 862 (figur 8).

Några mer uttalade föremål från medeltid finns inte, vilket visar att 
verksamheten upphör under loppet av 1000-talet. Den rumsliga spridningen 
av det övriga materialet överensstämmer tämligen väl med spridningen av 
silverföremålen och man kan med andra ord se det som två delar av samma 
verksamhet (figur 9). 

Figur 8. Frågan om proveniens för vikingatidens föremål på Gotland är i många fall svår 
att avgöra. Det finns många gånger samma typ av smycken på båda sidor om Östersjön. 
De tre ringspännena är av en ovanlig sort. På Gotland är tidigare enbart ett fynd av denna 
typ, och intressant nog, från gravfältet ca 300 meter nordväst om undersökningsområdet 
(spännet till vänster, efter Thunmark–Nylén 2000). Det mellersta spännet påträffades vid 
metalldetektorundersökningen och det högra är från den vikingatida befästa anläggningen i 
Izborsk, utställd i museet i Izborsk. Izborsk är platsen för Ruriks bror Truvor, enligt den ryska 
krönikan (Nestors krönika).
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Figur 10. Några av det stora antalet klipp,smältor. droppar som kommer från området. 
Överst till vänster en del av ett sönderklippt smycke, en bit av en silverten. Under två 
smältdroppar av guld. Storleken på föremålen varierar mellan 1 och 3 cm.

Figur 9. Spridningen av övriga föremål (blå prickar) överensstämmer tämligen väl md 
fördelningen av silverföremålen, med en koncentration till området väster om bryan.
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Från offerplats till vapensmedja

Materialet är uppenbarligen ett verkstadsmaterial, vilket inte minst ett flertal 
ingöt, smältor och droppar indikerar figur 10. I sammanhanget är det av 
intresse att notera att silvermaterialet huvudsakligen utgörs av klipp av 
såväl mynt som tenar och smycken och det utgör sannolikt råvaror i ett 
metallhantverk, liksom bly som påträffades i ett flertal fall. Med andra ord, 
silverföremålen är i detta fall att betrakta som ett råmaterial i metallhantverk i 
linje med järn, koppar, guld och bly.

 Det rör sig uppenbarligen om en verkstadsplats för metallhantverk, både i 
form av järn- brons och guldarbeten. Med tanke på den rikliga förekomsten 
av vapen ligger det nära till hands att se det som en vapensmedja. 
Placeringen intill bryan och den tänkta sträckningen av ån är här väsentlig, 
då tillgången till vatten är en viktig del i en metallverkstad. Här kan erinras 
om förekomsten av ämnesjärn och smidesverktyg som påträffats i området 
(Thålin–Bergman, s. 263).

Av intresse i sammanhanget är beteckningen på ett åkerområde som ligger 
strax sydväst om verkstadsområdet och i anslutning till den å som rann genom 
området, Det går under beteckningen Smidesåkern i kartan 1700, vilket 
antyder förekomsten av en smedja och smidesverksamhet i området (figur 11).

Figur 11. I det äldre 
kartmaterialet finns det 
tre områden med väl 
avgränsade åkerområden 
som troligen indikerar 
övergivna gårdsplatser. 
Centralt inom inom området 
är Tummungs högård, 
Lillhögården och Ängsåker 
som indikation på gård. I 
söder hyser en av åkerytan 
beteckningen Laduåker, 
troligen visande på en gård. 
I åkern finns ett långsmalt 
impediment som möjligen 
utvisar en husgrund. I väster 
finns ett åkerområde med 
beteckningen Smidesåker. 
Bilden med gårdar i 
den centrala ängs- och 
åkermarken är mer eller 
mindre generell på Gotland, 
och där en flyttning av 
bebyggelsen till läget på 
1600-talet sker under slutet 
av 1000-talet början av 
1100-talet.
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Om man väger samman resultaten av analysen så här långt, kan man 
konstatera följande. Platsen för vapnen och övriga föremål överensstämmer 
rumsligt helt med spridningen av smältor, slagg, smältdroppar etc av brons, 
bly, silver och guld. Den år 1909 påträffade silverdepån är uppenbarligen 
påträffad centralt i området med järnföremålen. Området går under 
benämningen Tummungs Högård och betecknar sannolikt förekomsten 
av en gård på platsen, som försvunnit eller flyttats långt innan kartan 
1700 upprättas. Marken tillhör då gården Tummungs i Gothem. I direkt 
närhet till området för metallverksamheten finns ett område som går 
under benämningen Smidesåkern, sannolikt indikerande en smedja eller 
smidesverksamhet i området. Centralt i området finns en större brya, och intill 
rinner ett mindre vattendrag. 

Den slutsats man kan dra av detta är att den så kallade offerplatsen 
Gudingsåkrarna med stor sannolikhet utgör en omfattande metallverkstad. 
Med tanke på omfattningen av såväl järnföremålen som smältor, tenar, plåt 
etc har verksamheten varit av stor omfattning, sannolikt för avsalu långt 
utanför Vallstena och måhända också utanför Gotland. 

Att väga samman

Att se på gamla sanningar med nya ögon, med nya material, eller med nya 
metoder på gamla material, ger oss en god möjlighet att utveckla kunskapen 
om det förhistoriska samhället. Det är rimligtvis svårt utifrån resultaten av 
undersökningen att fortsätta att hävda att det rör sig om en offerplats. Med 
den kunskap som nu står till buds är det mer frågan om ett omfattande 
verkstadsområde, men här finns också en antydan till en gård i anslutning till 
detta verkstadsområde. Det finns sannolikt även äldre gravar i området som 
antyder att det funnits äldre bosättningar, i alla fall ner i romersk järnålder.

Nu är, avslutningsvis, att notera att även om bilden av området radikalt 
har ändrats, är vi långt från en slutlig lösning. I vår värld av ytterst bräckligt 
källmaterial krävs det ständigt förnyade undersökningar, förnyade källmaterial 
etc, och nästa logiska steg i forskningsprocessen som borde tas är regelrätta 
arkeologiska utgrävningar. Med tanke på de tunna kulturlager som det oftast 
är frågan om på Gotland, är det dock osäkert om en undersökning av några 
mindre ytor kommer att ge en bättre bild. Det krävs tämligen omfattande 
avbaningar av större ytor för att få ett grepp om platsens funktion, 
tidsställning och utveckling. I det aktuella fallet bör det göras tämligen 
omgående med tanke på att den pågående odlingen innebär att spåren 
sakta men säkert raderas ut.

Som jag inledde med är det en tydlig tendens i forskningen om förhistorien 
att mer eller mindre väl underbyggda hypotetiska tolkningar med tiden 
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övergår till att bli mer eller mindre fastlagda sanningar och upprepas i bok 
efter bok. Det finns all anledning att kontinuerligt ifrågasätta etablerade 
sanningar genom en fortgående och kontinuerlig forskning.
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En flotta i betong 
Eva Nodin

”XXVIII Ottobre” i Cattolica

Barnkolonier har funnits i Italien sedan 1800-talets mitt. Ursprungligen 
var anläggningarna avsedda att ta hand om barn sjuka barn, exempelvis 
tuberkulossjuka, men förändrades både till inriktning och form under 
fascismens era (1922–43) 

Under den fascistiska regimens tid 1922–43 expanderade koloniväsendet 
på kort tid mycket kraftigt. Det omorganiserades och byggdes ut mycket 
målmedvetet. Först med denna regims insikt, att för fascismens fortlevnad 
måste man satsa på barnen, både med tanke på att bygga upp ett friskt, 
starkt folk, och att fostra, likrikta och disciplinera dem medan de ännu är 
lätt formbara, fick kolonierna sin definierade roll i ett övergripande politiskt 
system och lösgjordes därigenom från att vara enbart vårdande institutioner. 
Sjuka barn hänvisades till andra institutioner. På kolonierna togs främst emot 
barn som var utsatta för smittofara, exempelvis genom att någon i familjen 
hade tuberkulos eller annan smittsam sjukdom. Därtill hade barn till fattiga 
och barnrika familjer företräde. Väsentligt är att notera att kolonierna blev 
plantskolor där såväl kropp som själ skulle vårdas och stärkas, och de sågs 
som synnerligen samhällsviktiga, en vital och omistlig del i uppbyggandet av 
ett nytt, idealt samhälle samt skapandet av en ny människa. 

Koloniverksamheten var en betydelsefull del i regimens målmedvetna strävan 
att säkra återväxten i partiet för den fascistiska statens framtid. Bland 
barnen fanns framtidens ledare. Partiets barn- och ungdomsverksamhet var 
omfattande, men under kolonivistelsen gavs, samtidigt som barnens hälsa 
byggdes upp och regler och rutiner angående hygien inpräntades, ytterligare 
möjligheter att påverka de unga, vilket på intet sätt förnekades. Det sades 
mycket tydligt att den politiska skolningen vid kolonierna skulle inriktas på 
att i barnens sinne befästa en tilltro till ”il Duce”’s stora verk, samt att med all 
kraft elda deras fosterlandskärlek.1

1 ”L’azione educativa, nel senso politico, è indirizzata a fissare opportunamente nella 
mente e nel cuore dei fanciulli la grande opera del Duce, e quei principî capaci di 
alimentare il più grande amore per la Patria che tutti unisce.”, Regolamento delle 
Colonie Estive, P.N.F., Gioventù Italiana del Littorio, Roma 1938, art. 176, s. 75; 
Denna passus ur Regolamento... återgivs ordagrant i Franco Monterisi, Le colonie 
marine e montane, Roma 1942, s. 39.



Gotland University Press 14

66

I detta var emigranter och deras barn synnerligen betydelsefulla. Dessa 
barn togs emot, även om de inte alls var utsatta för smittofara eller kom från 
fattiga familjer.

Sommarvistelse i moderlandet 

Under 1900-talets första decennier hade emigrationen från Italien tidvis 
varit hög, och människor hade vid perioder av särskilt svår fattigdom, och 
ibland av andra orsaker, sökt sig inte bara till Amerika, utan även till länder i 
Europa och Afrika.2 De första organiserade grupperna av italienska fascister 
utomlands bildades redan i slutet av 1920 och början av 1921, d.v.s. innan 
P.N.F. (Partito Nazionale Fascista) nått någon maktposition i hemlandet. I bl.a. 
Saloniki, Lugano, Paris, Berlin och New York organiserade sig emigranter 
i fasci. Partiledningen i Italien insåg snabbt att dessa utländska fasci var 
potentialer av mycket stor betydelse. Framför allt kunde de bli betydelsefulla 
för att i positiv riktning påverka den allmänna opinionen i dessa länder 
genom att fungera som propagandakanaler. I en intervju med Mussolini, 
publicerad i Corriere d’America i november 1922, framfördes partiets hållning 
i emigrantfrågan, sammanfattad i tre faser. Det är värt att notera att redan i 
detta tidiga skede ges ungdomen en nyckelroll: 

Första fasen: stärka moralen i hela massan av emigranter, utan att göra 
skillnad på gammal och ung, återuppväcka deras nationella känsla, förstärka 
banden med moderlandet, organisera på fascistiskt vis åtminstone de mest 
trogna minoriteterna och undvika konflikter med regeringar och med de 
utländska folk vars gäster våra arbetare och intellektuella är;

Andra fasen: //...//energiskt aktivera de nya generationerna; med dem och 
för dem, och med en ny inställning, angripa de stora frågorna med dubbelt 
medborgarskap, skolor, Fasci, tidningar, militärtjänst, //...//

Tredje fasen: //...// strunta i avhoppare och förlorade och ta tag i ungdomen, 
för att gradvis ersätta kvantitet med kvalitet, //...//3

2 Ricciotti, Lazzero, Il Partito Nazionale Fascista. Come era organizzato e come 
funzionava il partito che mise l’Italia in camicia nera, Milano 1985, s. 264–271.

3 Citerat ur: Lazzero, 1985, s. 264–265. [prima fase: potenziare il morale di tutte le 
masse emigrate, senza distinguere tra vecchi e giovani, riaccenderne il sentimento 
nazionale, rafforzarne i legami con la madrepatria, organizzare fascisticamente 
almeno le minoranze più fedeli, evitando i conflitti con i governi e i popoli stranieri, 
dei quali i nostri lavoratori e intellettuali sono ospiti; seconda fase: //...//attivare 
energicamente le nuove generazioni, affrontare con esse e per esse, con nuova 
mentalità, i delicati problemi della doppia cittadinanza, delle scuole, dei Fasci, 
dei giornali, del servizio militare, //...//; terza fase: //...// ignorare i transfughi e i 
perduti e tenersi i giovani, per sostituire gradualmente alla quantità la qualità://...//.] 
Översättning: Eva Nodin
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En generalsekreterare tillsattes 1923. Giuseppe Bastianini blev samordnare 
för alla fasci i utlandet, och vid invigningsceremonien av sekretariatets lokaler i 
Rom utvecklade Mussolini idéerna om utlandsitalienarnas roll:4

Jag anser det vara av grundläggande intresse för den italienska 
nationen, för det italienska folkets framtid, att det i världens alla 
länder finns grupper av italienare, som, mer i gärning än med ord, 
och framför allt genom sitt förhållningssätt, visar att det i Italien 
inte så mycket handlar om ett parti som tagit makten, utan om ett 
sätt att leva, en livsåskådning.5

I oktober 1925 hölls den första kongressen för Fasci all’Estero, utlandsfasci, 
i Rom, dit representanter från världens alla hörn kom. Även vid detta tillfälle 
framförde Mussolini några av sina och regimens synpunkter. Främst talades 
nu om att emigranter genom disciplinerat och föredömligt uppträdande 
måste hedra Italien, att emigranten i alla lägen skall försvara italienskheten, 
samt att italienare i främmande land skall hjälpa och bistå varandra.6

Då Piero Parini tillträdde sekreterarposten i oktober 1929 räknades till 587 
fasci och över 125000 partimedlemmar utanför Italiens gränser. De var 
sammanslutna i F.I.E., Federazione dei Fasci Italiani all’Estero, som genom 
Parini var förankrat i utrikesministeriet.7

För att upprätthålla och främja emigranternas intresse och känsla för det 
gamla landet inrättades centra för propaganda och kultur. Tidningar på 

4 Giuseppe Bastianini (1899–1961) innehade posten som sekreterare för Fasci 
all’Estero 1923–26, då hans karriär som diplomat inleddes. Han var exempelvis 
ambassadör i Polen 1932–36, undersekreterare vid utrikesministeriet och därmed 
nära medarbetare till utrikesministern Galeazzo Ciano, samt ambassadör i London 
1939–40. Efter några år som guvernör i Dalmatien återvände Bastianini till Rom 
och utrikesministeriet 1943. Han dömdes i Repubblica Sociale Italiana till döden 
för förräderi, men lyckades fly till Schweiz. (Historical Dictionary of Fascist Italy, ed. 
Philip V. Cannistraro, Westport and London 1982, s. 62. Uppslagsord: Bastianini, 
Giuseppe.)

5 Benito Mussolini, Opera omnia di Benito Mussolini, a cura di Edoardo e Duilio 
Susmel, Firenze 1951-1980, vol. XX, s. 242–243. [Ritengo che sia interesse essenziale 
per la nazione italiana, per l’avvenire del popolo italiano, di avere in tutti i paesi 
del mondo nuclei di italiani che, più coi fatti che con le parole, soprattutto col loro 
atteggiamento, dimostrino che in Italia non é tanto un Partito che ha assunto il 
potere, quanto un modo di concepire e di vivere la vita.] Översättning: Eva Nodin

6 Mussolini, Opera omnia, 1951–80, vol. XXI, s. 430–431.
7 Piero Parini (1894–1993): Journalist och diplomat. Under tjugotalets mitt var han 

utrikeskorrespondent för Il Popolo d’Italia. Från 1928 var han vid utrikesministeriet, från 
påföljande år som generalsekreterare för Fasci all’Estero, samt från 1930 med ansvar 
för alla i utlandet boende italienare. Han avsattes från denna post i januari 1938, men 
hade fortsättningsvis andra utrikesuppdrag. I Repubblica Sociale Italiana utnämndes 
han till borgmästare i Milano och överhuvud i provinsen Milano” (Capo della Provincia di 
Milano). Historical Dictionary of Fascist Italy, 1982. Uppslagsord: Parini.
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italienska gavs ut och filmer, främst dokumentär- och propagandafilmer, 
skickades från moderlandet. Italienska skolor grundades för att så långt 
möjligt ge den uppväxande generationen en viss kunskap om Italien och 
italienska språket. Man sökte även organisera barn och ungdomar enligt 
samma ordning som i moderlandet, i Balillagrupper, Piccole Italiane o.s.v. 

Från trettiotalets början blev det allt vanligare att emigranternas barn fick 
möjligheten att under några sommarveckor komma till Italien på läger 
eller koloni. Under de första säsongerna disponerade F.I.E. inte egna 
anläggningar, utan man arrangerade tältläger eller hyrde in sig i andra lediga 
lokaler, till exempel sommartomma skolor och liknande.8

Det fanns givetvis flera syften med att bjuda utlandsbarnen på av P.N.F. 
organiserad sommarvistelse i Italien. Spridningen av fascismen, dess 
ideal, och övertygelsen om regimens rättmätighet och legitimitet var det 
övergripande målet. Barnens hälsa och deras fysiska träning betydde 
mycket, men också övning i att leva i ett kollektiv tillsammans med italienska 
barn från olika länder, och av vilka flera kanske inte ens talade samma språk. 
Piero Parini, eldsjälen och organisatören av verksamheten, skriver i en artikel 
1933 att sommarkolonierna är ett utmärkt medel för att blanda barn från 
olika håll och motverka regionalismen, vilken Parini menar till och med följt 
emigranterna till deras nya länder. Som exempel nämner han napolitanare 
och piemonteser som ignorerar eller rentav motarbetar varandra i New York.9

Förutom fysisk träning, idrott, lek och bad ingick också språkträning, 
undervisning om fascismen, om italiensk kultur och geografi i koloniernas 
dagsprogram. Vistelsen tänktes innebära ett ”bad i italienskhet” (bagno 
d’italianità) och därmed väcka och stärka fosterlandskärleken.

1932 öppnades i Rom en väldig utställning till tioårsjubileet av revolutionen. 
I utställningen, som benämndes Mostra della Rivoluzione Fascista, 
Revolutions  utställningen, ägnades emigranterna en egen sal där 
propagandistiskt präglat material i text och bild berättade om hur de 
lämnade sin hembygd, om deras kamp för tillvaron i främmande land 
och om moderlandets stolthet över dem.10 Verksamheten för barn- och 

8 I en artikel i Gioventù Fascista berättas om tältläger, om staden Lecco som utan 
ersättningskrav hyste 100 Balillapojkar i en skola och om invigningen av en F.I.E.-
koloni i Mondello för barn från Tunisien. Massimo Scaligero, ”I figli dei nostri lavoratori 
all’estero alle colonie marine e montane in Italia”, Gioventù Fascista, 1932:22, s. 9–10.

9 Piero Parini, ”La Patria per i suoi figli all’Estero”, L’Illustrazione Italiana, 1933:34, s. 
274–275.

10 Guida della Mostra della Rivoluzione Fascista, 1932, s. 66–67. Denna titel är en enkel 
utställningsguide (totalt 70 sidor), utan bilder men med riklig textinformation.  
Mostra della Rivoluzione Fascista. 1982 (1933), s. 233–240. Sidhänvisningen gäller 
faksimilutgåvan. Denna titel är en mer omfattande guide (258 sidor), med ett stort 
antal bilder, varav flera i färg.
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ungdomar betonades, och då särskilt sommarlägren och kolonierna i Italien. 
I den större katalogen betecknas kolonivistelserna som en mycket givande 
och fruktbar insats för utlandsbarnen, som genom åtgärderna tänktes ges 
såväl fysisk som moralisk styrka. Som motto för denna del av utställningen 
stod ”Ho cambiato il cielo, ma non l’animo.” [Jag har bytt himmel, men inte 
själ.], vilket i guiden sägs vara en gammal romersk devis, som fått en ny 
fascistisk innebörd.11 

Genom Parinis engagemang växte verksamheten snabbt. 1932 togs ca 
10000 barn och ungdomar emot. Tre år senare, sommaren 1935, översteg 
antalet 15000.12 Behovet av och önskemålen om särskilda F.I.E.-kolonier, 
aktualiserat av Revolutionsutställningen, resulterade bland annat i två av 
samtiden mycket uppmärksammade anläggningar. ”Colonia Marina XXVIII 
Ottobre”, i Cattolica vid Adriatiska havet, invigdes 1934, och året därpå stod 
”Colonia Femminile dei Fasci all’Estero” i Calambrone vid tirrenska rivieran 
färdig. I Cattolica togs enbart pojkar emot, medan kolonien i Calambrone 
uteslutande var avsedd för flickor.

Flickor ansågs ha andra behov än pojkar, och den fostran de tänktes få 
under sin kolonivistelse skulle till en betydande del ha inriktning på deras 
framtida och traditionsbevarande roll som hustrur och mödrar.13 Med tanke 
på att flickorna som vuxna i sin tur skulle fostra söner och döttrar, var det 
för regimen betydelsefullt att flickorna redan från yngsta år systematiskt 
skolades in i fascismens ideal. Bilden av kvinnan i hemmet med spädbarnet 
i vaggan förmedlades även i skolböckernas illustrationer, liksom dessa ideal 
framfördes i texterna.14

I det följande skall endast den förstnämnda anläggningen diskuteras. Båda 
anläggningarna är av intresse men ”Colonia Marina XXVIII Ottobre” är 
måhända att tydligare exempel på hur regimen sökte förmedla både dåtid, 
nutid och framtid till den uppväxande generationen.

”XXVIII Ottobre” i Cattolica – en flotta i betong

Den marina kolonien ”XXVIII Ottobre”, benämnd efter Marschen mot Rom 

11 Mostra della Rivoluzione Fascista, 1982 (1933), s. 234. I guidens text står ”Ho mutato 
il cielo, ma non l’animo”, men i samma guide finns ett foto från utställningssalen som 
visat texten ”Ho cambiato...”. Samma motto användes 1934 av konstnären Enrico 
Prampolini som titel på ett förslag till fasad för en F.I.E.-koloni.

12 Siffran nämns i Mario Missiroli, ”Colonie e campeggi per i figli degli italiani all’Estero”, 
L’Illustrazione Italiana, 1935:numero Natale, s. 1236.

13 Pietro Caporilli, Il fascismo e i giovani, Roma 1939 (1932), s. 133–137; Lazzero, 1985, 
s. 243–244.

14 Se exempelvis L’italiano nuovo. Letture della 2a classe elementare, (Il libro della 
seconda classe), Roma A. XVII [1939], s. 27–28.
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1928, invigdes den 28 juni 1934, med besök av Benito Mussolini.15 Cattolica, i 
närheten av Rimini vid adriatiska kusten, var redan tidigare en välbekant bad- 
och semesterort, där välbeställda hade sommarvillor och mer eller mindre 
luxuösa badhotell och pensionat låg tätt.16 Kolonien anlades vid stranden i 
områdets norra del, som då ännu inte var exploaterad, utan fortfarande hade 
en lantlig karaktär.

Den stora huvudbyggnaden, som starkt påminner om ett amiralitetsskepp, 
med utkik, kommandobrygga, skorstenar, ventilationstrummor och runda 
kajutafönster, flankeras av fyra ”jagare” (dormitorierna) framför sig mot 
strandkanten. Strax intill formerar sig tre mindre ”båtar” (personalbostäder 
och sjukavdelning), allt byggt av armerad betong, och målat i en gråvit färg 
med glänsande tak av aluminium, azurblå dörrar och fönsterbågar, samt 
orangeröda jalusier. Bakom denna grupp lades i en andra etapp ytterligare 
fyra byggnader, till större delen inrymmande sovsalar.

Koloniens utformning anknyter till Mostra della Rivoluzione, 
Revolutionsutställningen, där man bland annat visade fotografier från ”det 
gamla Italiens” eländiga skepp på vilka emigranterna fraktades till främmande 
land, och, som jämförelse, bilder från ”det fascistiska Italiens” eleganta fartyg, 
där även tredje klass har snygga och hygieniska hytter.17  Vid invigningen lär 
någon, enligt ett reportage i L’Illustrazione Italiana, ha sagt, att fäder till de 
barn som bor i dessa trevliga, rymliga och fräscha skepp, lämnade Italien 
på trånga och stinkande fartyg för att färdas över Oceanen, och kanske har 
sönerna när de återvänder till fäderneslandet inte alltid hela bakgrunden klar 
för sig.18 ”XXVIII Ottobre” kan med fog sägas vara en av de mest spektakulära 
kolonierna över huvud taget vad gäller arkitektonisk gestaltning. Vid sidan 
av associationen till strömlinjeformade fartyg, kan de fyra dormitorierna 

15 Invigningen beskrivs i Giovanni Cenzato, ”Il Duce inaugura sul Lido di Cattolica la 
nuova Colonia Marina dei Fasci Italiani all’Estero”, Corriere della Sera, 29/6 1934.
Sakuppgifter i det följande är hämtade ur: “Colonia Marina XXVIII Ottobre a Cattolica 
per i figli degli italiani all’estero a Riccione“, Architettura 1934:10, s. 614–622;  Labò, 
Mario & Podestà, Attilio, ”L’Architettura delle colonie marine italiane”, Costruzioni, 
1941:167, s 4, 7; “Colonia Marina XXVIII Ottobre a Cattolica pei figli degli italiani 
all’estero“, Rassegna di Architettura, 1935:1, s. 11–14; Giovanni Biàdene, ”Le Colonie 
Estive degli Italiani all’Estero. La Colonia di Cattolica”, L’Illustrazione Italiana, 1935:34, 
s. 389–390. 
”Colonia marina XXVIII Ottobre” finns även kort beskriven i Moretti, Bruno, Ospedali. 
Note preliminari all’impostazione di un progetto di ospedale, Milano 1935, s. 263–
265; Domus, 1985:659, s. 4–7; Cities of Childhood, 1988, s. 17–19; Colonie a mare, 
1986, s. 88–91; Cutini & Pierini, 1993, s. 17, 20.

16 En god bild av Cattolica som badort och dess arkitektur ges i Avanguardia 
romagnola. Architetture balneari del XX secolo, utst.kat.: Centro Culturale polivalente, 
Cattolica, 21 ottobre–9 dicembre 1989, Bologna 1988

17 Guida della Mostra della Rivoluzione Fascista, 1932, s. 66–67; Mostra della 
Rivoluzione Fascista, 1982 (1933), s. 235–236.

18 Missiroli, 1935, s. 1236–1237.



Bild 1. Colonia Marina XXVIII Ottobre. Situationsplan.

Bild 2 : ”XXVIII Ottobre”. Huvudbyggnaden/ Amiralitetsskeppet. Foto: Anders Nodin. 



Bild 4: “Colonia marina XXVIII Ottobre”, Cattolica. Huvudbyggnaden. Foto: Anders Nodin. 

Bild 3: Dormitorium vid “Colonia marina XXVIII Ottobre” i Cattolica. Foto: Anders Nodin. 
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Bild 5: ”Colonia XXVIII Ottobre”. Dormitorium. Foto: Anders Nodin. 

också föra tankarna till kraftfulla lokomotiv av modernaste snitt. I barnets 
uppfinningsrika fantasi behöver inte den ena visionen utesluta den andra. 

Men med all sannolikhet fick kolonigästerna också lära sig en del av landets 
historia. Kolonianläggningens gestaltning ger en bild av händelser under de 
dramatiska åren 1915–21. Krigsåren och kampen mot Österrike–Ungern 
gestaltas, men även händelserna kring Fiume, på Polahalvön, söder om 
Trieste, efter freden. Fiume tillföll i freden inte Italien, vilket man hade förväntat. 
Den välkände poeten och författaren och politiskt aktive Gabriele D’Annunzio 
tog initiativet till den s.k. Impresa di Fiume 1919, då staden under hans 
ledning intogs av revolterande styrkor. Först 1924 blev Fiume officiellt en del 
av Italien.19 

De fyra långsmala dormitorierna, jagarna, divergerande mot havet – mot 
Trieste, Polahalvön och Fiume – var namngivna efter några av ”fascismens 

19 En frikår under ledning av D’Annunzio ockuperade Fiume i september 1919, samt 
utropade fristaten Reggenza Italiana del Carnaro, som erkändes av både Italien och 
Jugoslavien. Fiume belägrades dock av den italienska armén vid julen 1920 och 
ockupanterna tvingades lämna området. I januari 1924 nådde Jugoslavien och Italien 
överenskommelsen att staden Fiume skulle tillfalla Italien medan omlandet fördes till 
Jugoslavien. För en utförligare framställning om Fiume, se exempelvis L’impresa di 
Fiume, Campobasso 1995, i serien Immagini di Storia.
Efter Andra Världskriget tillföll Fiume (Rijeka) Jugoslavien. Sedan upplösningen av 
Jugoslavien är staden kroatisk.
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hjältar”: Nazario Sauro, Gabriele D’Annunzio, Costanzo Ciano och Luigi 
Rizzo hade anknytning till flottan, flyget och till första världskriget. Med 
denna gestaltning kunde koloniens personal med all tydlighet visa på 
händelser under Grande Guerra och de personer, med anknytning till de 
marina insatserna, som gavs hjältestatus. De fyra namnen, med meterhöga 
bokstäver, var placerade i ”fartygens” akter och väl synliga från den stora 
samlingsplatsen framför centralbyggnaden, moderskeppet.

Nazario Sauro deltog mycket aktivt i kriget mot Österrike–Ungern om Istrien 
. Han var en av männen på u-båten Giacinto Pullino, men tillfångatogs och 
dömdes till döden av dåvarande österrikiska marintribunalen i Pola, Istrien. 
Sedan många år står Nazario Sauro som staty i Trieste.

Amiral Luigi Rizzo var ännu en hjälte som fick sitt namn på ett av koloniens  
skepp. Rizzo ledde sänkningen av det österrikiska skeppet Wien vid Trieste.

Costanzo Ciano hade rang inom flottan redan före Italiens inträde i kriget. 
Ciano ledde den så kallade ”Beffa di Buccari” i februari 1918, då trettio man i 
tre snabbgående M.A.S-båtar (M.A.S står för Motoscafo Anti Sommergibile) 
tog sig ända in i Buccaris hamn, som då var kontrollerad av österrikisk–
ungerska styrkor. Denna aktion renderade Ciano, Rizzo och D’ Annunzio 
hjältestatus.20

Gabriele D’Annunzio, ibland omnämnd som ”soldatpoeten”, var redan före 
kriget välkänd som författare och poet. Hans flygning över Wien i augusti 
1918 och ovan nämnda inbrytning i Buccari, gjorde honom senare till en 
verklig ”fascismens hjälte”.  Vid åminnelseceremonien den 4:e november 
1922 (4:e november 1918 räknas som ”segerdagen”), och bara några dagar 
efter revolutionen, befann sig den svenske skulptören Carl Milles i Rom och 
upplevde både revolutionen och ceremonien över de stupade. Han skrev i ett 
brev till Verner von Heidenstam: ”Tvärs över gatorna hade de spänt dukar där 
d’Annunzios ord voro textade med stora bokstäver.”21

Dessa fyra män fick ge sina namn till dormitorierna vid ”XXVIII Ottobre”. 
De var ansedda som hjältar, men vad kan man utöver detta utläsa ur 
anläggningens struktur? Man ser först ”jagarna”, dormitorierna, som 
divergerar mot öster, mot Istrien. Men så är jagarnas fronter vända mot 
moderskeppet, inte mot Istrien! Det visar på samling, efter alla stridigheter, 

20 Costanzo Ciano deltog i Marschen mot Rom och blev kommunikationsminister 
i fascismens regim. Han fick också den betydelsefulla posten som 
deputeradekammarens talman. Costanzo Cianos son, Galeazzo, gifte sig med 
Benito Mussolinis dotter Edda.

21 Kungliga biblioteket, Carl och Olga Milles samling, L211,  1A, vol. 24, brev till Verner 
von Heidenstam, 13 december 1922. Se även: Eva Nodin, Tusen möjligheters rike. 
Aspekter på Carl Milles monumentalskulptur, Stockholm 2005, s. 50.
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kring moderskeppet ”XXVIII Ottobre”, 28:e oktober, och den fascistiska 
revolutionen. För koloniens assistenter var detta något att undervisa 
emigranternas barn om. Hjältarna samlades den 28:e oktober – nu är ni här 
på Colonia ”XXVIII Ottobre”.

Arkitekten Clemente Busiri Vici var redan välkänd när han fick uppdraget att 
rita en kolonianläggning speciellt avsedd för söner till utlandsitalienare.22 Piero 
Parini hade anlitat Busiri Vici ett par år tidigare för att rita den italienska skolan 
i Alexandria, Egypten.23 Koloniens inriktning har uppenbarligen i högsta grad 
bidragit till dess speciella utformning och mycket marina karaktär, men den 
sticker radikalt ut från Busiri Vicis övriga produktion, med undantag av den 
nyss nämnda skolan. Det är möjligt, rentav troligt, att Parini haft uttalade 
önskemål om koloniens gestaltning, som arkitekten följt.

Omkring 1600 pojkar kom, i två omgångar, från många olika länder till 
Cattolica den första sommaren. Huvudbyggnaden består av två delar, 
sammanbundna med en gång i andra våningen. Den främre delen, mot 
vägen, fungerade som mottagningspaviljong. Här fick barnen sin första 
kontakt med kolonilivet: Där togs deras privata kläder om hand, de 
duschade, undersöktes av läkaren, och fick därefter sin uppsättning av 
”koloniutrustning”, d.v.s. vardagskläder, badbyxor, solhatt, sandaler, pyjamas 
och handdukar, men också finkläder, vilket på ”XXVIII Ottobre” innebar en 
sjömanskostym med tillhörande mössa. 

Uniformeringen var ett led i tanken om gruppgemenskap och kollektivets 
likformighet. Den del av huvudbyggnaden som vetter mot stranden är 
avsevärt större och inrymmer kök, disk, förråd, en rymlig matsal, men 
också tvättrum i hörnpartierna. Paviljongen är symmetrisk och vänder sin 
lätt vinklade ”för” mot havet. Denna sida består av tjugo helt öppningsbara 
glasportar, insatta mellan pilastrar. På så vis kunde varje barngrupp gå 
direkt till ”sitt” långbord och trängsel därmed undvikas. Salens mittparti, 
personalens matplats, är genom i halvcirkel glest ställda pelare markerat 
som ”rum”, utan att vara avskärmat. Personalen har sitt eget utrymme, men 
med full uppsikt över barnen.) Från den mittersta pelaren, ett par meter ovan 
golvet, sköt vad som liknar fören, eller rammen, på ett skepp ut. På denna 
stod en monumentalskulptur, föreställande ”il Duce” som rorsman, ”Il Duce 

22 Clemente Busiri Vici (1887–1965) Förutom arbeten för F.I.E. är Clemente Busiri Vici 
känd för flera kyrkor och villor i Rom, samt Villa Gualino i Torino, vilken dock aldrig 
färdigställdes som villa, utan byggdes om till koloni.

23 Den italienska skolan i Alexandria beskrivs i: Mario Paniconi, ”Scuole italiane ad 
Alessandria d’Egitto”, Architettura, 1933:5, s. 278–282. Artikelförfattaren, arkitekten 
Mario Paniconi, inleder artikeln med några meningar om ”fosterlandet som med 
kärlek ser till sina barn, spridda över världen...” [...Patria che guarda con amore i suoi 
figli sparsi per il mondo...] samt nämner även Piero Parini som initiativtagare.
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Nocchiero”.24 Med svällande muskler framställdes han som styrande skeppet, 
Italien och dess folk, med ett fast grepp om rodret. Mussolini hade tidigare 
använt en liknelse om skeppets ende befälhavare i ett tal i Genova 1926: 

Ni [genovesare], som lever på havet, av havet och för havet, vet att på ett 
skepp finns det en enda befälhavare, och alla de andra måste lyda. Om 
alla gav order, skulle skeppet med samtliga ombord gå till botten. Likaledes 
måste det också i en nation vara en enda person som för befäl//---//.25

Visserligen är inte rorsman, eller styrman, den som för befälet på ett skepp, 
men är ändå en oundgänglig person på ett fartyg. Med tanke på hur spridda 
och välkända Mussolinis tal och skrifter var, är det möjligt att just denna 
liknelse kan ha varit en utgångspunkt för Morbiduccis arbete.

Den skulpterade figuren ger intryck av att både styra och leda. Samtidigt 
övervakade han, genom sin symboliska närvaro, tusentalet pojkar i matsalen 
och upprätthöll därigenom disciplin och ordning, samt fungerade som 
förebild. I ett engagerat reportage i L’Illustrazione Italiana beskrivs figuren 
snarare som ”vänligt vakande över den livliga samlingen”.26 Osökt infinner 
sig tanken att en skulptur av denna typ inte i första hand tänktes som 
utsmyckning av rummet, utan att den verkligen skulle fungera som en 
påminnelse om att ”il Duce” alltid ser dig, om än inte som fysiskt närvarande. 
Figuren torde även haft en didaktisk funktion genom att visa Mussolini 
som rorsmannen, den som styr, atletisk och självsäker, men utan ståtlig 
kaptensuniform. Mytbilden förmedlades till barnen; Mussolini är en man 
kommen av folket, han ser till ert bästa och tar hand om och leder er, och ni 
förväntas tro, lyda och kämpa.27 I övrigt bestod utsmyckningen, som brukligt, 
av Mussolinis ord fästade på strategiska platser.

Huvudbyggnadens andra våning är till ytan avsevärt mindre än den 
första. Den cirkulära kroppen, med fönster runt om, skjuter upp som en 
kommandobrygga. Det inre består av åtta tårtbitsformade tvåbäddsrum 
för manlig personal. En yttre trappa leder upp till tredje våningen, som 
man skulle kunna kalla ”utkiken”, även denna cirkulär. Här hade koloniens 
ledare, kommendanten, sin bostad, med sovrum, arbetsrum, bad och 

24 Skulpturen var utförd av Publio Morbiducci. Troligen förstördes skulpturen i krigets 
slutskede.

25 [Voi, che siete sul mare, del mare e per il mare, sapete che, su di una nave, uno solo 
comanda, e tutti gli altri devono ubbidire. Se tutti comandassero, tutti andrebbero a 
picco. Così anche nella vita nazionale vi deve essere uno solo che comanda //---//.] 
Tal till Genovas hamnarbetare 24 maj 1926. Mussolini, Opera Omnia, 1951–80, vol. 
XXII, s. 141. Översättning: Eva Nodin.

26 [...vigilare con compiacenza l’allegra adunata.], Biàdene, 1935, s. 390.
27 Om mytbildningen runt Mussolini, se exempelvis Renzo De Felice & Luigi Goglia, 

Mussolini. Il mito, Rom 1983.
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en relingomgärdad smal terrass runt om, samt takterrass allra högst 
upp. Från bostaden hade kommendanten god, om än inte fullständig, 
uppsikt över hela kolonien. På terrassen stod en kanon av marin modell 
uppmonterad, med vilken man kunde skjuta salut vid högtidliga tillfällen. Även 
en högtalaranläggning, för signalering, meddelanden och liknande, fanns 
monterad på amiralitetsskeppets kommandobrygga, liksom en flaggstång, 
mast och en elektrisk siren.

Som nämnts, var paviljongerna putsade i en pärlvit ton, med blå dörrar 
och räcken samt orangeröda fönsterluckor. Taken var bestrukna med 
aluminiumfärg, som inte enbart gav en estetisk upplevelse av glänsande 
metall och associationer till teknik och maskiner, utan även hade den 
praktiska funktionen att reflektera solstrålarna för att undvika alltför stark 
uppvärmning av sovsalarna. Genom att andra våningens mittparti var tomt, 
med utsugsöppningar vid taket, fungerade det som en ventilationstrumma. 
Dormitorierna var konsekvent inredda som skepp. Den smalare 
bottenvåningen var med en låg murad avskiljare delad på längden i två 
avdelningar, vardera med plats för 56 pojkar, dvs två skvadroner. Längs 
med ytterväggarna och mittavskiljaren var sängarna placerade i små ”fack”, 
som sjömännens kojer på ett riktigt skepp. Vid varje sals kortsida var 
uppsatt ett krucifix samt porträtt föreställande kung Viktor Emanuel III och 
”il Duce” Benito Mussolini. Andra våningen, eller övre däck, var inredd på 
samma sätt. Denna nåddes via en extern trappa, av marin karaktär, med 
räcke av järnrör och tjocka rep. Ingen inre trappa eller ramp mellan de båda 
våningarna fanns, men eftersom övre våningen var öppen mot mitten, som 
en hyllavsats, har de båda avdelningarna ändå visuell kontakt. Det är värt 
att notera att i dormitorierna saknas utrymme för assistent eller ”nattsyster”. 
Arkitekten har således förbisett en viktig del av kolonilivet, den ständiga 
övervakningen av barnen. En nattassistent måste här ha tillbringat natten 
sittande på en stol, såvitt inte ”nattronder” skötte tillsynen. Inte heller finns 
duschar, men väl toaletter och tvättställ, i dessa paviljonger. Duschar fanns 
endast i huvudbyggnaden. Ingen av dessa brister torde utan påpekande 
passerat den tekniske rådgivaren på P.N.F:s byggnadskontor, vilket tyder på 
att den centrala kontrollen av byggnadsprojekt ännu 1932–33, under ”XXVIII 
Ottobre”:s tillkomsttid, inte var så stark, som den senare skulle bli.

De tre övriga små paviljongerna inrymde sjukstuga, isoleringsavdelning 
samt bostadsrum för kvinnlig personal. Dessa var putsade i en färg liknande 
sanden, möjligen för att inte synas så väl och därmed störa bilden av den 
framåtstävande flottan.

Det är värt att notera att vissa utrymmen, som brukar finnas i nybyggda, 
större kolonier, här saknas. Särskilt anmärkningsvärt är frånvaron av en 
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samlingssal, att användas exempelvis för filmvisning, föredrag, söndagens 
mässa och liknande aktiviteter, men även som uppehållsrum vid dåligt 
väder. Eftersom matsalen med sin fasta möblering var mindre lämpad för 
detta ändamål, var man hänvisad till det fria. Inte heller finns något större 
utrymme under tak för en del av den viktiga fysiska träningen eller dagens 
siesta. Såväl regn som stark hetta kunde omöjliggöra vistelse i det fria hela 
dagen. Täckta förbindelsegångar mellan dormitorierna och huvudbyggnaden 
saknas också, vilket innebar att barnen under regniga dagar knappast 
kunde nå matsalen utan att bli våta och smutsiga om fötterna. Förmodligen 
har Busiri Vici bortsett från sådana praktiska arrangemang som oundvikligen 
skulle ha stört den estetiska upplevelsen och varit till förfång för idén att 
skapa en ”flotta”. Dessa brister kritiserades i Architettura nr 10, 1934, men 
det framfördes även en hel del beröm över den fantasifulla arkitekturen, 
som konsekvent höll ett och samma tema.28 Även tekniska lösningar, som 
den goda ventilationen och de aluminiumstrukna, värmeavvisande taken, 
rönte uppskattning. I samma artikel påpekas att det mellan paviljongerna 
finns alltför många ställen som inte kan övervakas från kommendantens 
torn i ”amiralitetsskeppet”, något artikelförfattaren menar kunde ha undvikits 
om arkitekten inte så strikt hållit sig till skeppskonceptet. Framför allt runt 
dormitoriepaviljongernas främre parti och yttersidor finns svårkontrollerade 
zoner, dit det dessutom finns utgångar direkt från sovsalarna. Denna 
möjlighet till dolda aktiviteter uppfattades sannolikt inte som negativt av 
pojkarna.

På den öppna planen framför huvudbyggnaden, och mellan dormitorierna, 
stod flaggstången, där pojkarna ställde upp för morgon- och kvällssamling. 
Sång, bön och flaggceremoni kan här ha ansetts särskilt viktigt som ett led 
i att få dessa pojkar, komna långväga ifrån, att känna sig som italienare; för 
att väcka och värna nationalistiska känslor för Italien, och därutöver lära dem 
och öva dem i fascistisk ritual. Betydelsen av ”italienskheten” framskymtar 
i ett reportage från sommaren 1935, i en passus av anekdotisk art, där 
journalisterna träffar en av pojkarna från Abessinien och frågar honom: ”– Är 
du abessinier? – Nej – svarar han oss stolt: – Italienare, jätteitaliensk.”29 

En berättelse, återgiven i Cities of Childhood, ger en illustrativ bild av en 
italiensk–skotsk mans minnen och intryck av vistelse på ”XXVIII Ottobre”: 

28 ”Colonia marina XXVIII Ottobre per i figli degli italiani all’Estero a Riccione”, 
Architettura, 1934:10, s. 617. Själva idén att gestalta kolonien som en flotta kritiseras 
i Labò, Mario & Podestà, Attilio, ”L’Architettura delle colonie marine italiane”, 
Costruzioni, 1941:167. , ss. 4. Labò betecknar det som snobberi.

29 Giovanni Biàdene, ”Le Colonie Estive degli Italiani all’Estero. La Colonia di Cattolica”, 
L’Illustrazione Italiana, 1935:34, s. 390. [– Abissino? – No – ci ha risposto fieramente: 
– Italiano, italianissimo.]
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I had a black shirt, sailor’s hat, white trousers. We also had a kind 
of workaday thing – a buff-coloured blouse like fatigues. You were 
allowed to keep the uniform. I remember too you had a shaved 
head. It was wonderful. When you are very young you don’t 
articulate experience. I just thought it was a happy atmosphere. I 
was very glad I was sent. It was a real experience to see another 
culture. 
We stayed in the hull-shaped dormitories. They were nicely 
designed. We had wonderful lockers of a type I’d never seen 
before. The standard of workmanship always seemed very high. 
The lockers were painted in primary colours and the interiors were 
sparkling white. There was also an open-air cinema which played 
Laurel and Hardy, feature films, American films with subtitles. //...//
The whole feeling was quite liberal, but very disciplined. At that 
time we were in any case more disciplined; it’s the way children 
were brought up in the 1930s.30

Naturligtvis är denna berättelse färgad av subjektiva upplevelser. Någon 
annans minnen kunde sett helt annorlunda ut. Men det kan ändå vara 
av intresse att se vad som uppskattades med arkitekturen, nämligen 
färgsättningen, de lekfulla formerna och inredningsdetaljer såsom de små 
i väggen infällda skåpen. Det kan tilläggas att amerikanska filmer – i citatet 
nämns ”Helan och Halvan” – var mycket populära i Italien, och visades på 
nära nog varje biograf.31

Till sommaren 1935 var andra byggnadsetappen av kolonien färdig. På andra 
sidan vägen, bortom idrottsplanen, hade uppförts ytterligare fyra paviljonger, 
vilka gav ett tillskott på flera hundra platser. Även här är den marina 
framtoningen markant; kommandobryggor, runda fönster, lejdare och master 
ger associationer till skepp, men dessa byggnader förefaller inte höra till själva 
fartygsflottan, utan kan snarare tolkas som ”flottbasen”, eller hemmahamnen.

Även om man med fog kan påstå att de marina motiven under trettiotalet är 
allmänt förekommande i många byggnadstyper över hela västvärlden, inte 
minst i USA, kan ändå ”XXVIII Ottobre” sägas vara unik bland de italienska 
kolonierna. Varken före eller efter byggdes något liknande, men i åtminstone 
ett annat projekt togs det marina temat upp i liknande utsträckning, om 
än inte lika konsekvent och illusoriskt. Det var i Montels, Lombardis och 

30 Citerat ur Cities of Childhood, 1988, s. 10. Eduardo Paolozzi, född 1924, berättar om 
sommarvistelser på ”XXVIII Ottobre”. Paolozzis föräldrar hade emigrerat till Skottland i 
början av tjugotalet. Sonen sändes varje sommar från trettiotalets början till Italien.

31 James Hay, Popular Film Culture in Fascist Italy. The Passing of the Rex, Bloomington 
and Indianapolis 1987, s. 66, 81–82.
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Calderas bidrag till Torinofederationens tävling för en marin koloni i Riccione, 
utlyst i augusti 1934, några månader efter att ”XXVIII Ottobre” hade invigts.32

”XXVIII Ottobre” kallas idag för ”Le Navi”, skeppen. Två dormitorieskepp 
är rivna, liksom några av de bakre paviljongerna. Istället reser sig där nu 
nya, stora turisthotell. Anläggningen användes även under efterkrigstiden 
som sommarläger för barn och ungdomar. Namnet ”XXVIII Ottobre” togs 
bort, liksom benämningarna på dormitorierna. Numera är de kvarvarande 
paviljongerna ombyggda till akvarium, vattenmuseum och benämns ”Le Navi 
Cattolica”, ”Skeppen i Cattolica”.

32 ”Concorso per il progetto della Colonia Marina a Riccione della Federazione 
Provinciale Fascista di Torino”, L’Architettura Italiana, 1935:1, s. 16–17.
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Datorspel som forskningsobjekt
– exemplet Dragon Age Origins, ett pågående projekt

Lars Wängdahl och Cecilia Trenter 

Datorspel, varför ska man egentligen forska om såna? Ett sätt att besvara 
varför-frågor, som har blivit vanligt under senare år, är att hänvisa till 
samhällsekonomin. Datorspelsbranschen omsätter miljardbelopp och har 
sedan länge passerat filmbranschen.1 

Det är viktigt att ha i åtanke att ekonomisk framgång inte per automatik är 
det bästa måttet på hur betydelsefull en företeelse är. Den kulturella och 
samhälleliga effekten av något kan vara långt mer genomgripande än den 
direkt ekonomiska. Det är till exempel rimligt att tänka sig att datorspel redan 
idag har betydelse för många människors sociala nätverk. Det har sannolikt 
också viss betydelse för hur man tänker och bär sig åt när man ska lösa 
problem. Datorspel är också viktiga för att gestalta (och därmed påverka) 
föreställningar om hur verkligheten är beskaffad. 

Detta gäller givetvis inte alla och framför allt inte alla i lika stor utsträckning 
eller lika tydligt. Många spelar inte datorspel alls. Ändå finns det skäl att 
tro att förekomsten av datorspel på olika sätt spelar en roll i allas liv. Om 
datorspel skapar nya sätt att tänka och handla kommer även människor 
som inte spelar att möta dessa. De kommer också att komma i kontakt 
med produkter av alla möjliga slag, informationsblad, dvd-spelargränssnitt, 
hushållsapparater etc., som skapats av människor vars uppfattning om hur 
man organiserar information och utformar saker så att en användare förstår 
dem påverkats av det faktum att de är datorspelare.

Till detta kommer allt det som datorspelen berättar om världen. Hur de 
gestaltar och formar uppfattningar om sant och falskt, gott och ont, vackert 
eller fult. Det finns givetvis ingen automatik i detta utan det är upp till den 
aktiva gestaltning som spelskapare gör genom mediet och till det sätt varpå 
spelare tillägnar sig denna. Inget spel kan heller begripas oberoende av den 

1 Exakt hur stor datorspelsbranschen är kan vara svårt att få en bra uppfattning om. För 
det första finns intressen från branschen själv att ge intryck av stor ekonomisk vikt. 
Samtidigt kan man konstatera att man inom underhållningsbranschen ofta producerar 
besläktade produkter inom olika media. Så är det också inom datorspelsområdet där 
ett datorspel kan följas upp av romaner, serier, brädspel, kläder osv. – produkter som 
mycket väl kan rymmas inom andra statistiska kategorier. 



Gotland University Press 14

82

spelkultur som omger det eller de föreställningar om hur det brukar se ut i en 
viss typ av spel och som gör spelet läsbart för användarna. 

Olika typer av spel

Att undersöka spel är i grunden inte nytt. Att studera det vi människor 
roar oss med är ett sedan länge känt sätt att förstå och resonera kring ett 
samhälles kultur och föreställningar. Såtillvida innebär studiet av datorspel 
egentligen bara en ny form att fundera över – eller kanske snarare flera, 
eftersom datorspel till form och användning kan vara så olika. Det mest 
kända typen av datorspel är den kategori som brukar kallas arkadspel som är 
den typ av videospel som under 70- och 80-talen återfanns i spelarkader och 
som sedan dök upp i tv-apparaterna och lika snabbt flyttade in i hemdatorn 
när den kom. Ett arkadspel kan till exempel handla om bilkörning i hög fart 
där det gäller att undvika (eller träffa) hinder, att flyga rymdskepp genom 
meteoritregn eller något annat som fordrar koncentration. Detta är en typ av 
spel för vilka man kan utveckla stor skicklighet men som samtidigt är ganska 
endimesionella i sitt berättande. 

Det finns också spel som kallas simulatorer, där återskapandet av en verklig 
situation är viktigare än tävlingsmomentet. Det kan handla om segling eller 
att vara flygtrafikledare. Det finns människor som ägnar sin fritid åt att i 
världsomspännande datornätverk flyga imaginära flygplan på imaginära 
flygrutter till i datorn återskapade verkliga destinationer. 2 Här får man inga 
poäng som gör att man kan jämföra sig med andra. Möjligen nöjer man sig 
med den tillfredställelse det innebär att hålla tidtabellen. 

Ytterligare en form är brädspelen, där man i ursprungsformen egentligen 
bara flyttat över ett vanligt brädspel till datorn. Det man i första hand vinner 
på att spela till exempel Monopol i en dator är att man slipper hålla ordning 
på tärningar, pjäser, fastighetsbevis och annat och att spelet helt enkelt 
flyter smidigare. I förlängningen innebär detta emellertid att spel av denna 
typ kan förflyttas till en ny nivå och faktiskt, en ny typ av spel. I de populära 
simuleringsspelen (inte detsamma som simulatorer alltså) kan man till 
exempel pröva att vara borgmästare för en stad, bygga en djurpark, sköta ett 
helt samhälle eller – vilket givetvis också är ett alternativ här – härska över en 
civilisation och erövra världen. 

Det spel som vårt projekt handlar om är av ytterligare en annan sort. 
Dragon Age Origins är ett förstapersons rollspel för en spelare. Det finns 
också förstapersons rollspel för flera spelare där man interagerar via ett 
nätverk. I vårt fall interagerar man i stället med imaginära karaktärer, av 

2 Se till exempel http://www.vatsim.net/; http://www.ivao.aero/.
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spelkonstruktörerna skapade vänner och fiender. I båda fallen följer man 
en figur från figurens eget perspektiv men de båda speltyperna skiljer sig 
avsevärt i fråga om spelinnehållet. När allt som kan hända i spelet skapats av 
spelutvecklarna ger det större utrymme att utforma en historia. Samtidigt ska 
man komma ihåg att ”berättande” här sker på ett helt nytt sätt. Spelskaparna 
har lagt ner mycket utvecklingsarbete på att möjliggöra för spelaren att styra 
berättelsen genom sina val. Vem som är vän eller fiende beror till exempel 
också det på hur man agerar. Genom val och frånval påverkar spelaren 
spelets utveckling och involveras därför i berättelsen på ett sätt som t ex 
läsaren av en bok inte gör.3 En ny trend inom dataspelbranschen är att 
låta spelaren styras av moraliskt svåra val.4 Ett flertal spel som mobiliserar 
möjligheter till moraliska val har fiktiva medeltida fantasymiljöer såsom Fable 
I, Dragon Age: Origins och The Witcher, medan Assasin Creed I utspelas i 
korstågens Jerusalem. 

De större datorspelen av den här typen tar avsevärt mycket längre tid att 
spela än det tar att se en långfilm. Dragon Age Origins till exempel, som den 
här essän kommer att handla om, beräknas ta mellan 100–120 timmar att 
spela igenom, en gång. Man ska minnas att de flesta spelare spelar spelet 
många gånger om – vilket är begripligt om man inser att den berättelse som 
man är med om att skapa när man spelar kan vara annorlunda varje gång. 

Lägg sedan till detta att spelarna själva kan bidra till spelet genom att 
skriva till berättelser som utspelas i samma påhittade värld som spelet och 
publicera dem på nätet för andra spelare, så kallad fan fiction. Ja, inte nog 
med det – eftersom Bioware, företaget som producerat Dragon Age Origins, 
släppte programmet de tillverkat spelet med samtidigt med själva spelet kan 
i princip vem som helst skapa nya äventyr, eller bara göra om kostymer eller 
dialog om man vill det. Man kan också använda programmet för att göra 
animerade spelfilmer.5 

3 Aarseth, Espen J. 1997. Cybertext. The Johns Hopkins University Press; Chatman, 
Seymour. 1989. Story and Discourse: Narrative Structure in fiction and film. Cornell 
University Press. London.

4 Brown, Herry J. 2008. Videogames and Education. M.E. Sharpe, Inc. New York.
5 Antalet fanproducerade extra äventyr till Dragon Age Origins är visserligen begränsat. 

För närvarande finns uppskattningsvis ett 20-tal spelbara gratis expansioner till 
programmet som är gjorda av fans. Ändå är det rätt imponerande med tanke på 
hur mycket arbete det innebär att skapa ett nytt deläventyr. Man använder dem 
genom att ladda ner dem och installera dem i originalprogrammet. Utöver detta 
finns hundratals större eller mindre ”moddar” (modifikationer) av programmet som 
man kan ladda ner för att få ändrade eller nya funktioner. Vanligtvis handlar det om 
vapen, kostymer och rustningar men det finns också mer humoristiska tillägg som 
till exempel gör det möjligt för huvudkarakterärna att förenas i dansuppvisningar. När 
det gäller film har Machinima, ett nätverk av spelare och spelskapare (http://www.
machinima.com/about), gjort den halvtimmelånga spelfilmen Wardens Fall (http://
www.youtube.com/watch?v=8vbs_FaXNyI&feature=related).
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Möjligheterna att sysselsätta sig med Dragon Age ökas dessutom ytterligare 
genom att det kommer fler spel med nya ramberättelser som utspelas i 
samma värld. Dragon Age II kom i februari 2011 och innehåller en helt ny 
historia som utspelas vid en annan tidpunkt. Det talas nu också om en del tre 
av spelet. 

Spelvärlden: Ferelden, en snabbskiss

Ett av de viktigare dragen i ett spel som Dragon Age är att det innebär 
skapandet av en hel värld. Geografi, kulturella särarter, historia, uråldriga 
myter, allt måste uppfinnas och smältas samman så att spelupplevelsen får 
en fungerande inre logik. Inledningsvis kan man säga att det är en värld som 
liknar vår egen. Den innehåller berg och floder, sjöar och skogar. Där finns 
stater och folkslag, städer och byar.

Figur 1: Karta över Ferelden. Denna karta används i spelet för längre förflyttningar. Under 
spelets gång blir olika platser i landet tillgängliga genom att klickbara rutor läggs över 
kartan. Kartutsnittet längst upp till höger återger ingen bestämd plats utan innehåller den 
klickbara ruta som leder till spelargruppens basläger. Det senare har ingen fast plats i 
geografin utan flyttar med spelaren (Dragon Age Wiki. http://dragonage.wikia.com/wiki/
File:Ferelden_Map_Colored.jpg).
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Spelet ger inte möjlighet att besöka hela ”världen” men spelaren får höra 
talas även om länder och städer som ligger långt utanför landet Ferelden där 
spelet utspelar sig. Det finns också ytterligare upplysningar att hitta på nätet 
(bland annat de kartor som bifogas här) eller genom andra berättelser (bl.a. 
två romaner som utspelas i samma fiktiva värld). 

Ferelden är egentligen bara beteckning för människornas statsbildning i 
området. Under bergen vid gränsen till det mäktiga grannlandet Orlais bor 
dvärgarna i sin egen, av darkspawn (de onda varelserna – förslagsvis översatt 
som mörkynglen) hårt pressade och till ytan reducerade stat. I Ferelden 
bor också alver, de flesta i människornas städer och betraktade som andra 
klassens medborgare. En del bor i också som nomader i skogarna. Från en 
plats bortom havet kommer också ytterligare ett människoliknande folk, de 
storvuxna qunarierna (Qunaris). Som spelare i Dragon Age Origins börjar man 
med att välja vilken grupp man vill att ens karaktär ska tillhöra; människa, alv 
eller dvärg. För vart och ett av alternativen får man sedan också välja kön. För 
alternativen alv och dvärg måste man också välja social ställning. För varje 
alternativ finns en egen början på spelet.

Figur 2: Karta över Thedas. Kartan uppträder inte i Dragon Age Origins men finns på 
Dragon Age Wiki (http://dragonage.wikia.com/wiki/Thedas).
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Ferelden är en halvö med hav i öster och norr och mäktiga bergskedjor i 
väster. Naturtypen är vagt europeisk/nordeuropeisk. Som spelare rör man 
sig genom jordbruksbygder, skogar eller bergstrakter. Man kommer också till 
byar och till huvudstaden Denerim. Åtskilligt av speltiden tillbringas dessutom 
i dvärgarnas underjordiska gångar och övergivna städer och i ruiner från 
Tevinterperioden (se nedan).

På i stort sett alla platser man kommer till innehåller landskapet rester av 
en äldre civilisation. Det kan vara ruiner av tempel eller andra anläggningar. 
Ofta hamnar man vid resterna av the Imperial Highway, en stenbelagd, 
arkitektoniskt utformad upphöjd väg som löper genom landet. Den är en 
rest från den period när The Tevinter Imperium styrde över Ferelden (numera 
reducerat till ett område norrut, se fig. 2). Ofta går den användbara vägen 
dock alldeles vid sidan om the Imperial Highway, eftersom – får man anta – 
den numera är obrukbar. Så är till exempel fallet med platsen Gentle Path där 
spelaren hamnar upprepade gånger under förflyttningar i Ferelden och där 
handelsmannen Old Tegrin står med sin vagn (handelsmän är viktiga i spelet 
eftersom spelaren kan köpa och sälja utrustning där). Tegrin står i terrängen, 
bland stenblock, med den gamla vägviadukten som fond. Den väg som 
verkligen används på platsen är en betydligt beskedligare stig som verkar 
löpa parallellt med den. Platsen som Tegrin har stannat på präglas i övrigt 
av stora flyttblock och gamla ekar från vilka löven faller still och höstlikt (utan 
att ha höstfärger). Bakom The Imperial Highway anar man också ett högt 
bergsmassiv. 

Figur 3: En scen ur spelet.
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Forskningsprojektet

I vårt projekt undersöker vi denna spelvärld på olika sätt. Hur ska man till 
exempel förhålla sig till att spel som DAO kallas medeltida trots att det har 
mycket lite att beskaffa med den historiska epok som kallas medeltiden? Vi 
menar att det inte är så intressant att påtala alla de sätt varpå spelvärlden 
i Dragon Age kan uppfattas som en förvanskning av medeltiden. Det är 
mer givande att fundera över varför gestaltningar där föreställningar om 
medeltiden ingår som ett slags resonansbotten är så vanliga och varför de 
uppenbarligen har en sådan förmåga att fånga människors fantasi.

I denna mening kan man säga att Dragon Age: Origins är ett exempel på 
historiebruk, en viktig aspekt av projektet. Vi menar alltså att även bruket 
av föreställd historia är ett bruk av historia, i den mån det alls är möjligt 
att skilja mellan historien i sig och en föreställd historia – i alla fall på ett 
vetenskapsteoretiskt oantastligt sätt. Det kan vara välgörande att minnas 
att upptäckten av medeltiden som en period med egna egenskaper var 
något som började i slutet av 1700-talet och upptäckten föregicks av att 
man talade om en “mellanperiod” som kännetecknades av frånvaron av de 
egenskaper som man menade att antiken haft. I båda fallen handlar det här 
just om föreställningar som gradvis växt fram och utvecklats som ett sätt att 
organisera och förhålla sig till det förflutna. 

Det är också svårt att frigöra denna upptäckt från det faktum att 
formulerandet av egenskaper hos medeltiden som kunde uppfattas som 
något positivt (tidigare hade man ju bara talat om frånvaron av egenskaper, 
det vill säga frånvaron av antikens egenskaper) gick hand i hand med 

Figur 4: Att beskriva och undersöka våldet i spel måste göras med utgångspunkt i att det 
har en meningsbärande funktion.
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framväxten av romantiken och att det i många fall var samma personer som 
upptäckte medeltiden som också fascinerades av den och ville framhålla den 
som ett avlägset ideal. 

Bland annat därför är det också intressant att vi i projektet har en etnolog 
(Ulf Palmenfelt) som studerar hur folksägner och folkloristiska tankegångar 
används i spelet. Datorspelandet skapar sammansatta rollmönster som 
möjligen saknar tidigare kulturella motsvarigheter. Datorspelaren är samtidigt 
medberättare, aktör, kanske rentav estradör och publik i ett framväxande 
handlingsförlopp. I förhållande till spelets fiktiva värld tar spelaren rollen 
av publik i likhet med lyssnaren till en folksaga eller åskådaren av en 
äventyrsfilm. Spelens interaktivitet gör spelaren till en medskapare av 
handlingen, liksom fabulatorn, berättaren eller författaren av en skröna. 
Datorspelen hämtar figurer, motiv, dramatiska konflikter och miljöer från 
allehanda folkliga, mytologiska, historiska, litterära och populärkulturella 
motivkretsar. Inte minst verkar en föreställning om ”medeltid” vara ett 
bärande tema. Vidare arbetar en språkvetare (Hedda Gunneng) med 
att studera hur spelets språkliga universum är konstruerat, bland annat 
i fråga om språkliga stilnivåer och bruket av språk som markör och 
associationsskapare i olika sammanhang. Ytterligare en dimension som 
studeras är våldet. Utgångspunkten är att våld inte är ”meningslöst” utan 
socialt och kulturellt meningsskapande. Till skillnad från sjukdomar och 
olyckor har våld alltid en mening. Att se våldet som meningslöst och 
oförklarligt innebär en avhumanisering av detsamma. Det är viktigt att 
påpeka att detta konstaterande inte ska ses som ett försvar för våld. 
Dataspel och våld är en omdebatterad fråga och tanken är att undersöka 
vilken funktion våldet har i spelet (Cecilia Trenter). Vi undersöker också 
hur byggnader och föremål bidrar till berättandet och hur spelvärlden 
konstrueras för att fungera visuellt och rumsligt. Det handlar om allt från 
så enkla saker som hur man orienterar sig i spelet till hur man konstruerar 
miljöer för att kommunicera olika budskap. En viktig utgångspunkt är att 
spelvärlden själv är ett av spelets viktigaste yttranden. 

Medeltida drag i spelvärlden

Spelvärlden i Dragon Age har många drag som leder associationerna 
till europeisk medeltid. Självklart gäller detta sådant som den feodala 
samhällsstrukturen, den agrara ekomin, tekniknivån etc. Däremot är det 
rätt påfallande att figurerna i spelet inte tänker och handlar som medeltida 
människor. Såväl huvudrollfigurerna som de människor de kommer i kontakt 
med under spelet har ett sätt att tänka som är påfallande modernt och 
individualistiskt och deras rörelsefrihet liknar mera moderna löntagares än 
feodala undersåtars. 
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Annars återfinns inte bara kungen och hans vasaller utan också tempel-
riddarna, en fristående religiös myndighet med långtgående befogenheter 
att utöva våld för att upprätthålla ordningen bland magerna vilkas färdigheter 
man fruktar men försöker hålla inom samhällets ram. På ett allmänt plan 
kommer man här givetvis att tänka på inkvisitionen. Det finns också en ”kyrka”, 
företrädd av de kapell (chantries) som dyker upp på de olika orterna och som 
dessutom utövar viss kontroll över tempelriddarna. Inom denna bedrivs också 
en hel del historiskt/religiös forskning förstår man. Den befinner sig samtidigt i 
ett missionerande stadium och har till exempel ännu inte spritt sig till dvärgarna 
(huvudpersonen med sällskap träffar dock på en dvärg som ber om hjälp med 
att utverka myndigheternas tillstånd att öppna ett kapell i dvärgarnas stad).

De grå väktarna (”the Grey Wardens”, som huvudpersonen rekryteras till i 
början av spelet) är en övernationell organisation med det enda syftet att 
stoppa Fördärvet (”the Blight”). Detta fördärv är ett med några hundra års 
mellanrum återkommande hot från ondskan att ta över världen. Ledda av en 
ärkedemon (”archdemon”) översvämmar då darkspawn jorden, dödande och 
förödande allt i sin väg. Kanske kan de grå väktarna jämföras med medel-
tida korsriddare. Även korsriddarna sågs på sin tid som ute på ett heligt 
uppdrag att stoppa ondskans utbredning, även om definitionen av ondska 
var mer geopolitiskt motiverad den gången. De grå väktarna opererar i alla 
fall obundna av statsgränser. I början av spelet agerar de i samförstånd 
med kungen i Ferelden i spelets början, senare i opposition mot den nye 
självutnämnde kungen.

När det gäller den rumsliga och visuella världen finns vissa likheter med det 
medeltida Europa. Inte minst gäller detta de många resterna efter Tevinter-
imperiet. På ett liknande sätt fanns minnen från romersk tid i stora delar av det 
medeltida Europa, även om de i regel inte var fullt så övergivna som ruinerna 
är i Dragon Age. Det finns alltså ständiga påminnelser om en annan tid då 
samhällets resurser kunde organiseras på en avsevärt mycket högre nivå och 
med mycket grandiosare resultat. De gamla ruinerna är storslagna och har 
konstfulla utsmyckningar medan alla samtida byggnader är små, oregel bundna 
och skäligen enkla till utförandet. Detta gäller även adelns slott och stadspalats.

De samtida byarna och städerna är också i stort sett bara oordnade gytter. 
Delvis har detta förmodligen att göra med spelets behov av att göra de 
presenterade miljöerna komplexa men det förmedlar också en bild av 
att spelvärldens bebodda miljöer är organiskt och kaotiskt framvuxna 
utan att någon övergripande planering har skett. På ett ytligt plan liknar 
detta medeltida städer, som kan te sig just sådana (i realiteten fanns ju 
både byggnadsstadgor och sådana som såg till att de upprätthölls även i 
medeltida städer). 
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Avslutning

Visuella medier som skildrar icke-existerande världar hämtar i hög grad 
sitt stoff och sin utformning från vikingatiden och medeltiden. Detta kan 
gälla såväl innehåll som form. Icke-existerande världar i film och dataspel 
hämtar ofta narratologisk struktur, teman, symbolik och visuella former från 
dessa äldre perioder, i synnerhet från medeltiden. Projektet strävar efter att 
besvara frågor om hur bilder av medeltiden som florerar i samhället brukas 
och utvecklas i spelet Dragon Age: Origins. En viktig poäng med projektet 
är också dess tvärvetenskapliga sammansättning som gör det möjligt att 
kombinera olika perspektiv. 
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Ögonblickets magi: 
dialogiskt lyssnande och familjemötets 
förändringskraft i familjeföretag 

Jenny Helin

Familjeföretag, det vill säga företag som ägs av en familj, är den vanligaste 
organisationsformen såväl historiskt som i modern tid. Ett särskiljande 
drag hos familjeföretag jämfört med andra organisationer är att det finns 
en familj som står bakom och som är långsiktigt engagerad i styrningen 
och ledningen av dessa företag. Allt sedan familjeföretagsforskningen 
etablerades som ett eget fält under 80-talet har familjens engagemang 
förväntats göra en skillnad för hur dessa företag drivs och utvecklas1. 
Under årens lopp har det kommit fram förslag på hur ägarfamiljen på bästa 
sätt kan bidra till företagets utveckling. Ett sådant förslag är att starta 
familjemöten där familjemedlemmar kan träffas och diskutera viktiga frågor 
som rör såväl deras företag som familj2.

Detta kapitel utforskar sådana familjemöten närmare. I ett års tid, i en studie 
om ägarfamiljens organisering och kommunikation, har jag haft förmånen att 
vara med när en ägarfamilj har börjat träffa varandra i familjemöten. Vissa av 
dessa möten har innehållit ögonblick som har känts ’magiska’. Det har varit 
stunder av sådan intensiv närvaro och där ögonblickets kraft har varit så 
märkbar, som om det vore möjligt att ta på den. Jag tänker speciellt på ett 
möte där en pågående konflikt mellan några familjemedlemmar diskuterades. 
Det var något under detta möte som gjorde det möjligt för dem att prata med 
varandra på ett nytt sätt och se på konflikten på ett sätt som de inte hade 
gjort tidigare. Eller som en av familjemedlemmarna uttryckte det vid mötets 
avslutande: ”Idag har vi har pratat om något som det aldrig tidigare har 
pratats om. Vi har pratat med Jan som vi aldrig har gjort tidigare heller. Och 
det är bra. Det behövs”. 

Det övergripande syftet med kapitlet är att ge en ökad förståelse för de 
samtalsprocesser som kan äga rum i familjemöten och hur de kan leda 

1 Hollander, B., & Elman, N. (1988). Family-owned businesses: An emerging field of 
inquiry. Family Business Review, 1(2), 145–164.

2 Jaffe, D., T, & Lane, S., H. (2004). Sustaining a Family Dynasty: Key Issues Facing 
Complex Multigenerational Business- and Investment-Owning Families. Family 
Business Review, 17(1), 81–98.
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till förändring för dem som är med på mötet. För att uppnå detta syfte har 
kapitlet följande upplägg. Först introduceras en tolkningsram för att bättre 
förstå samtalsprocesser. Här kommer jag väva in vad vi vet från existerande 
forskning om kommunikation i familjeföretag samt litteratur om dialog och 
framför allt begreppet ”dialogiskt lyssnade”. Därefter presenteras ägarfamiljen, 
deras möten, samt den metod jag har använt mig av i studien. Kapitlet leder 
sedan vidare till själva mötet som illustrerar hur familjemedlemmarnas samtal 
utifrån en familjekonflikt möjliggjorde en utveckling av deras relationer när de 
öppnade upp för att närma sig konflikten med ’nya ögon’ (och ’nya öron’). 
Jag deltog och spelade in detta två timmars möte vilket har gjort det möjligt 
att göra en detaljerad utskrift av konversationen och hur den utvecklar 
sig över den tid som mötet pågår. Jag kan därför illustrera hur dialogen 
växer fram ord för ord och vad som ’händer’ med hjälp av exempel från 
mötet. Kapitlet avslutas med en diskussion om det dialogiska lyssnandets 
förändrande kraft i familjemöten samt en återkoppling till varför det är viktigt 
att studera familjemöten i familjeföretag och förslag på hur denna forskning 
kan utvecklas. 

Familjemöten, ägarnas kommunikation och dialogiskt lyssnande

Ägarfamiljens sammansvetsade relationer och har ofta framhållits som 
ett särskiljande karaktärsdrag hos familjeföretag. Som ägarfamilj ska man 
inte bara få det att fungera som familj utan man ska dessutom arbeta och 
utveckla ett (eller flera) företag tillsammans. Tidigare forskning visar att 
ägarfamiljen i sina sammanflätade uppgifter ofta utvecklar ett ”privat språk” 
som är informellt till sin natur och som väver samman såväl privata som 
företagsrelaterade ämnen på ett komplext sätt3. Trots att familjemedlemmar 
i en ägarfamilj tenderar att ses ofta då de dels är familj och även arbetar 
tillsammans har tidigare forskning ändå visat att det finns viktiga frågor som 
de inte pratar med varandra om. Detta är ofta frågor som är svåra att prata 
om på grund av att de är känsliga, såsom succession och arv och man är 
rädd för att det ska uppstå konflikter4. 

Ett förslag för att kunna diskutera sådant som är viktigt, men som inte 
blir av i vardagen, är att skapa arenor för familjens konversationer genom 
att exempelvis skapa specifika familjemöten5. Detta är ett sätt för en 
ägarfamilj att utveckla strukturer och mötesformer för att styra och leda 

3 Tagiuri, R., & Davis, J. (1996). Bivalent attributes of the family firm. Family Business 
Review, 9(2), 199–208.

4 Lansberg, I. (1988). The Succession Conspiracy. Family Business Review, 1(2), 
119–143.

5 Lane, S., Astrachan, J., H, Keyt, A., & McMillan, K. (2006). Guidelines for Family 
Business Boards of Directors. Family Business Review, 19(2), 147–167.
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sin verksamhet6. Enligt tidigare familjeföretagsforskning kan detta sätt att 
organisera sig på vara en viktig komponent för att ta vara på den unika resurs 
som familjen kan vara för familjeföretaget7.

Idén med familjemöten är att skapa tillfällen för samtal mellan familje-
medlemmar. I detta kapitel kommer jag gå närmare in på hur detta kan ske 
praktiskt genom visa på ett exempel från ett specifikt samtal som ägde rum 
i ett familjemöte. För att kunna tolka vad som sker i detta möte är det dock 
viktigt att få en bättre förståelse för dialogens förutsättningar. 

Jag utvecklar därför ett perspektiv på dialog som bygger på den ryske 
forskaren Mikhail Bakhtins forskning8. Ibland framhålls att Bakhtins sätt att 
se på dialog är något annorlunda mot gängse uppfattningar för att han inte 
primärt ser på dialog som något som står i motsats till monolog. Utan för 
honom består alla konversationer av två motstridiga krafter; centripetal- och 
centrifugal-krafter. Medan de centripetala krafterna för ett samtal mot helhet 
och enighet och försöker låsa samtalet (mot monolog) drar de centrifugala 
krafterna mot mångfald och öppningar (och dialog). Det är i våra yttranden 
till varandra som dessa krafter ges uttryck och möter varandra och på 
så sätt för konversationen vidare. Från detta perspektiv är dialog en 
samskapande process där ingen specifik person styr konversationen utan 
den utvecklas på sitt eget sätt beroende på hur dessa krafter för dialogen 
vidare. Det är detta som gör att det ibland kan vara svårt att svara på 
frågan; ”Vad pratade ni om?”. För när samtalet flyter på får det som ett 
eget liv. Vad som också är viktigt att komma ihåg, från detta synsätt, är att 
de ord som yttras i dialogen inte har någon inneboende och förutbestämd 
mening. Det vill säga, vad ett samtal handlar om och vad orden betyder 
bestäms i det dialogiska ögonblicket i en process där såväl talare som 
lyssnare är involverade. På så sätt kan man säga att de ord som yttras är 
som tvåeggade svärd där dess mening bestäms gemensamt av den som 
yttrar orden tillsammans med den som lyssnar. Detta innebär att det inte 
bara är talaren som är aktiv i ett samtal utan även lyssnaren har en aktiv roll 
i det pågående samtalets flöde9. 

6 Nordqvist, M. (2005). Understanding the role of ownership in strategizing. A study of 
family firms. Jönköping International Business School, Jönköping.

7 Habbershon, T., Williams, M., & MacMillan, I. (2003). A unified systems perspective of 
family firm performance. Journal of Business Venturing, 18(4), 451-465.

8 Bakhtin, M. (1981). The Dialogic Imagination. Austin: University of Texas Press.
Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Manchester: Manchester 
University Press. Bakhtin, M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays (V. 
McGee, Trans.). Austin, Texas: University of Texas Press.

9 Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Manchester: Manchester 
University Press.
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Dialogiskt lyssnande

När vi inom kort förflyttar oss till det specifika mötet som detta kapitel 
handlar om kommer ni märka att mötesdeltagarnas sätt att lyssna på 
varandra verkar ha en stor betydelse för hur mötet utvecklas. När vi till 
vardags pratar om att verkligen lyssna på varandra så brukar det innebära 
att vi ska försöka förstå den andre utifrån dennes perspektiv. Detta sätt 
att lyssna kan kallas för ”aktivt lyssnande”. Detta kan jämföras med vad 
som kommer vara i fokus här, vilket kan kallas för ”dialogiskt lyssnande”. 
Grundskillnaden mellan dessa två begrepp är att aktivt lyssnande handlar 
om att försöka sätta sig in i den andres position genom att det är dennes 
röst som är den tongivande vilket särskiljer sig från dialogiskt lyssnande 
som innebär att lyssna på såväl sin egen som den andres röst10. Det 
vill säga, aktivt lyssnande innebär att försöka lyssna och förstå vad den 
andre säger och menar utifrån dennes perspektiv och samtidigt lämna 
sitt perspektiv åt sidan. På detta sätt försöker man lämna mig själv och 
sin egen referensram utanför för att helt och fullt träda in i den andres 
’värld’, eller, som man ibland säger, ’gå i den andres fotspår’ för att förstå 
utifrån dennes perspektiv. Från ett dialog-perspektiv är detta begränsande 
och problematiskt av tre anledningar. För det första är det helt enkelt inte 
möjligt att träda ur och lämna sin egen position. För det andra det heller 
inte möjligt att krypa under skinnet på någon annan för att helt och fullt 
se världen utifrån dennes perspektiv. För det tredje skulle ett ensidigt 
lyssnande på en persons röst innebära att man sätter stopp för den 
samskapande processen för att det inte skulle kunna uppstå något möte 
mellan centripetala och centrifugala krafter. Det vill säga, aktivt lyssnade 
sätter dialogens ’motor’ ur spel. Låt mig utveckla detta resonemang vidare. 

Från ett dialogperspektiv vore det inte bara omöjligt utan även onödigt att 
försöka se något utifrån endast en persons perspektiv. För, hur skulle det 
kunna leda till något nytt? Då skulle vi inte ha något att ’erbjuda’ varandra 
när vi möts i samtal. Bakthin skriver, att visst ska vi försöka förstå varandras 
ståndpunkter, men han understryker samtidigt vikten av att inte stanna vid 
det utan att vi också uppmärksammar att vi alla har en unik position vid varje 
given tidpunkt vilket gör att vi kan se, höra, känna och lukta något som till 
viss del skiljer oss från varandra. För det är vår förmåga att vara utomstående 
till varandra som gör att vi kan bidra med något som inte vår samtalspartner 
kan uppfatta. Det är på så sätt som dialogen förs framåt i och med att vi 
erbjuder varandra våra olikheter. 

10 Stewart, J., & Thomas, M. (1995). Dialogic listening: Sculpting Mutual Meanings. In J. 
Stewart (Ed.), Bridges Not Walls (Vol. 6th edition, pp. 184–201). New York: McGraw–
Hill.
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Ett förenklat exempel på det jag försöker säga är detta; tänk dig att du 
och jag sitter i ett rum, i varsin fåtölj på varsin sida om ett bord. I den här 
positionen upplever vi båda varandra och rummet som vi befinner oss i; vi 
kan båda se bordet framför oss och om du sträcker fram dina händer och 
för ut dina fingrar ser vi båda detta. Samtidigt ser jag också dina ögon, mun, 
läppar och panna. Men detta kan inte du se. På motsvarande sätt ser du 
mig, och även delar av rummet, såsom väggen bakom mig, vilket inte är 
möjligt för mig att se. Och i min upplevelse av detta ögonblick tar jag med 
mig mina tidigare erfarenheter och förväntningar om framtiden, precis som 
du också gör. Poängen som jag försöker få fram är att vi vid varje givet 
ögonblick när vi möts delar upplevelsen av detta möte, men samtidigt utgår 
vi alla från våra unika upplevelser och positioner vilket gör att våra upplevelser 
aldrig kan vara identiska. Det är denna insikt som får Bakthin att säga att vi 
alltid är i relation med varandra och att ”jag behöver dig för att se mig”11.

Om vi tar med oss detta resonemang tillbaka till där vi började, om 
lyssnande, så innebär det att det blir viktigt från ett dialog-perspektiv att 
lyssna på såväl den andres som sin egen röst. Det är därför dialogiskt 
lyssnande är ett lyssnande där vi dels försöker förstå varandra samtidigt som 
vi också lyssnar till det som är annorlunda och okänt för det är så vi kan 
berika dialogen12. Från detta perspektiv är dialogiskt lyssnande en interaktiv 
process av att lyssna till sig själv och den andra där samtalets mening växer 
fram under samtalets gång. Låt mig nu introducera ägarfamiljen och hur 
studien gick till. 

Familjen Axelsson – familjeföretagare i tio generationer

Familjen Axelsson står inför sitt tionde generationsskifte. Det är familjens 
önskan att någon eller några av de fem kusinerna i nästa generation ska 
ta över såväl ägande som drift. Kusinerna är 23 till 28 år gamla och ingen 
är i dagsläget anställd inom sfären eller på annat sätt formellt knutna till 
verksamheten. Eftersom det inte är bestämt vem eller vilka som ska ta över, 
samt när och hur det ska ske, har de beslutat sig för att starta familjemöten 
där dessa frågor kan diskuteras och på så sätt komma fram till en 
gemensam lösning.

Familjen äger tillsammans tre olika verksamheter som är organiserade i en 
struktur med ett moderbolag och tre dotterbolag vilka tillsammans har cirka 
1,7 miljarder i omsättning och 450 medarbetare anställda. Eftersom familjen 

11 Bakhtin, M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays (V. McGee, Trans.). Austin, 
Texas: University of Texas Press.

12 Lipari, L. (2009). Listening Otherwise: The voice of Ethics. The International Journal of 
Listening, 23(1), 44-59.
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Axelsson har verkat och bott på samma ort i Sverige under en lång tid så 
betyder deras verksamheter mycket för sysselsättningen på orten. Kusinerna 
känner också en stor stolthet och ett ansvar för att driva verksamheten 
vidare13. 

Den nionde generationens ägare består av tre bröder som bor grannar 
och har arbetat mer eller mindre hela sina yrkesversamma liv inom 
företagsgruppen där de har varit ansvariga för varsin del av verksamheten. 
Men en av bröderna gick plötsligt bort i en trafikolycka och de andra två 
börjar närma sig pensionsåldern vilket gör att de känner att det är dags att ta 
ställning till hur verksamheterna ska drivas vidare i framtiden. 

Studiens tillvägagångssätt och mer om detta specifika möte

I samband med en studie om ägarfamiljens organisering och kommunikation 
fick jag möjlighet att vara med på de sex möten som familjen hade under 
ett års tid. I det här specifika mötet, vilket var det tredje i ordningen, hade 
kusinerna bjudit in morbror Jan (se Figur 1). 

Bakgrunden var att Jan och hans bröder (kusinernas fäder) hade en 
pågående konflikt dem emellan som kusinerna ville prata med Jan om. 
Konflikten handlade inte så mycket om hur verksamheterna ska drivas, för 
det var de på det stora hela överens om, utan snarare om relationen mellan 
bröderna i nionde generation. När kusinerna började diskuterar om de ska 

13 På grund av att materialet i detta kapitel är av känslig och personlig karaktär så är 
såväl företags- som personnamn anonymiserade. 

Figur 1. Släktträd, nionde och tionde generationen. Mötesdeltagarna är markerade med en 
cirkel.
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ta över som ägare var de angelägna om att själva inte dras med i konflikten. 
Dessutom hade konflikten varit påfrestande för en del av kusinerna under 
deras uppväxt. En av kusinerna, Mattias, berättade exempelvis följande när vi 
diskuterade huruvida han själv ser en framtid inom familjeföretaget eller inte:

Jag tror knappast att dom fattar att man har tagit åt sig. Jag har blivit arg på 
Jan och Christian för en konflikt som jag inte har att göra med. Och även på 
pappa. Till slut blev jag arg på farfar med. För att det är som det är nu. Jag 
har ju tänkt på deras konflikter. Legat sömnlös. Farsan har ju varit den oroliga 
själen på grund av familjekonflikten. Då blir det ju inte lättare för mig. Pappa 
blir orolig i själen av det här […]. Den här konflikten skulle ha varit löst när vi 
går in. Och det är den inte. Deras konflikt lever kvar, dom har inte fixat det än. 
Jag har ju alltid tänkt att hur svårt kan det vara. Hur svårt kan det vara när 
man är tre? Då blir det ju alltid majoritet. Men det här har jag ju aldrig sagt till 
någon (Mattias).

I detta möte var min roll att vara ett stöd i själva mötesprocessen. Eftersom 
mötet spelades in har jag kunnat gå tillbaka och lyssna på samtalet och kan 
på så sätt återge exempel från konversationen som ägde rum i mötet. Från 
den texten har jag har valt ut passager som illustrerar hur samtalet växer fram 
när mötesdeltagarna samtalar. På så sätt hoppas jag att illustrationerna kan 
ge en känsla och förståelse för hur detta möte, om deras konflikt, visade sig 
bli en betydelsefull träff för deltagarna.

Illustrationer från mötet

Jag kände mig ödmjuk inför uppgiften att organisera detta möte och tänkte 
igenom hur vi på bästa sätt skulle kunna rama in konversationen och göra 
det möjligt att prata om konflikten på ett nytt sätt. Eftersom det rör sig om en 
konflikt som har pågått under många år så har familjen utvecklat en speciell 
’språklig genre’ som strukturerar deras sätt att prata med varandra och om 
varandra i relation till konflikten. Jag ville att detta möte skulle öppna upp för 
möjligheten att träffas bortom dessa invanda mönster och bli en upplevelse 
av andra sätt att relatera till varandra och konflikten. 

Förberedelser innan själva mötet

Inspirerad av familjeterapeuten Sally Ann Roths14 arbete om hur man kan 
förbereda sig för ett möte kring konflikt, ringde jag till Jan och kusinerna 
några veckor före mötet. Jag bad dem att tänka på två sorters frågor; dels 
frågor de ville ställa till de andra och frågor till sig själva. Idén bakom de första 

14 Roth, S. (2007). From the Theory to the Practice of Inquiring Collaboratively: An 
excercise in and clinical example of an interviewee-guided interview. Collaborative 
Therapy. H. Anderson and D. Gehart, Routledge: 337-350.
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frågorna var att de skulle börja tänka på vad de ville fråga den andre och hur 
de kunde formulera frågorna på ett respektfullt sätt. Tanken bakom de andra 
frågorna var att öppna upp för möjligheter att få svara på de frågor som de 
gärna ville dela med sig av till de andra; sådant som de vill att de andra ska 
få lyssna till. Det kändes också viktigt att de tog fram frågor åt två håll för att 
skapa en medvetenhet om hur det är att få frågor ställda till sig samt att vara 
den som ställer frågor. Meningen med de olika typerna av frågor var även 
att skapa förutsättningar för att få in flera perspektiv – flera röster – i mötet. 
I telefonsamtalen där vi tog fram frågorna utforskade vi också vidare hur 
frågorna kan ställas så att det blir möjligt att svara på dem på ett meningsfullt 
sätt. Eftersom jag aldrig tidigare hade jobbat med förberedda frågor på detta 
sätt så visste jag inte på förhand hur det skulle falla ut men när jag hade fått 
in alla frågor så grupperade jag dem i frågor till de olika personerna, skrev ut 
dem och tog med dem till mötet. 

Samtalsrummet

Vi hade bestämt att mötet skulle äga rum klockan tio till tolv en söndag i 
mars hemma hos Jan. Jag kom hem till Jan lite tidigare och då höll han på 
att förbereda kaffe och lägga upp de hembakade kakorna på olika fat. När 
klockan närmade sig tio droppade kusinerna in och det var en uppsluppen 
stämning där man pratade om helgen som gått. 

Inspirerad av den norska professorn i socialpsykiatri, Tom Andersen, 
föreslog jag att mötet skulle organiseras enligt något som Andersen kallar 
för ”reflekterande processer”15. I praktiken bygger denna samtalsprocess på 
idén att när några samtalsparter är i ‘talande position’ är andra i ‘lyssnande 
position’. Detta skapar utrymme för att tala till punkt utan att bli avbruten 
eller känna stress, samtidigt som de som lyssnar öppnar upp för att låta sina 
tankar flyta fritt utan att behöva svara till det som sägs. Det vill säga, de som 
lyssnar får utrymme att reflektera över vad den som talar säger. Detta säger 
Andersen öppnar upp för att människor kan expandera i sin ekologi av idéer. 
Jag tänkte att denna typ av process skulle vara passande för samtalet kring 
de frågor som hade förberetts.

Det visade sig att rummet där vi satt, vilket var Jans vardagsrum, var 
möblerat på ett lämpligt sätt för oss med tre soffor och ett bord i mitten (se 
Figur 2).

Efter att alla hade tagit kaffe och kaka som stod uppdukat på ett bord vid 
sidan av skapade vi lite mer yta mellan sofforna och sen satte sig kusinerna 

15 Andersen, T. (2005). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. 
Smedjebacken: Mareld.
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syskon vis i två av sofforna och jag och Jan i den tredje. När alla hade satt 
sig bad jag kusinerna att bara sitta och lyssna och låta sina tankar flyta fritt 
under tiden som Jan och jag började prata.

En avvaktande start och en oväntad vändning

Jenny: Då ska vi se. Jan, jag tror jag pratar för alla oss här när jag säger att vi 
är glada över att vara här i dag. 

Och jag tänkte att vi börjar lite tidsmässigt. För du har fått frågan, när du var 
i ungefär den här åldern som kusinerna är nu, och dom funderar på om dom 
ska gå in eller inte, vad hade du för drömmar då och vad var det som gjorde 
att du valde att gå in?

Jan: Hur gamla är ni, 15–16? 

Några av kusinerna skrattar så smått.

Nicklas: 23 till 28 [år gamla]. 

Åh nej, hann jag snabbt tänka, den här frågan landade inte alls bra. För 
Jan svarade genom att skämta bort frågan. Han vet mycket väl att alla 
kusinerna är över tjugo år gamla. Det verkar som att han svarar utifrån den 
”karaktär”, eller den roll som han ibland tar på sig när han pratar med de 
andra i familjen.16 Det är en karaktär där han ofta skämtar som svar. Några 

16 Bakhtin, M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays (V. McGee, Trans.). Austin, 
Texas: University of Texas Press.

Figur 2. Rummets möblering.
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av kusinerna småskrattade. På något sätt kändes det som att situationen 
krävde ett skratt, att det hade varit underligt annars. Jag funderade på om 
frågan kunde vara för konstig. Tom Andersen lyfter fram att frågor bör vara 
”lagom konstiga” för att leda till nya tankar. Med det menar han att en fråga 
på något sätt måste hjälpa till att göra en skillnad, att leda till en impuls så 
att man kan tänka nytt. Samtidigt får inte frågor vara för konstiga, så att de 
upplevs som irrelevanta eller inte går att svara på17. När Nicklas svarar utan 
att falla in i de andras skratt, genom att sakligt upplysa om deras ålder, visar 
han att han vill tala på ’riktigt’. 

Därefter fortsätter vi att prata om hur Jan kom hem och började arbeta 
inom firman när hans föräldrar behövde hjälp för att en annan medarbetare 
slutade. Hans dröm var att starta något eget men han tyckte sig inte ha de 
finansiella musklerna och av någon anledning blev han kvar hemma i firman. 
Det hade aldrig varit hans avsikt, berättade han. Vi fortsatte att prata om hur 
det var när han var ung när jag frågade:

Jenny:  Jag har också en annan fråga som jag har fått in, jag kan läsa den: 
hur har din och dina bröders relation under uppväxten påverkat konflikten 
mellan er sen i vuxen ålder?

Först svarade inte Jan på frågan. Utan det blev en lång paus. Jag satt 
bredvid honom i soffan och kände hur han började andas mer kraftigt. Han 
tittade ner i sina händer som kan knöt ihop, öppnade och knöt ihop igen. Det 
kändes som att han sökte efter ord, och efter energi. Till slut sa han sakta 
och tyst:

Jan: Vår relation när vi växte upp? Vi hade ingen relation. 

Paus igen. Jag hade svårt att ta in vad han sa, till slut frågade jag:

Jenny: Skulle du vilja säga så?

Jan: Ja.

Jenny: Men ni bodde ju under samma tak?

Här hände något väldigt oväntat. Från det att Jan först hade svarat med att 
skämta bort det hela så svarade han nu öppenhjärtligt på ett sätt som var 
väldigt oväntat för oss alla. Det märktes att svaret var överraskande även 
för honom själv när han hörde sina egna ord. För hans ögon var tårfyllda 
och han såg väldigt sorgsen ut. Det var som att jag slutade att andas för ett 
ögonblick. Du kan se i min följdfråga att jag hade svårt att ta in det han sa; 
upplevde han det verkligen som att de inte hade någon relation? Bröderna 

17 Andersen, T. (2005). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. 
Smedjebacken: Mareld.
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som har vuxit upp tillsammans, levt och verkat sida vid sida hela livet? Ett 
ögonblick senare fortsatte han att förklara att det hade att göra med att 
det var så stor ålderskillnad på honom och hans äldre bröder. Jag hade 
fortfarande svårt att smälta detta vilket är tydligt i min nästa fråga:

Jenny: Så ni lekte inte?

Jan: Nej, om det var så retade dom mig eller så var jag inte med. Jag kan inte 
minnas något annat.

Vi fortsatte att prata vidare om Jans barndom och sedan flyttade jag över till 
soffan där Christians barn satt för att fortsätta prata med dem.

Att fördärva en dialog med ’fel’ fråga

Nu fick Jan sätta sig i lyssnande position och kusinerna tog vid.

Jenny: Vad slogs ni av när ni lyssnade?

Charlotte: Att Jan sa att Christian och Folke inte alltid har varit så snälla mot 
honom när dom var så små. Så är det väl kanske mellan alla syskon men, 
men dom verkar verkligen ha haft det svårt.

Eva: Det märker man ju bara på det han säger att dom inte hade någon 
relation. Ofta tycker man väl ändå att man har någon typ av relation. Men att 
man inte har någon. Då blir man ju oj, var det så illa. 

Jenny: Då är det ju inte så konstigt att det inte är så lätt att jobba ihop.

Eva: Verkligen.

Jenny: Om man säger så. Jag har ju fått frågor till er också. Det är ju så att ni 
två har sagt att ni gärna vill gå in i verksamheten? Vad är det som lockar er i 
det? 

Här visar Eva och Charlotte att dom var märkbart tagna och förvånade över 
vad Jan hade berättat. Det var detta dom fångade upp och relaterade till 
i sina svar. Hur kunde jag då bryta av denna samtalstråd så abrupt för att 
ställa frågan om varför de vill gå in i verksamheten? Redan när jag började 
prata kände jag hur fel det lät, för frågan kom som från ingenstans, men på 
något sätt måste jag tala färdigt när jag väl hade börjat. Så här i efterhand 
försöker jag hitta förklaringar. Det finns forskare som skiljer mellan att ”prata 
för att lyssna” eller ”lyssna för att prata’18. Det vill säga, man kan prata och 
ställa en fråga för att man är genuint intresserad av att höra den andres 
respons. Eller så kan man lyssna i väntan på att själv få bryta in. Kan det vara 

18 Lowe, R. (2005). Structured Methods and Striking Moments: Using Question 
Sequences in ”Living” Ways. Family Process, 44(1), 65–75.
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så att jag här lyssnade på ett tillfälle att få ställa frågor vilket gjorde att jag inte 
riktigt var närvarande i det dialogiska ögonblicket? Eller var det så smärtsamt 
att höra om konflikten att jag (omedvetet) styrde dialogen i en annan riktning? 
Kanske kände jag också ett ansvar att ’använda’ mig av de frågor som vi 
hade förberett för varandra? Jag vet faktiskt inte vad som ’hände’. Jag vet 
bara att frågan förde dialogen bort från det som Jan hade introducerat oss 
till och som Charlotte och Eva visade att de vill fortsätta prata om. Frågan 
avbryter då också det magiska ögonblicket som hade uppstått där nya 
tankar hade fötts och leder oss istället in på ett helt annat spår. Så här i 
efterhand när jag lyssnar på den inspelade filen tänker jag att det skulle ha 
varit mycket bättre om jag bara hade suttit och lyssnat så kunde systrarna 
ha fått utveckla sina tankar i den riktning som de själva önskade. Jag tror att 
vi alla, i samma stund som jag ställde frågan, förstod att det enda sätt som 
Charlotte och Eva kunde svara på var genom att leverera sina ’argument’ 
för varför de vill in i företaget. Detta är argument som vi har hört flera gånger 
förut och på så sätt skapades inga tillfällen för nya tankar att växa fram. 
Jag bestämde mig i det ögonblicket för att lämna de förberedda frågorna i 
bakgrunden och i stället låta samtalet i sig själv föra dialogen vidare. 

Våra möjligheter att återskapa dialogiska ögonblick

Även om min fråga ovan förde samtalet i en annan riktning är det 
fascinerande att se hur vi har möjligheter att återskapa, eller rädda, dialogiska 
öppningar om de som är med i samtalet vill det. Det vill säga, det verkar som 
att vi har en inneboende förmåga att återknyta. När jag flyttade vidare till 
nästa soffa där Folkes barn satt, frågade jag även dem vad de hade tänkt på 
när de lyssnade till samtalet så här långt:

Mattias: Att relationen var så dålig som den var. I all fall i dom samman-
hangen som nämndes. 

Jenny: Var det förvånande, eller nytt för er?

Kerstin: Nej det tror jag inte.

Kerstin säger något mer som jag inte riktigt hör för att hon gråter, jag hör bara 
’pappa’.

Mattias: Jag tycker också det är lite jobbigt för jag tänker på pappas 
bortgång och så där. 

Nicklas: Jag tänker på två saker. Dels är det sorgligt att det inte fanns någon 
relation i uppväxten. Och sen är det ju också sorligt att den bristen på relation 
har speglat den fortsatta uppväxten i vuxen ålder. Det är väldigt sorligt att det 
inte har kunnat lösas någon gång.
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Här visar syskonen att de har lyssnat och tagit till sig av det Jan sa och vill 
återkoppla till den samtalstråden. Detta visar de dels genom sina ordval 
men också genom sina känslomässiga reaktioner. För Kerstin knyter detta 
an till saknaden efter sin far som hon förlorade i en bilolycka några månader 
tidigare. Jag tror att deras sätt att respondera till det som Jan först tog upp 
var viktigt för samtalets fortskridande. 

En konversation om konversationen

Mötet har nu pågått i cirka femtio minuter och alla har varit i såväl lyssnande 
som talande positioner. Det känns naturligt att lämna detta sätt att samtala 
när Mattias tar upp hur viktigt det är att verkligen prata med varandra i 
familjen och att utveckla sitt sätt att kommunicera med varandra:

Mattias: Den nionde generationen skulle verkligen ha behövt ett 
generationsskifte som var mer, som förhoppningsvis vårat är. 

Nicklas: I ett tidigare skede. Jag vet ju att ni kanske har pratat men inte i 
denna ålder, när ni var 20 till 25.

Jenny: Men vad är det man ska prata om då?

Nicklas: Så som vi gör nu. Att förstå varandras åsikter och hur man tänker 
och. Vad jag har förstått har det ju klarnat en hel del bara på dom här mötena 
hur vi ser på varandras syn.

Charlotte: Lära känna varandra på ett helt annat plan är det ju. 

Eva: Ja, egentligen är det väl att prata om vad som helst. Bara man pratar 
om allting så får man ju en inblick hur folk tänker och tycker och då är det ju 
lättare om man har någonting som man vill ta upp så vet man ju att Nicklas 
och Kerstin dom resonerar på så sätt och Mattias så här så då kan man 
lägga upp det så att alla, så att inte någon blir stött eller vad man ska säga. 

Evas kommentar här visar på att det inte alltid är vad man pratar om som 
är det centrala utan också hur man samtalar med varandra. Det som är 
intressant med den här konversationen är att vi inte bara pratar om en 
speciell fråga, utan det är samtidigt en konversation om konversationen. 
Det vill säga kusinerna såg på konversationen de befann sig i ’utifrån’ och 
kunde därför reflektera över hur de vill kommunicera med varandra. Detta 
reflekterande sätt att mötas där vi dels samtalar om något, men också 
öppnar upp för att se fenomen från olika perspektiv levde sedan med i resten 
av mötet. Till exempel i illustrationen nedan där Jan tar hjälp av en metafor 
när han öppnar upp för en reflektion om var han befinner sig i relation till 
deras verksamhet. 
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Hjälp av en användbar metafor

Samtalet har nu kommit över till hur man som ägare kan bidra till 
verksamheten. Jan föreslår att det beror på var man befinner sig i förhållande 
till verksamheten:

Jan: Jag tror att det beror på vart man står i själva rörelsen. Står man över 
det, under det, har man det på axlarna, bakom ryggen eller kanske framför 
sig?

Jenny: Menar du hur man själv står i förhållande till verksamheten?

Jan: Hur det känns och var man själv vill ha det. Det är ju synligt, har du det 
bakom dig, har du det på axlarna, står du på det?

Mattias: Pappa hade det, han bodde i en boll kan man säga, han hade det 
runt hela sig. På alla sätt. Både framför, bakom och under.

Nicklas: Och jag har det väl kanske lite mer vid sidan nu. Jag har det inte 
bakom mig och jag har det inte jättemycket framför mig heller och jag har det 
inte över mig så mycket, det är inget som tynger mig och jag känner inte att 
jag bestämmer och står över det. 

Jan: Och sen kan man se vad man vill göra med det i framtiden. Vill man 
putta det framåt? Jag har ju alltid tänkt att man behöver vara både framför 
och bakom. Att man kan gå lite mer runt om. Har du det bara över dig då 
är det ju ett helvete ju. Men sen kan du ju ha det bakom dig om du bara är 
ägare. Då har du det bara bakom dig. Du kan dra det, du kan se på det men 
du behöver inte ha det med dig. 

Charlotte: Jag känner att det har varit periodvis, ibland har det varit över en 
och ibland under en. Ibland har det varit väldigt mycket fördel av det då kan 
man säga att det har varit bakom en och puttat en och ibland, som just nu…

Jan: Ibland puttar den ut för ett brant stup.

Charlotte: Mmm, det var ju inte bra. 

Metaforen som Jan föreslår här väcker en diskussion som kusinerna 
omedelbart kan relatera till. Det är intressant att märka hur detta bildliga sätt 
att uttrycka sig i förhållande till företaget, som att företaget är något som går 
att ta på, är meningsfullt för dem. Det verkar också som att detta sätt att 
prata hjälper dem att se hur även de andra har det i relation till verksamheten. 
Till exempel tar Mattias upp hur han tror att hans far befann sig i relation till 
företaget. Denna rumsliga dimension, där företaget diskuteras som något 
som man kan ha under, över, framför eller bakom sig, och som man kan 
flytta över tid, verkar vara av betydelse. Sådana här ögonblick där man 
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gemensamt utforskar sin egen och varandras situation har visat sig vara 
viktiga för ett gott samarbete i och med att de skapar en känsla av var man 
är i relation till varandra och man får en gemensam upplevelse som kan ge en 
’gemensam riktning’ när man fortsätter att verka tillsammans19. Det vill säga, 
upplevelsen av att dela dessa ögonblick, i sig själv, är viktigt för framtida 
samarbete. 

Att runda av mötet respektfullt

Samtalet har nu pågått i nära två timmar och det är dags för oss att runda av. 
När jag planerade mötet tänkte jag att det är viktigt att ’stänga’ det på ett bra 
sätt, men jag tänkte samtidigt att det är svårt att på förhand veta vad som 
kommer kännas rätt. Eftersom jag var rörd över hur samtalet hade utvecklat 
sig så föreslog jag att vi kunde runda av genom att reflektera över vad vi 
hade skapat under dessa två timmar:

Jenny: Vår tid är ute, för nu. Det har gått så himla fort. Vissa av frågorna har 
be svarats, andra inte, och nya frågor har kommit till. Så blir det. Som avslut, 
skulle vi kunna göra så här? Om vi säger att en fiskmås hade letat sig in här 
och flugit över rummet nu när vi har suttit här, vad tror ni, vad hade den sett 
och hört för något? Kan vi gå runt, om vi börjar med dig Charlotte, vad tror du?

Charlotte: Jag fattar inte.

Nicklas: Du menar som en utomstående?

Jenny: Ja, om den skulle ha svävat här över rummet och lyssnat och sett på 
oss här, vad skulle den ha sett och hört för något?

Mattias: Får jag säga?

Jenny: Ja, gärna.

Mattias: Då skulle den ha sett att, dels skulle den kanske ha vetat mycket, men 
att vi har pratat om något som det aldrig tidigare har pratats om. Vi har pratat 
med Jan som vi aldrig har gjort tidigare heller. Och det är bra. Att det behövs. 
Och det är mycket, nu har vi pratat om mycket problem och tråkigheter och så 
där, och även om det är bra saker så tror jag också att det är viktigt att vi får 
fram dom bra sakerna ännu mer. I framtida diskussioner och så också. Men 
att, jag tycker ändå att det känns som att det har vädrats lite så. 

Eva: Och att allt har flera sidor. Eller minst två sidor att se på saker och ting 
och hur det upplevs. Och även om man vet det så är det bra att påminnas 

19 Shotter, J. (2009). Moments of Common Reference in Dialogic Communication: 
A Basis for Unconfused Collaboration in Unique Contexts. International journal of 
Collaborative Practices, 1(1), 31–39.
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ibland. Det är väldigt kul och intressant att höra Jans sida för det har man 
egentligen aldrig gjort. Man har hört lite av Folke och pappa men Jan har 
man egentligen aldrig hört, vad han har tyckt och sett på saker och ting och 
så där. 

Nicklas: Jag får poängtera det jag sa innan att jag tycker det är sorligt att den 
här konflikten, eller icke-gemenskapen mellan bröderna när dom var små har 
präglat hela deras uppväxt och att dom aldrig har kommit ifrån det. Det har ju 
ställt till det ofantligt. 

Efter dessa två timmar av intensivt, känslomässigt starka konversationer 
så var alla ganska trötta men också nöjda med vad mötet hade gett. När 
kusinerna bjöd in Jan till detta möte var syftet att få en större förståelse för 
familjekonflikten genom att höra hur Jan hade upplevt den. Den avslutande 
konversationen tyder på att mötets syfte var uppfyllt. 

Familjemöten ur ett dialog-perspektiv

Detta kapitel har gett en inblick från ett kusinmöte hos familjen Axelsson. 
Detta för att förstå familjemötets dynamik och komplexitet samt skapa en 
känsla för hur familjemötet kan ta form i familjemedlemmarnas konversation 
med varandra. En av anledningarna till att det är intressant att skriva 
om just detta möte är för att även om det är sprunget ur en långvarig 
familjekonflikt så öppnade det ändå upp för ett respektfullt samtal där nya 
sätt att se på sig själv, varandra och verksamheten utvecklades. På så sätt 
ger mötet en förståelse för hur nya meningar och relationer kan utvecklas i 
familjekonversationer. 

En annan aspekt som gör mötet intressant är att alla var där i syfte att lyssna 
på varandra och samtidigt erbjuda sin egen syn på det som diskuterades. 
Detta möte synliggör därför sociala processer som annars kan vara svåra 
att notera även om de är viktiga komponenter i hur vi relaterar till varandra. 
För ofta är studier av samtal främst inriktade på den talande personens ord 
och lyssnandets roll faller av någon anledning i glömska. Kanske kan det ha 
att göra med att det finns en tendens till att understryka att alla ska har rätt 
att göra sin röst hörd20. Men samtidigt, om vi inte vet hur vårt uttalande har 
’landat’ hos lyssnaren kan vi inte heller veta hur det vi säger gör en skillnad. 

Vad illustrationerna ovan visar är att det är viktigt att ha en förståelse för hur 
såväl tal som lyssnande spelar en roll i familjekonversationer. Och speciellt, 
hur konversationer utvecklas i samspelet mellan lyssnande och talande. I 
samma anda föreslår dialogforskare John Shotter att det finns en poäng i 

20 Shotter, J. (2009a). Listening in a way that recognizes/realizes the world of ’the other’. 
The International Journal of Listening, 23(1), 21–43.
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att inte bara ”titta på” utan även ”lyssna på” fenomen i vår omgivning21. Det 
stämmer också överens med Bakthins synsätt där han säger att bli lyssnad 
på är en dialogisk handling i sig22. På detta sätt är dialogiskt lyssnande 
inte en engångshändelse, inte ett passivt mottagande av förutbestämda 
meningar och inte heller ett ensidigt lyssnande till en persons röst, utan 
snarare en interaktiv process där man lyssnar till andra såväl som till sin 
egen inre röst. För det är så som nya influenser, impulser och förstålelser 
kan utvecklas. Det vill säga, dialogiskt lyssnande är något som ’händer’ i 
mellanmänskliga relationer. Samtalet från mötet visar också att lyssnande 
är en aktivitet som sträcker sig bortom vårt nyttjande av hörseln. Det 
är snarare en kroppslig aktivitet där vi känner, hör, ser oss själva och 
varandra. I denna aktivitet är ögat och örat, såväl som våra andra sinnen, 
sammansvetsade och behöver varandra för att fungera väl. När jag 
transkriberade från ljudfilen märkte jag hur samtalets rytm verkade vara 
viktigt och hur det ibland behövdes tid för att lyssna och ta in vad någon 
hade sagt. Till exempel när Jan först sa att han inte hade någon relation 
med sina bröder var det som att alla, även han själv, behövde en paus för 
att ta in vidden av det han just hade sagt. Det är ju ofta så att just en paus 
kan vara höjdpunkten i ett dialogiskt ögonblick23.

I detta möte hände det något som ledde till förändring för mötesdeltagarna. 
Jag kallar det för magiska ögonblick. För det är ögonblick där en stark 
känsla av samhörighet utvecklas och nya idéer och synsätt föds. Genom 
att uppmärksamma denna typ av ögonblick går det att lära mer om hur de 
uppstår och vad de gör för mötesdeltagarna.

Lärdomar

Vad finns att lära från detta kapitel när det gäller det praktiska kring att 
engagera sig i familjemöten? Främst skulle jag vilja poängtera att familjemöten 
kan vara till stor glädje och nytta även för familjer som inte befinner sig i 
konflikt. Även om magiska ögonblick som det i detta mötet inte går att 
planera för, så går det att skapa förutsättningar som gör att deltagarna kan 
mötas på ett givande sätt. Därför, när man arbetar med familjemöten är det 
av stor vikt att tänka på hur man på bästa sätt kan förbereda ett gynnsamt 
samtalsklimat inför varje möte. Även om jag i detta möte inte fortsatte att 
ställa de frågor som vi gemensamt hade skapat så var själva processen att 

21 Shotter, J. (2008b). Dialogism and Polyphony in Organizing Theorising in Organization 
Studies: Action Guiding Anticipations and the Continuous Creation of Novelty. 
Organization Studies, 29(4), 501–524.

22 Bakhtin, M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays (V. McGee, Trans.). Austin, 
Texas: University of Texas Press.

23 Bakhtin, M. (1984). Problems of Dostoevsky’s Poetics. Manchester: Manchester 
University Press.
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ta fram frågorna ett viktigt steg i förberedelsernas inför mötet. På ett sätt 
började mötet redan i förberedelserna och det var då vi la grunden för att 
senare kunna mötas på ett givande sätt. För det är ju precis som kusinerna 
säger i detta möte, att hur man samtalar är lika viktigt som vad man samtalar 
om. Och eftersom form och innehåll är sammanflätat går det inte att särskilja 
dessa komponenter. Samtidigt, vad konversationen i detta möte också 
visar, är att vad man ska säga, inte går att planera i förväg för vad som är 
passande beror på hur det dialogiska ögonblicket utvecklar sig. Det vill säga, 
när konversationen samskapas växer det fram något unikt och hur man bör 
respondera till det unika dialogiska ögonblicket går inte att planera i förväg. 
Vad detta möte också visar på är vikten av att inte stanna vid att alla ska ha 
rätt att göra sin röst hörd, utan att det även finns utrymme till att verkligen 
lyssna till sin egen och varandras röster. För att uppnå detta kan det vara 
viktigt att tänka på hur fort man talar och att det finns tid att ’ta in’ vad någon 
har sagt innan man responderar.

Jag började detta kapitel med att belysa vikten av familjemöten för 
familjeföretag. Vad vi kan se här är hur familjemöten kan öppna upp för 
samtal som annars kan vara svåra att mäkta med i vardagen. Just dessa 
mer komplexa och känslomässiga frågor kan man behöva avsätta speciell 
tid för att närma sig och arbeta med. Och när man väl gör det, som vi också 
har sett här, kan det vara förlösande för att komma vidare när det gäller såväl 
företagets som de enskilda individernas utveckling. 

För att koppla detta resonemang om magiska ögonblick, samtal och 
dialogiskt lyssnande till studium av familjemöten i familjeföretag så visar det 
på vikten av att studera familjemöten ’inifrån’. Att som forskare få vara med 
i mötets skeende så som det utvecklas när familjemedlemmarna samtalar 
med varandra krävs för att skapa större förståelse för hur familjemöten sker 
i praktiken. Det vill säga, för att kunna ge stöd och råd till familjer som vill 
finna former för sina möten är det centralt att forskningen inte stannar vid 
strukturella frågor som vem som är med på mötet, om det finns någon 
extern person närvarande och hur många möten man har per år, utan att vi 
även försöker förstå mötenas dynamik bättre. Detta kräver dock en typ av 
forskning där forskaren och familjemedlemmarna är öppna för nära kontakt 
med varandra och där man inte kan utgå från förutbestämda begrepp, 
modeller och teorier som ’appliceras’ på det studerade fenomenet. För precis 
som familjen Axelssons process att finna sina former för nästa generations 
ägande, kräver detta forskningsmetoder där man måste vara beredd att möta 
det som ännu är nytt och okänt. Eller som Nicklas sa när jag frågade honom 
hur de ska komma fram till vem som ska ta över i tionde generationen. Han 
funderade en stund, sen sa han: 
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Man måste vara ärlig. Och lyssna på varandra. Där alla får säga vad dom 
har för tankar. Och när alla säger vad han eller hon vill säga och sina tankar, 
då hoppas jag att vi kommer hitta en lösning. Att det på något sätt kommer 
utkristallisera sig. Men om ingen ser varandra och om ingen säger något då 
kan du inte lyssna och då kommer inget att hända (Nicklas).
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Utbildningskvalitet 
– vad är det och hur ser den ut i campus- 
respektive distansutbildning?

Mia Ljungblom och Raine Isaksson 

Inledning

Distansutbildningens popularitet ökar i världen och Sverige är inget undan-
tag. Enligt de senaste undersökningarna studerar 22% av det totala antalet 
studenter i Sverige på distans. Mellan åren 1999–2009 ökade antalet distans-
studerande med hela 400% i Sverige (HSV2011:2, 2011). Räknar man på 
antalet helårsprestationer är andelen något lägre, ca 14%. 

Distansutbildningen i Sverige har kritiserats bland annat för en lägre 
genomströmning och lägre produktivitet jämfört med campuskurser 
(HSV2011:2, 2011), (RiR 2011), vilket skulle kunna tolkas som att 
distansutbildning håller lägre kvalitet och som att den utgör en sämre form 
av resursanvändning. Det offentliga stödet för nätundervisning i Sverige 
har minskat genom nedläggning av Nätuniversitetet och det går att tolka 
signalerna från regeringen som att prioritet bör ligga på campusutbildning. 
Ur marknadsföringssyfte är det bra att vara högt rankad i de mätningar 
av högskolor och universitet som görs. En lägre genomströmning på 
distanskurser innebär att ju mera distanskurser ett lärosäte har desto lägre 
blir genomsnittet och desto lägre blir rankingen, vilket utgör ett ytterligare 
skäl för lärosäten att styra verksamheten till campusutbildning. Ett exempel 
är Högskolan på Gotland (HGO) som överför medel från distanskurser till 
campuskurser i det uttalade syftet att minska distansutbildningen och öka 
campus. Å ena sidan ökar intresset för distansutbildning och andra sidan 
verkar lärosäten prioritera campus – kvalitets- och kundfokus?

Den svenska regeringen har som mål att tydligare koppla kvalitet i 
utbildning och forskning till hur medel fördelas till de högre läroinstanserna. 
Utöver kravet på antalet disputerade på olika ämnen – akademisk kvalitet 
– är det huvudsakliga kriteriet from 2011 kvaliteten på studenternas 
examensarbeten. Forskningens kvalitet kommer att mätas utifrån antalet 
publikationer samt deras publiceringsvärde. I artikeln studerar vi endast 
utbildningskvalitet. 
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Kvalitet är ett välforskat begrepp och det finns flera definitioner där de flesta 
baserar sig på att kvalitet bedöms av kunden (Bergman & Klefsjö, 2010). För 
utbildningssystemet är det viktigt att definiera vad man menar med kvalitet 
och vem som är mottagaren, kunden. Det är också intressant att se ifall de 
mått regeringen och Högskoleverket valt, akademisk kvalitet och kvalitet 
på uppsatser, är faktamässigt förankrade och om det motsvarar det man 
vill mäta – utbildningens kvalitet. Det bör också vara av intresse att tillämpa 
vanliga kvalitetsdefinitioner på utbildningsprocessen för att identifiera kunder, 
kundbehov och alternativa sätt att beskriva kvalitet i utbildningen, för att 
sedan kunna jämföra utbildningskvalitet på campus och distans utifrån ett 
vidare perspektiv än det som föreslås av HSV.

Metod

Studien baseras huvudsakligen på en fallstudie av Högskolan på Gotland 
(HGO). Valet av organisationen bygger på god åtkomst av empiri och 
kunskap om verksamheten. Vi menar att valet av läroinstans inte har 
betydelse för resultatet. Syftet är att skapa en bakgrund för att beskriva 
hur kunder och kvalitet kan identifieras i hela utbildningsprocessen och 
att sedan jämföra detta med det angreppssätt som regeringen och 
Högskoleverket (HSV) valt för att uppskatta och mäta utbildningskvalitet. 
Utbildningsprocessen har vi studerat som en process som börjar med 
studenter som har antagits till högre utbildning och som slutar med 
studenter som har erfarenhet att använda den utbildning de fått i en 
arbetssituation. Vi har studerat fyra olika typer av utbildningsprocesser – 
enskilda kurser på campus och distans samt program på campus och 
distans. I utbildningsprocessen identifierade vi de viktigaste kunderna och 
deras behov. Utgående från behoven har vi föreslagit kvalitetsindikatorer som 
vi sedan jämför för campus- och distansutbildningar. Vi har använt oss av 
kursutvärderingar samt några specialstudier gjorda på ett mindre urval av 
kurser. Vi har i studien inte hämtat in information från arbetsgivare utan har 
begränsat oss till att identifiera möjliga indikatorer. 

Utveckling av distansundervisning i Sverige och vid  
Högskolan på Gotland

2010 var det totalt 6 831 studenter, motsvarande 2 458 heltidsstudenter 
registrerade vid Högskolan på Gotland i kurser och program. Utvecklingen av 

Tabell I. antalet registrerade beräknat som helårsstudenter 2005-2010 (Lahne, 2010).
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heltidsstudenter (campus och distans) presenteras i tabell I. Tabell II baseras 
på antal heltidsstudenter 2010, och är uppdelad i fyra olika kursindelningar – 
campus (program och kurser), distans (program och kurser). 

Tabell I visar att det totala antalet helårsstudenter är relativt stabilt. Resultatet 
återspeglar det takbelopp, den summa pengar som staten högst betalar för 
genomförda utbildningar.  

Resultatet i tabell II visar att de flesta programmen är på campus och att de 
flesta av de enskilda kurserna är på distans. Vid en studie som genomfördes 
2008 på några slumpmässigt valda ledarskapkurser, fann man att 82% av 
studenterna var över 30 år, att de flesta redan hade en utbildning och att 
86% var yrkesverksamma (Ljungbom & Isaksson, 2008). Högskoleverkets 
statistik från 2009 visar att mer än 60% av distansstudenterna är över 30 år 
och att endast 4% är under 21 år (HSV 2011:2, 2011). Samma rapport visar 
att de flesta av campusstudenterna är relativt unga och genomför sin första 
utbildning. Den bild som framträder är att kundgrupperna för campus och 
distans se olika ut och att det också högst sannolikt har helt olika behov. 
Resultatet i tabell III visar att antalet campusstuderande på HGO har sjunkit 
med cirka 20% under de senaste tio åren, och att antalet distansstuderande 
har ökat ca 1300%. Samtidigt ökar det totala antalet studenter vid HGO. 
Andelen distansstudenter har stigit från 10% till 67%, vilket stöder den 
allmänna iakttagelsen av ett ökande intresse för distansutbildning. Senaste 
året har ett trendbrott skett i första hand som ett resultat av den prioritering 
HGO gjort.

Det finns inga tecken på att efterfrågan på distans skulle ha minskat. 
Resultatet av neddragningar på distansutbudet kan ha blivit att det är 
svårare att få en plats på vissa valda distansutbildningar vilket i så fall 

Tabell II. Antal registrerade heltidsstudenter i olika typer av utbildning, 2010 (Lahne, 2010).

Tabell III. Antalet registrerade heltidsstudenter på campus och distans vid HGO,  
(Lahne, 2010).
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kan göra att uppgifterna inte är rättvisande och att efterfrågan på distans 
kan vara större än vad resultaten baserade på genomförda kurser visar. 
Ökningen av andelen distanskurser på Gotland är mycket högre än den 
genomsnittliga ökningen i Sverige. Förklaringen är att det har visat sig vara 
det enda sättet att öka det totala antalet studenter. Flera ämnen skulle 
ha försvunnit utan distansstudenterna. När intresset för campus avtagit 
eller varit på en nivå som inte gjort utbildningen ekonomiskt försvarbar har 
utbildning erbjudits på distans i stället – en anpassning till kundbehoven. Ett 
av skälen till svårigheterna att rekryterna campusstudenter till Gotland skulle 
kunna vara ö-läget. Studenter som väljer sina studier gör det utgående från 
både studiernas innehåll och utifrån hur studieorten är. Det finns också flera 
som väljer att studera på den ort de bor ifall det finns möjlighet till detta. Vi 
kan göra tankeexperimentet att Högskolan på Gotland (HGO) och Visby är 
lika attraktiva som genomsnittet och att man samlar studenter proportionellt 
från sitt eget upptagningsområde. Vi utgår från att varje årskull i snitt 
består av en 1/80-del av befolkningen och att 40% av denna går vidare till 
högskolestudier. Med 57 000 invånare skulle detta innebära att HGO har 
ca 280 potentiella studenter per år vilket med treåriga kandidatprogram, 
som är de vanligaste, skulle innebära ca 800 campusstudenter – vilket 
stämmer överens med resultatet i tabell III för läget år 2010. Långt ifrån alla 
gotlänningar som studerar gör det på HGO men de utgör ett betydande 
inslag. Om HGO vill bibehålla det totala antalet helårsstudenter, ser det ut 
som att man fortsatt behöver ha ett stort antal distansstudenter. Under 
flera år har man försökt få in flera campusstudenter utan att lyckas. Det är 
svårt att se att man märkbart skulle kunna höja antalet på campus i den allt 
hårdnande kampen om campusstudenter. Efterfrågan på distansutbildning 
verkar fortsatt god och påverkas heller inte på samma sätt som campus av 
demografin och det sjunkande antalet nyexaminerade studenter eftersom 
de flesta studenterna är vuxna. Den första antagningsstatistiken för våren 
2012 är att det finns 1960 sökande för 79 campuskurser och 3800 sökande 
för 75 distanskurser på HGO. För att en campuskurs skall vara ekonomiskt 
försvarbar behövs det ca 40 personer vi starten. Eftersom de första 
söksiffrorna i praktiken kommer att sjunka kraftigt bör man ha väsentligt 
flera i den första statistiken för att genomföra kursen. Ifall kriteriet sätts på 
80 sökande vi den första omgången så blir det bara tre campuskurser som 
uppfyller detta krav. På distans finns det 13 kurser med minst 80 deltagare. 
Dessutom är det lägsta ekonomiskt försvarbara antalet deltagare ofta lägre 
på distanskurser eftersom kurserna till stor del har rörliga kostnader. Den 
använda tiden för studenter är i mycket större omfattning proportionell mot 
antalet deltagare i form av individuella uppgifter. På campus blir det låg 
produktivitet ifall antalet studenter per föreläsning sjunker.
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Inom området förbättringskunskap (kvalitetsteknik och ledarskap) har 
om sättningen mångdubblats under en 10-årsperiod och det skulle 
ha varit möjligt att fortsätta denna utveckling förutsatt plats under 
utbildningstaket. Av t.ex. ca 1200 sökande till sommarens ledarskapskurs 
tas bara ca 60 stycken in pga. de begränsningar som ämnet åläggs. 
Ämnet har ett flertal andra kurser som är översökta. Till våren 2012 har 
man HGOs mest sökta kurs: Ledarskap och kommunikation med 334 
förstahandssökande. Samma gäller kanske inte för alla ämnen på HGO 
men det finns flera översökta distansutbildningar medan det knappt finns 
några på campus. Kvalitet har också en servicedel där tillgänglighet är 
viktig. Kunden (studenten) vill läsa när man har tid och vill veta ifall det 
finns plats så att man kan planera sin tid. Sett ur ett serviceperspektiv kan 
man säga att kvaliteten på distanskurser är dålig eftersom tillgängligheten 
och förutsägbarheten för om man kommer med är dålig. Ifall det 
svenska högskole- och universitetssystemet var kapabelt att leva upp 
till distansutbildningsidealet som är helt plats- och tidsoberoende kurser 
så skulle efterfrågan sannolikt öka ytterligare. I idealfallet kan studenten 
börja när man vill och läsa i den takt man vill utan några obligatoriska 
sammankomster. 

Den ökande användningen av digitala medier och medborgarnas vana att 
hantera dessa talar för ett ökat intresse för nätburen undervisning. År 2002 
utdelades extra medel för distanskurser via dåvarande Nätuniversitetet. Vid 
samma tid uppmuntrade HGOs ledning nätburna studier vilket bidrog till 
att snabbt öka andelen distansundervisning. Stödet drogs senare in och 
Nätuniversitetet ändrade namn och inriktning 2006, för att senare läggas 
ned 2008 (Mattsson, 2007). Vårt intryck är att svenska regeringen i frågan 
med distansutbildning, har gått från mycket stödjande till negativt. Detta 
verkar också vara den tolkning som görs av rektorer och med HGO som 
exempel. Vår uppfattning är att campusutbildning ofta anses som lite finare. 
Det finns också åsikter om att den akademiska miljön och den akademiska 
diskursen uteslutande skapas på campus och inte på nätet

”Det finns en stor efterfrågan på kurserna (i kvalitetsteknik på 
HGO) men eftersom i stort sett hela utbudet är på distans så 
bidrar de inte till någon akademisk miljö vid campus”,  
(Gembert, 2010).

Efterfrågan på distans ökar men utbildningarna anses inte hålla den 
kvalitet som förväntas och därför är det prioritet på campusutbildning. Den 
intressanta frågan är vad om egentligen utgör utbildningskvalitet.
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Vad är kvalitet?

Det finns många definitioner på begreppet kvalitet. De flesta definitioner 
baserar sig på att det är kunden som definierar vad kvalitet är. ”Kvaliteten på 
en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas 
behov och förväntningar” (Bergman & Klefsjö, 2010:23).

Kvalitet kan också, enligt Garvin (Bergman & Klefsjö, 2010), definieras i 
fem olika perspektiv – det användarbaserade, det värdebaserade , det 
produktionsbaserade, det transcendenta och det produktbaserade. Det 
användarbaserade synsättet ligger närmast Bergman och Klefsjös (2010) 
definition – dvs. att kvalitet bedöms av kunden. Med det värdebaserade 
synsättet definierar förespråkarna kvalitet i förhållande till kostnad och pris. 
Det produktionsbaserade förhållningssättet är å sin sida kopplat till toleranser 
och krav i produktionen och det transcendenta perspektivet vilar i Platons 
syn på skönhet och förespråkare menar att kvalitet ligger i betraktarens ögon, 
det går inte att definiera men man känner igen det när man ser det. Det 
produktbaserade synsättet ser kvalitet som exakt mätbart och precist och 
som något som bestäms av mått eller egenskaper som produkten har. 

En produkt definieras som en kombination av varor och tjänster och 
även utbildning kan därför ses som en produkt. Det användarbaserade 
och det transcendenta är kundbaserade. Det värdebaserade kan vara 
kund eller produktbaserat – användar- eller produktvärde per kostnad. I 
det produktionsbaserade synsättet är man beroende av att någon satt 
toleranser som skall hållas. Generellt så sätts toleranser utifrån kraven från 
nästa process som då blir kund till den föregående processen osv. tills 
kraven sätts av en extern kund. Det produktbaserade perspektivet innebär 
att en produkts kvalitet bestäms av de egenskaper den har. Högre kvalitet 
enligt detta synsätt kostar mera - en Rolls Royce har högre kvalitet än en 
Volkswagen Golf. Ordet kvalitet kan här ses som synonym till sort – vilken 
kvalitet (sort) är det på tyget? Om vi bortser från betydelsen sort så kan vi 
summera det som att det som utgör kvalitet bestäms av kunden. Det är inte 
alltid kunden kan bedöma vad som är bäst, detta kan t.ex. gälla hälsovård 
eller utbildning. Detta gäller dock främst för leveranstillfället. På längre sikt 
vet både patienten och studenten ifall den tjänst man erhållit uppfyllde 
förväntningarna. I ett system med valfrihet kommer kunderna inte att välja 
något som de uppfattar undermåligt, vilket i högsta grad gäller kunderna i 
utbildningsprocessen. Det intressanta blir följaktligen att identifiera vilka som 
är kunderna i utbildningsprocessen.

En kund kan definieras som: ”De personer eller organisationer som vår 
verksamhet är till för”, dvs. ”de vi skall skapa värde för” (Bergman & Klefsjö, 
2010:27). Kunddefinitionen av Bergman och Klefsjö (2010) är bred och 



Gotland University Press 14

117

gränsar till vad andra författare definierar som intressenter, dvs. de som 
påverkar eller påverkas av verksamheten inom organisationen. Det kan 
hävdas att universitet har flera kunder; studenten, framtida arbetsgivare, 
staten, studentens familj osv. Med Bergman och Klefsjös (2010) definition på 
kunder kan vi argumentera för att även föreläsare, lokalsamhället, framtida 
generationer och miljön är kunder eftersom utbildningsprocessen skapar 
värde för dessa. Uppenbarligen har kunderna olika prioritet och studenten 
står uppenbarligen i fokus men det är viktigt att förstå hela systemet för att 
kunna använda resurserna på bästa sätt så att maximal kvalitet i form av 
utbildningsvärde genereras. 

Vad är akademisk kvalitet?

Begreppet akademisk kvalitet nämns ofta som något som är annorlunda 
än vanlig kvalitet. Vi har därför med hjälp av existerande kvalitetsdefinitioner 
försökt undersöka vad detta kan innebära. Vi har på HSV:s hemsida 
inte funnit någon definition på begreppen kvalitet, kvalitetsdefinition eller 
akademisk kvalitet. På universiteten används ofta uttrycket akademisk 
kvalitet, även så på HGO. Inte heller på HGO har man definierat vad uttrycket 
betyder. Den underförstådda innebörden i akademisk kvalitet verkar vara en 
tillräckligt hög akademisk grad hos personalen, vilket skulle kunna vara ett 
exempel på produktionskvalitet som är enkelt att mäta. Ju flera disputerade 
och ju flera professorer desto högre utbildningskvalitet – hög akademisk 
grad inom ett ämne resultera i hög utbildningskvalitet. En intressant fråga 
är om detta också är evidensbaserat. Frågan är också hur den akademiska 
kvaliteten relaterar till kundbehoven i form av t.ex. samhällets behov av 
relevant kompetens.

Den högre utbildningens kunder

Studenterna är, som vi ser det, de viktigaste kunderna. Frågan är då 
vad studenterna upplever som värde. Universitetens marknadsföring för 
campusprogram vädjar till studentens intressen, och fokus ligger ofta på hur 
kul det är att studera på just det lärosätet, eller på vilket toppenutbud det 
finns på orten. Information om anställbarhet och lön är ganska ofta knappa 
på hemsidorna och HGO ger inte heller någon sådan tydlig information. Det 
finns heller inga krav från staten eller HSV att tillhandahålla information om 
anställningsbarhet. Regeringen har under de senaste åren börjat fokusera 
mer på de ekonomiska resultaten där Högskoleverket (HSV) definierar kraven 
och kan därför anses vara en kundrepresentant för regeringen. Regeringens 
och statens syfte är att säkra kompetensen i landet och att producera 
skattebetalare. Arbetsgivare kan ses som en viktig slutkund jämte staten och 
individen för den kompetens som byggs upp i utbildningsprocessen. Det 
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lokala samhället har också ett intresse och erhåller ett värde från högre 
utbildning. Region Gotland har varit och är aktiv i diskussionerna om vilken 
typ av utbildning som ska ges av HGO. Regionen kan ses som kund för 
inte bara samverkan utan och också som mottagare av utbildad personal 
och regionalt inriktad forskning.

För att förenkla vår analys har vi valt studenter, arbetsgivare och HSV som 
de kunder vi studerar. Med de valda kunderna bör vi kunna definiera vad 
som utgör kvalitet för dem och sedan använda denna bedömning för att 
jämföra kvaliteten på campus- och distansutbildning.

Kvalitet för studenter

Det kan diskuteras vad som är kvalitet för studenter. För de flesta innebär 
studierna att det skaffar sig en examen som ger dem ett jobb. Det innebär 
att anställningsbarhet och förväntad lön kan ses som kvalitetsindikatorer. 
Ifall vi använder den värdebaserade kvalitetsdefinitionen skulle det 
också kunna vara anställningsbarhet och lön i förhållande till insats. Den 
produktbaserade kvalitetsdefinitionen skulle kunna översättas i antalet 
högskolepoäng och kanske också betygen för dessa poäng. Mera poäng 
och högre betyg skulle då innebära högre kvalitet. Ifall detta kombineras 
med det värdebaserade så blir kvalitetsindikatorn högskolepoäng/nedlagd 
tid och kostnad. Det som komplicerar detta är att poängen inte värderas 
lika utan att det också har betydelse vilken läroinstans som ger poängen. 
En ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och HGO med 
samma poäng och samma betyg har inte samma anställningsvärde. Här 
blir det kanske den transcendentala kvalitetsdefinitionen – kvalitet är i 
betraktarens öga. Det finns också studenter som är ute efter bildning, vilket 
inte låter sig mätas på något enkelt sätt och även här handlar det om den 
transcendentala kvalitetsdefinitionen. Studenten kanske är bildad men 
ifall inte arbetsgivaren ser och värderar detta så finns inte kvaliteten i det 
sammanhanget.

HSV kräver att läroinstanserna låter studenterna göra kursutvärderingar och 
den studentupplevda kvaliteten är ett mätbart mått. Dock, vet studenten 
ofta inte vid kursutvärderingstillfället om det som har studerats är relevant 
för ett kommande arbete. Den upplevda kvaliteten kan antas i stor grad 
relatera till hur pedagogiken varit, dvs. hur innehållet har presenterats mera 
än till om innehållet varit relevant. Studentupplevd kvalitet kan användas till 
att jämföra campus och distans.
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Kvalitet för studenter kan mätas som:

•	 kursutvärderingsresultat

•	 kursutvärderingsresultat	jämfört	med	använd	studietid

•	 andel	som	får	jobb	efter	utbildning	(program)

•	 Högskolepoäng	(hp)	kopplat	till	använd	tid

•	 hp	per	alla	kostnader	som	ingår

•	 hp	per	koldioxidutsläpp

•	 Hur	relevant	utbildningen	är	för	studenten 

Indikatorerna ovan kan klassas som värdebaserade (vad man får i förhållande 
till insats) och användarbaserade kvalitet (vad kunden anser).

Att mäta utbildningskvalitet sett ur studentens perspektiv

Kursutvärderingsresultaten har tagits från Högskolan på Gotlands 
kursutvärderingssystem, EVASYS, för campus och distans för läsåret 09/10. 
Resultaten visar en något högre genomsnittlig siffra, 3.3 för distans jämfört 
med 3,0 för campus (Likert-skala 1–4 med 4 som högsta). Skillnaden är liten 
men tyder i alla fall inte på att campus skulle bedömas som en sämre form av 
utbildning. Vi jämför sedan resultatet ovan med den tid som studenterna har 
använt för kursen, baserat på egen uppskattning i en utökad kursutvärdering. 
Vi har dock bara ett begränsat antal kursutvärderingar och resultatet bör 
främst ses som exempel på hur en uppföljning skulle kunna göras. För tid 
som används per poäng visar resultatet från de utvalda utvärderingarna 
att distansstudenten använder mindre tid än campus studenten för att 
studera – 7.1 timmar/vecka för distans och 9.2 timmar/vecka för campus. 
De studerade kurserna är 7,5 högskolepoäng (förväntad insats ca 200 
timmar) och ges som halvtidskurser. I utvärderingarna indikeras också att 
studenterna använder mycket mindre än de 20 timmar som förväntats. 
Distansstudenterna får mer poäng per arbetad tidsenhet - 1,1 poäng per 
genomsnittlig veckoarbetstimme jämfört med 0,8 för campusstudenter. 
Skulle studenterna ha använt den förväntade tiden skulle kvoten ha varit 0,3. 
Sett från perspektivet produktbaserad kvalitet (antalet arbetsstimmar som 
mått), kan skillnaden tyda på sämre kvalitet för distanskurser jämfört med 
campuskurser. Sett ur studentens synvinkel är den värdebaserade kvaliteten 
högre – mera produktvärde per arbetad timme. Det skulle kunna vara så att 
distansstudier kan bedrivas mera effektivt på bekostnad av t.ex. minskad 
social interaktion. Skillnaden kan också bero på att studentgrupperna inte är 
lika och därför kanske inte arbetar lika effektivt. Distansstuderande har i regel 
en bättre studievana (HSV 2011:2, 2011). 
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Vi har inte studerat anställbarhet och inte heller antalet högskolepoäng (hp) 
jämfört med användning av resurser. Vi nöjer oss med att beskriva några 
tänkta situationer med syfte att demonstrera tänkbara mätetal för kvalitet. 
Det är troligt att en kurs som genomförts på distans från en hemdator har 
försumbara kostnader utöver kurslitteraturen och alternativkostnaden för 
den använda tiden. Koldioxidutsläppen för resor kommer att vara mycket 
lägre. Kostnaderna för att delta på en campuskurs varierar beroende på 
om universitetet finns i närheten eller om studenten behöver flytta och 
kanske behöver en andra lägenhet. I tabell IV visas en grov uppskattning 
som vi gjort för olika kostnader för olika studentgrupper och olika typer 
av utbildning. Uppskattningarna pekar på att campusprogram utgör 
ett attraktivt val för unga studenter utan anställning. Kostnadsökningen 
för denna studentgrupp är försumbar och den extra tid som används 
för transport, har en låg alternativkostnad. Då det inte finns några 
universitetsavgifter i Sverige (för medborgare inom EU) och studenten kan 
få studielån som täcker uppehälle är campusalternativet för unga studenter 
oftast ekonomiskt genomförbart. Däremot kan campusalternativet för äldre 
studenter som inte bor på studieorten med anställning och familj bli en 
dyrbar historia. Med antagande av bostad på studieort för 4000 kr/mån, 
reskostnader hem på ca 1500 kr/månad och förlorade arbetsinkomster på 
netto 18000 kr/månad skulle tio månaders studier innebära en extrakostnad 
på 235 000 Kr. Till den direkta kostnaden på resor, bör också de ökade 
koldioxidutsläppen läggas till. Distansstudenten som går på ett program 
har inga extra kostnader och kan minimera de alternativa kostnaderna. 
Distansstudenten kan också fortsätta arbeta och studera deltid, vilket i sin 
tur innebär att de alternativa kostnaderna är mycket lägre. Sammantaget 
innebär det att den verkliga kostnaden per poäng kunde vara praktiskt 
taget noll för en distansstudent. Skillnaden är dock att distansstudenten 
som samtidigt arbetar inte kan förväntas studera helfart.

Den totala kostnaden för den yrkesverksamma studenten, som måste flytta 
och ta tjänsteledigt från arbetet är enligt ovan 235 000 Kr/år eller cirka 4000 
kr/hp (beräknat på 60hp per år). Skillnaden mellan distans och campus 
blir extrem. Den redovisade uppskattningarna bidrar till att förklara varför 
unga studenter väljer campus och varför äldre och yrkesverksamma väljer 
distans.

Hur relevanta studierna är för en student blir uppenbart när studentens 
förvärvade kompetens möter deras arbetssituation. Från ett rent teoretiskt 
perspektiv skulle enskilda kurser, både campus och distans, använda sig 
av Lean Managements pull aspekt (Liker, 2009). Dvs. att i stället för att 
kunskap lagras för att ev. senare användas så skaffas kunskapen först 
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vid behov. Alternativet är knappast relevant för den första grundläggande 
akademiska utbildningen. Däremot är det förmodligen ett bra alternativ 
för det effektiva livslånga lärandet. För att belysa hur kompetens utifrån 
ett behovsperspektiv (pull) kan levereras, redovisar vi resultat från två 
empiriska studier. HGO ger sedan 2002 distanskurser i kvalitetsteknik och 
organisationsutveckling och sedan 2003 olika distanskurser i ledarskap. 
Ljungblom och Isaksson (2008) studerade några av ledarskapskurserna 
i syfte att undersöka relevansen – det vill säga om teorier och modeller 
som lärts ut på kurserna användes av studenten efter avslutad kurs. En 
undersökning på studenter som studerat grundkurser i kvalitetsteknik 

Tabell IV. Tid och kostnader för olika typer av utbildning och olika typer av studenter 
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genomfördes 2009 med samma syfte. Kursutvärderingarna visar 
att studenterna mestadels var nöjda eller mycket nöjda. Den viktiga 
frågan är ifall studenterna också kunde använda det som hade lärts ut. 
Respondenterna fick svara på frågor om de teorier och modeller som 
undervisades i kursen användes i arbetslivet. 

En sammanfattning från Ljungblom och Isaksson (2008) för svaren på några 
av frågorna från ledarskapskurserna:

•	 Har	du	lärt	mer	om	dig	själv?	–	Ja	89,2%

•	 Har	du	lärt	dig	att	samarbeta	bättre	med	andra?	–	Ja	68,8%

•	 Har	du	blivit	säkrare	i	din	yrkesroll?	–	Ja	73,4%	

För att svara på frågan ”i vilken utsträckning ledarskapskurserna överförs 
till praktisk användning i organisationer” ombads respondenterna svara på 
hur ofta de tänker på och hur ofta de använder de teorier som undervisats i 
kursen, se tabell V.  

Även det intervjuresultat som samlades in understödde resultaten i Tabell V. 
Liknande resultat erhölls från undersökningen av kursen med grundläggande 
kvalitetsteknik. En intressant observation från den undersökningen var 
att det var framför allt de verktyg som exemplifierats i utbildningen som 
användes. Flera av studenterna säger att de har använt kunskaper direkt 
i deras ordinarie arbetssituation för process – och kvalitetsförbättringar, 
förbättringar i arbetsmiljö och för kostnadsbesparingar. Med ett område som 
förbättringskunskap ger distansutbildning individuella anpassningsmöjligheter 
som är svårare eller omöjliga att genomföra i en campusutbildning. Den 
större flexibiliteten i tid vid distansundervisning gör det lättare för studenten 
att tillämpa Lean principen om pull – studera vad som behövs när det 
behövs. Exemplen är bara indikativa men demonstrerar hur utbildningar 
genom att leverera kunskap efter behov kraftigt skulle kunna öka kvaliteten i 
inlärningsprocessen (mera av ”rätt” kunskap per använd tid). Distansinlärning 
med teori och praktik kanske inte passar alla ämnen men borde väl kunna 
tillämpas inom t.ex. samhällsvetenskap, juridik, ingenjörsvetenskaper och 
framför allt inom området förbättringskunskap.

Sammanfattningsvis kan man säga att dagens studenter består av helt olika 
kundgrupper med helt olika behov. Unga studenter som skall skaffa sig 

Tabell V: Hur stor del av de undersökta studenterna som tänker respektive använder teorier/
modeller från ledarskapskurser, från enkät (Ljungblom och Isaksson, 2008).
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sin första utbildning gör det antagligen lämpligast på campus. Den högre 
läroinstansen lär inte bara ut ämnen utan även studieteknik, rapportskrivning, 
presentationsteknik, grupparbete och sociala färdigheter – studenten erhåller 
studievana och vana i att arbeta professionellt tillsammans. I en studie om 
framtid för kvalitet från American Society of Quality (ASQ, 2011) står det: 

”The role of residential higher education degree-granting programs 
may focus more on social maturity than subject learning, which 
will be distributed and could require a major redefinition of 
structure and management of educational enterprises”. 

Andemeningen är att ifall innehållet förändras allt fortare blir det ännu mera 
fokus på att lära hur man lär.

Vuxna yrkesverksamma studenter som behöver fortbildning gör detta 
förmodligen bäst vid sidan av jobbet där de läser en nischad distans utbildning 
som motsvarar deras ofta väldefinierade behov. Den ekonomiska tröskeln är 
låg och det blir lätt att fortbilda sig vilket förbättrar möjligheter för det livslånga 
lärandet, vilket gagnar utöver studenten själv, företaget, regionen och landet i 
form av ökad kompetens. Mycket talar för att samtidigt som förändringarna i 
samhället blir allt snabbare blir kunskapen föråldrad allt fortare. Hållbarheten 
för en utbildning kanske bara blir 10-20 år och under den tiden bör den 
yrkesverksamme ha skaffat sig i en ny kompetens (kunskap motsvarande en 
ny kandidatexamen). Det skulle i så fall innebära att 15–30% av tiden måste 
användas för fortbildning. För att detta skall fungera behövs flexibla och 
nischade distansutbildningar som studenten kan läsa när det behövs och i 
den takt som är möjlig. Dvs. utbildningarna bör bli mycket mera fokuserade på 
distanskundernas behov. Det land som ser till att fortbildning enkelt kan göras 
vid sidan av jobbet har en uppenbar konkurrensfördel.

Utbildningskvalitet för arbetsgivare

Tillgång till rätt personalkompens är viktig för arbetsgivare. Tillgängligheten 
skulle kollektivt kunna mätas med hur lång tid det tar och vad det kostar för 
att anställa den kompetens som behövs. En annan indikator skulle kunna 
vara hur kompetensen för den anställda motsvarar förväntningarna hos 
arbetsgivarna. Ett sätt att ta reda på detta skulle kunna vara fokusgrupper 
med representanter från arbetsgivare. Kompetens kan vara svårt att 
bedöma. Kompetens kan definieras som summan av erfarenhet, utbildning 
och attityd (vilja att använda kompetensen). Kompetens innehåller både 
särskilda färdigheter inom området i fråga (branschspecifika) och allmänna 
färdigheter som kommunikation, samarbete och ledarskap. Ett exempel 
på ett mätetal är ett nöjdhetsindex för arbetsgivare. Arbetsgivare skulle 
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kunna fylla i detta t.ex. sex månader efter en nyrekrytering för de delar som 
relaterar till den anställdes högre utbildning. För enskilda kurser och med 
äldre studenter är det möjligt att ställa frågan direkt i vilken utsträckning 
utbildning har varit relevant och om de kan använda det de lärt. Med en 
sådan återkoppling blir det lättare både för de högre läroinstanserna och för 
staten att styra utbildningsinsatser. 

Kvalitet för utbildning kan mätas som:

•	 Arbetsgivarens	tillfredsställelse	per	rekryterad	person	

•	 Tillfredsställelse	hos	den	handledare	som	rekryterar	personen	
till forskarutbildning

•	 Kvaliteten	på	personen	som	rekryteras	jämfört	med	kostnaden	
för rekrytering (kan inkludera kostnaderna för intern utbildning 
som krävs för att komplettera grundläggande utbildning)

•	 Lätthet	i	att	rekrytera	användbar	kompetens

•	 Lätthet	att	rekrytera	jämfört	med	lönekrav

Det krävs en del för att samla in föreslagna mätetal men det bör vara 
genomförbart. I viss mån sker detta via den alumniverksamhet som finns 
på många högre lärosäten. Med tydligare fokus på arbetsgivaren som kund 
borde det gå att förbättra återkopplingen och relevansen i utbildningen 
väsentligt.

Utbildningskvalitet för svenska staten och Högskoleverket (HSV) 

HSV har inför perioden 2011–2014 lanserat ett nytt system för 
kvalitetsutvärdering. Lärosätena själva skall kvalitetssäkra sin verksamhet 
och på det sättet garantera kvalitet. HSV utvärderar utbildningarnas resultat 
vilket tolkas som hur väl utbildningarna uppfyller kraven i högskolelagen 
och examensbeskrivningarna. ”Studenternas självständiga arbeten skall 
tillsammans med de utbildningsresultat som redovisas i självvärderingen 
utgöra det huvudsakliga underlaget för ett samlat omdöme.” – (HSV, 2011a). 
Detta kan tolkas som att studentuppsatserna kommer att utgöra den 
huvudsakliga kvalitetsindikatorn.

”För varje examen som ges vid universitet och 
högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande 
examensbeskrivningar. Oavsett hur vägen till examen har sett 
ut, så ska kvaliteten i utbildningen alltid vara så hög att målen i 
examensbeskrivningarna nås.” (HSV, 2011b).

Ovanstående är kanske att betrakta som en kvalitetsdefinition som i så fall 
skulle kunna ses som en produktionsbaserad definition. Ifall utbildningen 
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lever upp till examensbeskrivningarna så har man kvalitet. Följdfrågan blir hur 
man vet att de nationellt gällande examensbeskrivningarna garanterar att de 
som värdet skapas för studenten, arbetsgivaren och staten blir nöjda?

HSV kontrollerar att det finns nödvändiga strukturer och akademisk 
kompetens i form av lärare med tillräckligt hög akademisk grad som en 
ytterligare del av ett produktionsbaserat kvalitetssynsätt. 

För kvalitetssäkring hänvisar HSV till Europeiska riktlinjer som beskriver 
kvalitetssäkring (ENQA, 2009). I dokumentet står att universitetsinstitutioner 
bör ha en policy för kvalitetssäkring och kvalitetsstandarder för sina program 
och examina. Det finns dock inga detaljer om vem kunden är och hur kvalitet 
definieras. Ordet kvalitet verkar användas av HSV och regeringen i många 
utbildningssammanhang och för olika saker utan att det finns någon klart 
definierad betydelse. 

Vi har bara gjort en översiktlig granskning av HSVs dokumentation inklusive 
en intervju med HSV för att försöka hitta en definition på kvalitet. Vi har inte 
fått något tydligt svar. Vi behöver givetvis verifiera den bild som vi fått av att 
HSV inte har definierat vad som menas med kvalitet och att de heller inte har 
studerat hur forskningen definierar kvalitet. Under förutsättning att vår bild är 
rättvisande innebär det att universiteten inte har tillgång till klara och logiska 
riktlinjer för vad som avses med kvalitet. I brist på tydliga definitioner måste 
lärosätena följa de ”kvalitetsindikatorer” som nämns specifikt. Det blir dels 
den akademiska graden och nu också kvaliteten på avhandlingar. I ett värsta 
fall blir detta ett exempel på reduktionism och missbruk av ”Management 
By Objectives” där helheten som utgörs av behov av relevant kompetens 
i Sverige har brutits ner till två ganska tveksamma mätetal som får utgöra 
grunden till examensrättigheter och till medeltilldelning. 

Antalet disputerade lärare av olika kategorier kan i alla fall bestämmas 
ganska enkelt även om mätetalets validitet är oklar – korrelationen mellan 
akademisk grad och utbildningskvalitet verkar vara presenterad axiomatiskt 
utan evidens. Med utgångspunkt i anekdotiska underlag skulle man även 
kunna resonera tvärtom – att flera forskare försämrar grundutbildningen. 
Det är inte givet att en god forskare även är en god pedagog med intresse 
för utbildning. Adjunkter som inte är forskningsbehöriga kan tänkas brinna 
för utbildningen medan professorer mest kanske är intresserade av sin 
forskning. För mätetalet kvalitet på avhandlingar blir det problem med 
både mätningens noggrannhet och korrelation till kvalitet. I vilken process 
som helst inklusive utbildningsprocessen finns det alltid en viss korrelation 
mellan input och output – ”kvalitet in ger kvalitet ut”. För att output = kvalitet 
på uppsatser skall mäta utbildningsprocessen bör input vara av samma 
nivå. Akademisk förmåga som input mäts med skolbetygen. Input på t.ex. 
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studenter som kommer in på Handelshögskolan i Stockholm är bevisligen 
enligt detta synsätt högre än input till HGO. Ändå är det bara output som 
skall granskas. Det är svårt att se att mätetalet på ett bra sätt skulle korrelera 
med utbildningskvalitet. Det är egentligen den inlärda mängden som bör 
mätas, dvs. differensen mellan output och input. Kritiken har i alla fall 
delvis bemötts med att det går att anföra särskilda skäl i lärosätenas egna 
kvalitetsvärderingar. Detta gör i så fall att mätetalet blir än mera trubbigt. Till 
detta kommer problemet med mätning. Hur ser den allmängiltiga svenska 
mallen för en bra uppsats ut? Trots att flera forskare läser uppsatserna finns 
det en stor risk för att onoggrannheten i mätningen blir stor. 

Kvalitet på utbildningar skall utgöra fördelningsgrund för resurser till de 
högre lärosätena. Det mått som valts verkar inte på något evidensbaserat 
sätt kunna korreleras med utbildningskvalitet – risk för dålig validitet – och 
mätningarna av det föreslagna mätetalet kan vara behäftade med stor 
variation – dålig reliabilitet. Dessutom finns inget som mäter kvaliteten i det 
växande antal enskilda kurser som ges framför allt på distans. 

Staten har ett intresse i att se till att de pengar som investeras i utbildning 
används på rätt sätt. Ett sätt att mäta är att studera genomströmningen 
på kurser. Det är då underförstått att utbildningens kvalitet definieras 
som antal avklarade hp (produktkvalitet). Om genomströmning är låg 
blir produktkvaliteten per insatt resurs låg (värdebaserad kvalitet). Staten 
har ett intresse i att se till att utbildning leder till skattebetalare och ökad 
medborgarkompetens, men det finns inga särskilda krav på mätningar av 
anställbarhet eller förvärvad kompetens. 

Tolkning av hur staten/HSV mäter utbildningskvalitet:

•	 Andel	disputerade,	docenter	och	professorer	
(produktionskvalitet)

•	 Kvalitet	på	uppsatser	(produktkvalitet	–	om	uppsatserna	är	bra	
så antas utbildningen fungera)

•	 Poäng/kostnader	(med	lägre	genomströmning	blir	kvoten	lägre)	
(produktvalitet/kostnad = värdebaserad)

Produktivitet i utbildningen

Produktiviteten i svensk högskoleutbildning har undersökts i en rapport från 
Riksrevisionsverket (RiR, 2011). Genomströmningen spelar en stor roll för 
produktiviteten. Generellt sett har distanskurser en lägre genomströmning 
(HSV 2011:2, 2011). Den huvudsakliga orsaken till detta är att distanskurser 
har en hög andel som aldrig startar utbildningen, s.k. ”nollpoängare”. Det 
nationella genomsnittet i Sverige för dessa är 38% (HSV 2011:2, 2011). Den 
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enkla förklaringen till situationen är att det är lätt att söka och det kostar 
inget. På en campuskurs måste man ta sig till det första föreläsningstillfället 
för registrering vilket gör att bortfallet registreras innan kursen börjar. För 
distanskurser kan studenten enkelt genom ett klick registrera sig för en eller 
flera kurser men ändå aldrig börja. HSV har i all välvillighet gjort det svårt för 
lärosätena att plocka bort icke aktiva studenter. Följer man reglerna måste 
studenten aktivt säga till att man avböjer under kursens första tre veckor. 
De som bara klickat in sig på flera kurser är ofta inte kontaktbara på något 
enkelt sätt. Resultatet blir att många av kurserna börjar med ett stort antal 
icke aktiva studenter. Ifall man studerar de distansstudenter som påbörjat 
utbildningen och definierar detta med att studenten tagit minst en poäng så 
framträder en annan bild: 

”Totalt sett hade 76 procent av dem som tog minst en 
högskolepoäng på distanskurs klarat 80 procent eller mer av 
sina registreringspoäng. Det visar på att för genomströmningen 
på utbildningen, i synnerhet på de fristående kurserna, har det 
allra störst betydelse att studenterna överhuvudtaget produ cerar 
någon poäng” (HSV 2011:2, 2011). 

I rapporten spekuleras att en annan orsak för att man inte tar några poäng 
är att man bara läser för kunskapens skull. Författarnas sammantagna 
erfarenhet från tio års distansutbildning inom kvalitetsutveckling och 
ledarskap är att detta praktiskt taget aldrig är fallet. Bortfallet består av dem 
som aldrig börjar. Erfarenheten från våra kurser är att andelen icke aktiva 
dubblerades i samband med att ansökningsförfarandet blev lättare. Tidigare 
var man tvungen att hitta en adress, ett kuvert, ett frimärke och att sedan 
posta brevet medan det nu räcker med ett klick. Den enkla tolkningen är att 
man fått flera inte så seriösa ansökningar.

Genomströmningen som funktion av lärarkompetens har studerats utan att 
man hittar något signifikant samband mellan den och akademisk grad (RiR, 
2011, s.55). 

Det stora antalet nollpoängare innebär att högskolor och universitet får in 
ganska mycket lättförtjänta pengar eftersom staten betalar cirka 50% av 
ersättningen när studenterna börjat utbildningen. Frågan är om detta också 
innebär att distanskurserna har låg produktivitet? Förutsättningen för detta 
är att extra medel som kommer in leder till att distanslärare får mera tid för 
att ta hand om sina studenter. Ifall det är så att medlen i stället används till 
att täcka olönsamma (campus)kurser faller hela logiken om distanskurserna 
som mindre produktiva. Baserat på en snabb titt på några av våra kurser 
på HGO kan vi konstatera att distanskurser producerar lika många hp 
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(som helårsprestationer – studenter som tar poäng) per lärartimme som 
campuskurser. Däremot subventioneras campus med medelöverföringar 
från distansutbildningar och genom att den gemensamma 
overheadkostnaden är densamma trots att distansutbildningen inte använder 
sig av t ex föreläsningslokaler. 

Den preliminära slutsatsen är att det inte finns några tydliga belägg för att 
distanskurser har sämre produktivitet mätt i registrerad hp per lärartimme. 
Hela problemet med sämre genomströmning kan ha skapats av HSV i form 
av komplikationer för att få avregistrera icke aktiva studenter. Ersättningen 
för nollpoängarna används högst sannolikt till att subventionera annat än 
distanskurserna. Det skulle tom kunna vara på det sättet att distanskurser 
vid en närmare kontroll med t.ex. ABC-kalkyl (där kostnadsdrivare tydligare 
länkas till akitiveter) visar sig vara mera produktiva än campuskurser.

Slutsatser och diskussion

Våra preliminära slutsatser pekar på att utbildningskvalitet inte har 
definierats på ett tydligt sätt. Vi har inte kunnat hitta att man på HSV eller 
på vårt studerade lärosäte HGO skulle ha använt sig av den forskning som 
finns om kvalitet. Ett vanligt sätt för organisationer att hantera besvärliga 
krav är att hävda att det är speciella och att det generella inte gäller för 
dem. I HGOs fall göra man det genom att prata om akademisk kvalitet som 
då blir något annat och som inte kräver att man följer gängse kunskap. 
Men, eftersom det heller inte finns någon definition på akademisk kvalitet 
utöver det enkla måttet akademisk grad blir slutsatsen att man aldrig verkar 
ha gått till botten med kvalitetsbegreppet varken på HSV eller på HGO. Den 
akademiska kvaliteten kan närmast liknas vid synsättet produktionskvalitet 
– ifall ämnet bara har anställt tillräckligt många forskare så blir det 
utbildningskvalitet – kvalitet är lika med hög akademisk grad. Med den nya 
kvalitetsutvärderingen av utbildning baserad på uppsatsers kvalitet har HSV 
också lanserat en komponent av produktkvalitet – bara uppsatsen är bra 
så är utbildningen bra. I viss mån kommer också självvärderingar, se HSV 
2011:4 (2011) att beaktas. Men, fokus kommer att vara på bedömningen av 
uppsatser.

HSVs mätning av utbildningskvalitet kan kritiseras. De valda mätetalen 
akademisk grad och uppsatsernas kvalitet har tveksam validitet och 
uppsatsernas kvalitet dessutom tveksam reliabilitet. Sett i ett mera 
kundorienterat perspektiv är mätningen av utbildningskvalitet mycket 
begränsad om utbildningskvalitet definieras som det värde som skapas 
för studenter, kommande arbetsgivare och staten. De 22% av studenterna 
som läser på distans berörs praktiskt taget inte av kvalitetsmätningen och 
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utbildningar med stor efterfrågan och viktig betydelse för det livslånga 
lärandet kan pga. detta komma att nedprioriteras. 

Det går bara att spekulera i hur det blivit på detta sätt. Ett tänkbart scenario 
är att det finns vissa allmänt accepterade mentala modeller om vad som 
är bra utbildning. Forskning är något som uppfattas positivt och då blir 
det naturligt att ju mera forskningsanknytning som finns på alla nivåer i 
utbildningen, desto bättre. Redan på kandidatnivå och även på enskilda 
kurser blir det alltså viktigt att det finns lärare med forskningsanknytning. 
Stämmer detta med verkligheten? Med det svenska målet om att 50% 
av varje årskull skall ha en akademisk utbildning på minst två år kan man 
fråga sig var alla dessa akademiker skall jobba? Det är bara en bråkdel 
som går vidare till forskarutbildningar. Hur ser samhällets behov ut? Det 
kanske är så att en kandidatutbildning inte ens skall betraktas som högre 
utbildning utan som en sorts yrkesutbildning. Vi menar att det viktiga är att 
förutsättningslöst titta på behoven och att dessa skall styra hur utbildningen 
skall se ut och vad som utgör kvalitet i den. 

Med de av HSV definierade kvalitetskriterierna går det inte att jämföra 
kvalitet på campus och distans. Det går däremot att jämföra kvaliteten 
med utgångspunkt i vanliga kundbaserade kvalitetsdefinitioner. De 
indikativa resultaten pekar på att olika utbildningsprodukter passar olika 
studentgrupper. För yrkesverksamma studenter som behöver fortbildning 
är det tydligt att både en användarbaserad (kursutvärderingar) och en 
värdebaserad (hp per kostnad) kvalitetsdefinition tyder på att distans har 
minst lika hög kvalitet som campus och att kvaliteten för vuxna studerande 
är mycket högre på distanskurser. 

Vi har inte hittat några belägg på att distansutbildningar skulle ha sämre 
produktivitet. Den lägre genomströmningen som distansutbildningar har 
innebär inte automatiskt att mera resurser används för distanskurserna 
utan sannolikt att det extra som distanskurserna drar in subventionerar 
annat inom lärosätet – så är fallet på HGO. Vi författare känner till 
andra lärosäten där distansutbildningar används som kassakor för att 
subventionera campusutbildningar. Det är inte ovanligt att kunna samla 
100 deltagare på en distanskurs vilket för campus bara lyckas för de 
stora universiteten på några få populära grundkurser. HGO har under 
tre år i följd haft Sveriges mest eftersökta sommarkurs (ledarskap) med 
över 1000 förstahandssökande, vilket tyder på goda förutsättningar för 
hög produktivitet mätt som avklarade hp per lärartimme. Mera forskning 
behövs på denna punkt men högst sannolikt skulle en ABC-kalkyl av 
distans och campus visa att distansutbildningar har minst lika hög 
produktivitet som campus.
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En mycket viktig slutsats är att en grundläggande förståelse av vad som 
utgör utbildningskvalitet verkar saknas inom utbildningssektorn i Sverige. 
Eftersom det är oklart vad som utgör kvalitet blir även mätningarna dåliga. 
Det innebär att direktiven till universiteten blir dåliga. Eftersom det är pengar 
som styr så blir även fritt tänkande akademiker snabbt lydiga byråkrater för 
att uppfylla de förväntningar som behövs för att få medel. 

Även om resultaten endast är preliminära och behöver kompletteras 
med mera forskning så är indikationerna oroväckande. Det finns en 
uppenbar risk att distansundervisning som är särskilt viktig för fortbildning 
och för det livslånga lärandet kommer att nedprioriteras pga. bristfälliga 
kvalitetsdefinitioner med bristfälliga nyckeltal i kombination med dåliga 
produktivitetsmätningar. 
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