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Förord 

Ett varmt tack riktas till kamraterna vid historiska institutionens i Uppsala histo

riematerialistiska seminarium, som under årens lopp vid åtskilliga tillfällen haft 
vänligheten att diskutera mer eller mindre genomarbetade utkast till de texter 
vilka nu publiceras. Denna skrift tillägnas Aleksander Loit som tack för allt han 
gjort för historiematerialistisk forskning vid vår institution. 

Uppsala den 30 september 1988. 

Jan Lindegren 





VARAT, STATEN OCH DIKET: TRE 
HISTORIETEORETISKA UPPSATSER 





1. Inledning 

Inom historiematerialistisk, som annan forskning, bryts rader av skilda teo

retiska tradioner mot varandra. De tre essäer som följer anknyter till "klassisk" 

historiematerialism. Närmast innebär det att begreppsbildning och framförallt 

uppfattningen av helheten, den samhälleliga totaliteten, i mycket hög grad kan 
återföras på Förordet till "Till kritiken av den politiska ekonomin".1 

De tre uppsatserna är ur min synvinkel att betrakta som delar av en gemensam 
helhet. Den första uppsatsen kretsar ytterst kring frågan vad för slags teori histo

riematerialismen är. De båda andra uppsatserna behandlar teorin i sig och då 

ligger huvudvikten vid förhållandet mellan bas och överbyggnad. 

1.1. bakgrund: a- och antiteoretisk kritik av 
historiematerialismen 

Syftet är emellertid inte enbart att utforska teoretiska knivigheter utan det rör 
sig också om en polemisk moteld riktad mot den vid 1970-talets slut sig allt mer 
utbredande oviljan mot teori. Nu nästan tio år senare har denna ovilja övergått i 
likgiltighet. Det finns alltså lika stor anledning till polemik nu som då. 

Historiematerialistisk forskning är ingalunda förskonad från dessa tendenser, 
vilka bland annat yttrar sig i att man söker sig bort från etablerade begrepp. 

Detta sker ibland under stark påverkan av den kraftiga ateoretiska forskning 

som gör sig gällande snart sagt överallt och som ofta tar sig uttryck i en strävan 

att återberätta folkets eller arbetarklassens historia.2 Men det förekommer också 

att man förespråkar något som kallas för teoretisk pluralism men som lika gärna 

kan benämnas eklekticism.3 

Gemensamt för mycket av denna forskning är en underliggande kritik av de 
stora och välkända historiematerialistiska begreppen. Vissa forskare upplever 

dessa som en smärtsam påminnelse om stalintiden; det teoretiskt stringenta blir 
ett vetenskapligt uttryck för stalinism. Begreppen anses fungera som veten
skapliga tvångströjor, redan fastslagna mallar, ledande till en ny ortodoxi, vilket 

1 Marx 1970, s 9 f. 
2 Klara uttryck för denna tendens återfinns i exempelvis Arkiv för folkets historia och His-

tor^ Workshop Journal. 

Sven-Eric Liedman påpekar att många alternativa vägar är öppna för marxister men det 
går inte "att beträda alla dessa vägar på en gång" utan "det teoretiska arbetet kräver sin egen 
inre konsekvens" (Liedman 1981, s 222, se även dens 1978, s 59). 
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skall ställas i relation till en uppfattning om historien som en räcka unika hän
delser. 

Ett exempel på kritik av denna typ är E P Thompsons frontalangrepp på Louis 
Althussers filosofi.4 Enligt Thompsons argumentering är althusserianismen en 
teoretisk formulering av stalinismen. Utan tvekan torde han också brännmärka 
den klassiska form av historiematerialism, som ligger till grund för denna fram

ställning, såsom varande stalinism. I sitt angrepp nämner dock Thompson ej 
Marx' förord när han påvisar att Stalins uppfattning av överbyggnadens funk

tion återfinns hos Althusser. Båda går tämligen uppenbart tillbaka på förordets 
formuleringar.5 Slutligen: genom att blanda samman Stalins teoretiska utsagor 
med hans politiska praktik är det möjligt för Thompson att hålla samman sin ar
gumentering. Detta är emellertid knappast något annat än att tillgripa ett välkänt 
retoriskt och polemiskt knep. För att påståendena skall vara hållbara måste man 
naturligtvis visa att det råder kongruens mellan de båda sfärerna, vilket i stri

dens hetta har förträngts av den annars så utomordentlige historikern E P 
Thompson. Beträffande kongruensen må anmärkas - för att ta ett exempel som 
brukar vara populärt bland antisovjetiskt sinnade forskare - att 1936 års sovje
tiska författning förmodligen är den mest "demokratiska" som någonsin satts på 

pränt. Dess tillämpning var som bekant annorlunda. Stalin stod bakom båda
dera. 

En annan form av kritik är att begreppsbildningen ej är tillfyllest för att för
klara enskilda fenomen, varav slutsatsen dras att begreppen är för vida för att 
kunna göra tjänst som vetenskapliga instrument.6 

Begreppsparet bas/överbyggnad har ej förskonats från dessa attacker utan kan 

snarare sägas att ha utgjort en av de viktigaste måltavlorna. Således har hävdats 
att begreppen är för vida,7 att deras ursprung är en missuppfattning av en lyckad 

Thompson 1978. Denna essä har kommit att fungera som ett alibi för ateoretiska fram
ställningar av historiska processer tillkomna inom History Workshop-rörelsen. Anmärkas kan 
att Thompson redan tidigare varit en av denna rörelses stora idoler och inspiratörer genom sin 
nu klassiska bok "The Making of the English Working Class". Själv är emellertid Thompson 
ingalunda ateoretisk utan en teoretiskt mycket bevandrad uttalad antiteoretiker (jfr Johnson 
HWJ 6, 1978). 

5 Anmärkningsvärt är att Thompson inte nämner "Till kritiken av den politiska ekonomin" 
och dess berömda förord varken i avsnitt ix (där det är ett uppseendeväckande förtigande) 
eller någon annan stans. 

6 Uttalanden som dessa är vardagsmat inom historisk och sociologisk forskning. Se t ex 
Anderson 1978, s 428 rörande feodalism, vilket begrepp betecknas såsom ett i allt upplö
sande hav. 

7 
Se t ex debatten om socialistisk historia i HWJ 6-8. 
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metafor8 och att det rör sig om en meningslös distinktion som endast är ägnad 

att öka förvirringen.9 

Min ståndpunkt är att det i första hand inte är fel på den etablerade histo

riematerialistiska begreppsapparaten. Naturligtvis betyder inte detta att den ej 
kan förbättras. Tvärtom. På vissa områden saknas adekvata begrepp och på and
ra måste säkerligen begreppsfloran rensas. Det viktiga är emellertid att man 
söker använda den existerande begreppsbildningen i stället för att nöja sig med 

att låta den fungera som en slags vetenskaplig garnering. Enligt min åsikt är det 

just mot det senare fenomenet som kritiken mot historiematerialismen främts 

har inriktats. Det är självfallet ett oskick som måste bekämpas men samtidigt 
innebär det att denna form av kritik har små möjligheter att träffa det avsedda 
målet: den historiematerialistiska teoribildningen. 

Att denna teoribildning är ett utmärkt instrument om den används och då inte 

minst de analytiska begreppen bas och överbyggnad har varit min ledstjärna 

under arbetet på de följande uppsatserna. Någon anledning att revidera denna 

utgångspunkt tycker jag mig inte heller ha efter avslutat arbete. 

1.2. om uppsatsernas tillkomst 

Uppsatserna har i huvudsak skrivits under perioden 1980-1987. 
Äldst är stommen till den andra uppsatsen om staten. Den analysmodell denna 

är uppbyggd kring formulerades i mars 1980. Modellen medförde emellertid 
vissa problem för mig: vad var det egentligen fråga om? För att försöka klar
lägga detta började jag studera mina vetenskapsteoretiska utgångspunkter, vilket 
skedde under 1981 då uppsats nummer ett tillkom. Samtidigt vidgades syftet. 

Ty undersökningen hade inte bara ett självändamål utan den kunde gott ses som 

ett diskussionsinlägg riktat mot de tendenser, vilka beskrivits ovan. 
Efter några år började det bli akut att färdigställa uppsatsen om staten efter

som analysmodellen behövdes i min empiriska forskning rörande samhälls-

kontrollen i 1600-talets Bondesverige. Vad som skulle åtgärdas var dels att upp
satsens form måste förändras - den var skriven i ett otal punkter, vilket gjorde 

den närmast oläslig - dels att en konkluderande del måste åstadkommas. 
Det återupptagna teoriarbetet kom emellertid ånyo att avbrytas utan att någon 

avslutning åstadkoms. Som vanligt hade ett problem uppstått. Detta hängde 

8 Williams 1980, s 65 ff. 
9 Ibid, s 65-115 är en plädering för omöjligheten att särskilja bas och överbyggnad: "Så

lunda är det inte, tvärtemot en utveckling inom marxismen, 'basen' och 'överbyggnaden' 
som behöver studeras, utan specifika och odelbara processer" (s 71). 
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samman med ett behov av att något beröra en obskyr diskussion mellan några 
filosofer rörande "roddbåts- och kanotsamhällen". De svårigheter som aktuali

serades av denna diskussion ledde först till en kommenterande not, som efter

hand svällde till en exkurs, vilken småningom kom att bli den första hälften av 

uppsats nummer tre. På grund av en kombination av sinande inspiration och 

andra åtaganden fick emellertid även denna uppsats läggas åt sidan. Vid ett nytt 

försök förra hösten gick det bättre och uppsatsen kunde äntligen färdigställas. 

När nu till den tredje och nyskrivna uppsatsen lägges de två äldre har jag valt 
att inte revidera dessa. De publiceras i stället i det skick de förelåg 1981-82 
bortsett från det ovan omtalade avslutande avsnittet i den andra uppsatsen, vil

ket är helt nyskrivet. Den huvudsakliga motiveringen till att så sker är att de 
båda äldre uppsatserna fortfarande tillräckligt väl avspeglar mina ståndpunkter. 
Samtidigt skulle självklart en bearbetning ha lett till vissa förändringar av tex
terna här och var. Detta förhållande torde kunna spåras i att det förekommer en 

del nyansskillnader mellan uppsatserna. 
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VARAT ELLER 
OM TEORINS GRÄNSER 





1. Problemet 

En teori kan handla om vad som helst. Dess hållbarhet är betingad av inre kon
sistens - om delarna logiskt kan knytas samman. En samhällsteori måste dess-
förutan på något sätt vara relaterad till den empiriskt iakttagbara verkligheten. 

Samhällsteorin förutsätter dels en bestämd verklighetsuppfattning, dels en 

kunskapsuppfattning. Utan dessa båda är det en meningslös sysselsättning att 
med logikens hjälp söka skapa ett teoretiskt system. 

Ett problem i sammanhanget är att både verklighetslärans (ontologin) och 
kunskapslärans (epistemologin/gnoseologin) fält sedan urminnes tider har varit 

fackfilosofernas tummelplatser. Detta har haft den stora fördelen att forskare i 
gemen undvikit åratal av grubblerier och med frisk aptit kastat sig över sina hu
vudsakliga uppgifter genom att de överlåtit dessa svåra frågor till filosoferna. 
En stor nackdel är emellertid att merparten av forskarsamhällets medlemmar 
därigenom ej längre bekymrar sig om de fundamentala grunderna för sin verk
samhet. 

För oss historiker är det i allmänhet verkligheten som är vårt centrala objekt. 

Vår möda ägnas åt att belysa och förklara verkligheten. Åtminstone tror flertalet 

av oss att det är det vi håller på med. Inte heller bryr vi oss om att drösvis av 
filosofer av och till förklarar vår inställning som vetenskapsteoretiskt omöjlig, 
utan vi fortsätter oförtrutet som tidigare. 

Men som sagt genom att vi överlåtit ontologin till filosoferna har vi åt
minstone delvis frånhänt oss möjligheten att problematisera verkligheten. Ur 
mitt perspektiv är detta en brist ty kräver inte den klassiska historikerfrågan, 
"Vad är det som sker i det som synes ske?" en dylik problematisering? 

I centrum för framställningen i denna uppsats står två frågor: Dels är det frå
gan om verklighetens existens, dels hur denna verklighet kan tänkas vara be

skaffad. Den första frågan avskiljer materialism från andra filosofiska system 

och den andra rör skiljelinjer mellan olika slag av materialism. 
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2. Verklighetens existens 

Existerar det utanför vår tankevärld en materiell verklighet, en objektiv verklig
het? Denna fråga ställs ytterst sällan av det stora flertalet människor inklusive 
merparten av alla praktiskt arbetande historiker. Orsaken är att vi finner svaret 
självklart. Vi föds, lever och dör i en mycket påtaglig materiell verklighet och 

som historiker här vi ägnat nästan all vår forskarmöda åt att studera förhål

landen i och förändringar av verkligheten. Vår uppfattning kallas för naiv rea
lism: 

"Den 'naiva realismen' hos varje sund människa, som inte varit i sinnessjukhus 
eller gått i lära hos de filosofiska idealisterna, består i antagandet att tingen, om
givningen, världen existerar oberoende av vår förnimmelse, av vårt medvetande, 
av vårt jag och av människan överhuvudtaget. Samma erfarenhet (inte i ordets 
machistiska utan i dess mänskliga mening), som hos oss framkallat den fasta 
övertygelsen att det oberoende av oss existerar andra människor och inte bara 
komplex av mina förnimmelser av högt, lågt, gult, hårt osv, samma erfarenhet 
framkallar hos oss övertygelsen att tingen, världen, omgivningen existerar obero
ende av oss. Våra förnimmelser, vårt medvetande är endast en bild av yttervärl
den och det är självklart att en avbild inte kan existera utan det avbildade men att 
det avbildade existerar oberoende av den som avbildar. Mänsklighetens 'naiva' 
övertygelse läggs av materialismen medvetet till grund för dess kunskapsteori."1 

Mot materialismens bejakande av den objektiva verklighetens primat står 
idealismens förnekande av densamma. Frågan om verklighetens existens, "fi
losofins grundfråga",2 kan bara besvaras på dessa två sätt. De två svaren kan 
visserligen ges i ett otal varianter. Av speciell betydelse för historikerskrået och 
andra forskarskrån är den positivistiska varianten: Visserligen existerar det en 
objektiv verklighet men då denna ligger utanför vårt medvetande kan den ej 
studeras. Och de som ändå framhärdar ägnar sig åt meninglösa spekulationer.3 

Hur man kan förneka verklighetens existens eller påstå att det är omöjligt att 
nå kunskap om den ter sig för en praktiskt arbetande och i vardagen levande 
människa svårt att förstå. Också fackfilosofer har uttryckt sin förvåning över 

sina idealistiska kolleger. En materialistisk filosof skrev år 1749: 
"Idealister kallas filosofer, vilka erkänner endast sin egen existens och existensen 
av inre förnimmelser som avlöser varandra och ingenting annat. Ett extravagant 
system som enligt min åsikt kunde ha skapats endast av blinda! Och till skam för 

1 Lenin 1973, s 63. 
<2 

Kosing, art "Grundfrage der Philosophie", PhW 1976. 
3 Buhr&Hortsman&Klaus, art "Positivismus", PhW 1976 och Johansson 1981, särskilt s 

16. 
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det mänskliga förnuftet och för filosofin är detta system det allra svåraste att ve
derlägga, fast det är det mest absurda av alla."4 

I citatet pekas på en av idealismens grundpelare. Den kan inte vederläggas 
vetenskapligt, eftersom den är tro och inte vetande.5 Därigenom existerar det en 
nisch där de idealistiska filosoferna kan bygga sina konstruktioner utan att dessa 

kan ifrågasättas med andra argument än hänvisandet till den mänskliga prakti
ken. Denna - miljarder människors samlade erfarenhet - accepteras emellertid 
inte som något argument av den försvinnande lilla bråkdel av mänskligheten, 
som utgörs av idealistiska filosofer.6 Den paradoxala situationen uppstår således 
att de idealistiska filosofiska systemens bärande delar strider mot i stort sett alla 

levande människors erfarenheter. Mot den bakgrunden är det föga förvånande 

att man ej finner filosofer som försöker förklara för befolkningens breda lager 
att dessa är förnimmelsekomplex. Vore det annorledes får man antaga att 
förnimmelsekomplexen skulle göra sin materiella existens smärtsamt påtaglig 

för dessa filosofer. 
Idealism, i alla sina utformningar, vilar emellertid på en mycket fastare grund 

än trons. Den är nämligen en väsentlig samhällelig kraft, som erbjuder ett intel
lektuellt försvar för vidmakthållande av utsugningsrelationer i klassamhällen 
genom sitt hävdande av idéernas primat över materien och sitt särskiljande av 
manuell och intellektuell verksamhet.7 Idealismen spelar därigenom en roll som 
upprätthållare av det bestående i dagens kapitalistiska samhälle.8 Detsamma 
gäller idealistiska deformeringar av marxismen i reellt existerande socialistiska 

samhällen. Historiskt sett har dock idealismen kunnat uppträda som en progres

siv kraft. Så var fallet när den utformades i en skepnad anpassad den uppåtsti
gande borgarklassen i det feodala samhället. Men samtidigt kunde den då också 
användas som försvarare av den gamla ordningen, vilket exemplifieras av feo
dalklassens ideologiska motstånd mot just den framstormande borgarklassen. 

2.1. verkligheten och historikerna 

Den filosofiska idealismens budskap har i stor utsträckning genomsyrat andra 
humanistiska och samhällsvetenskaplig discipliner. Dessa har vid sidan av teo-

4 Diderot, Lettre sur les aveugles, citerat efter Lenin 1973, s 30. 
5 Lenin 1973, s 30. 
6 Praktiken underkännes också av positivismen som kriterium. Det går ej att avgöra huru

vida det, som inte är empiriskt iakttagbart (=metafysik), är sant eller falskt (Johansson 1981, 
s 16). 

7 Buhr & Schröder & Shuffenhauer, art "Idealismus", PhW 1976. 
^ Framhållas måste dock att det inom ramen för detta tänkande har utvecklats regler och 

metoder av den allra största betydelse. 
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logi och juridik, som är ren idealism, försvarat det samhälleliga etablissementet 

inom det mänskliga medvetandets domäner. Självfallet gäller detta också histo
ria. 

Historieforskningens praktik är emellertid en mager grogrund för idealism, 
vilket beror på att huvuddelen av alla historiker med nödvändighet måste sys
selsätta sig med utforskandet av den objektiva verkligheten. E P Thompson an

ser att en historiker är berättigad att utgå ifrån att 
"det källmaterial som behandlas har en 'verklig' (determinerande) existens obe
roende av dess existens som tankeform, att materialet bär vittnesbörd om en 
verklig historisk process och att denna process (eller en ungefärlig förståelse av 
den) är den historiska kunskapsprocessens objekt. Utan att göra detta antagande 
kan historikern inte gå till verket; han måste förbli sittande i den filosofiska in
stitutionens väntrum hela sitt liv. Detta antagande inbegriper inte övertagandet av 
ett helt batteri intellektuellt illiterata föreställningar, såsom att källorna talar, att 
svar tillhandahålles oberoende av frågor, etc. Vi talar inte om protohistoria, även 
om denna på sina håll överlever och till och med bekläder lärostolar. Varje se
riöst arbetande historiker vet att 'fakta' är lögnare, att de bär på ideologiska be
lastningar, att direkta och till synes oskyldiga frågor kan maskera andra syften, 
att även den mest sofistikerade och förmodade neutrala och empiriska forsk
ningsteknik - tekniker som avser att ge oss en packeterad 'historia' orörd av den 
mänskliga hjärnan, genom datamaskinens välsignelser - mycket väl kan dölja det 
mest vulgära ideologiska innehåll."9 

Poängen i sammanhanget är att historikern i gemen erkänner existensen av en 
historisk verklighet utanför källmaterialet. Det här har medfört svårigheter för 
de som velat uppehålla sig i filosofins olika väntrum. Visserligen finns det his

toriker som kallas för idealistiska och sådana som benämns positivistiska, men i 

filosofisk mening är det stora flertalet av dem inte rumsrena. 
Idealistiska historiker menar att medvetandet, idéerna är primära i förhållande 

till materien eller på historikerspråk: idéerna är historiens grundläggande driv

krafter. Det intressanta med denna ståndpunkt är, enligt min mening, att den står 
i motsats till den samtidigt omfattade ontologin. Blotta accepterandet av den 
objektiva verklighetens existens borde utesluta en sådan historiesyn, såvida man 
inte löser motsägelsen genom att omfatta en objektiv idealism.10 Trots att en 
sådan är ovanlig nuförtiden finns det gott om idealistiska historiker, vilka också 
förekommer i marxistisk förklädnad, och dessa förenar utan vidare betänklig
heter det oförenliga. 

Få s k positivistiska historiker torde ha försökt leva upp till den logiska posi-

tivismens ursprungliga krav att rensa bort all metafysik. Något mer utbrett stöd 

för åsikten att verklighetens dimension är ointressant och att den ligger utanför 
- — 

Thompson 1978, s 220 (min översättning). 
10 Det vill säga införandet av Gud. Därigenom kan man både hävda tankens primat (den 

gudomliga) och erkänna den materiella verklighetens existens. 
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vetenskapens domäner har aldrig funnits.11 Detta hindrar inte att man, när en 

diskussion någon enstaka gång tangerar dessa problem kan deklarera sin anslut

ning till den logiska positivismens syn på metafysiken. Men i sin praktik ägnar 

man sig likväl åt att samla den ena biten efter den andra med information om 
just verkligheten.12 I och för sig kan det hävdas att historikernas envishet att 
inte överge verkligheten, vad än filosoferna har haft att säga, visat sig vara 
framsynt. Ty den logiska positivismens ursprungliga program har raserats. 

Metafysiken är inte längre bannlyst från vetenskapen, verifikations- och falsifi-
kationskriterierna har allt mer tunnats ut, den metodologiska individualismen 
härskar ej längre oinskränkt, tanken på ett neutralt observationsspråk har fått 
skrinläggas; ett allmänt återtåg, som beskrivits som idealismens hämnd, har 

skett över hela linjen.13 

Sammanfattningsvis skall framhållas att historiker över lag har utgått från att 

det existerar en verklighet oberoende av det historiska källmaterialet. Detta 

hindrar inte att man i sina förklaringar menar att utvecklingens drivkraft är idé
erna.14 Om än antagandet av verklighetens existens och också åsikten att den
samma är forskningens yttersta föremål är tämligen okontroversiell bland histo
riker, så hyser man dock dimmiga föreställningar om verklighetens art. Sven-
Eric Liedman skriver, att "så länge vi tror att verkligheten skall svara oss utan 

att vi frågar men bara samlar ihop dess spridda bitar - så länge kommer verklig
heten att vara tyst".15 

I viss mån kan det weibullska postulatet, att det som ej finns i källorna ligger utanför 
kunskapen och därmed utanför historievetenskapens fält, sägas uppfylla detta krav. Meta
fysiken återkommer dock, såvitt jag förstår, i den historiska rekonstruktionen (Liedman 1978, 
s 42-53). 

12 Ibid, s 76 f. 
13 Johansson HfKS 1977/6, dens 1981. Ett intressant exempel på hur denna reträtt konkret 

gått till finner man genom att jämföra Stefan Björklunds "positivistiska" programartikel 
"Dikt och vetande i historieskrivningen" i Scandia 1965 med hans bok "Den uppenbara lös
ningen" från 1977. 

14 Påpekas kan att det inom det "positivistiskt" färgade "weibullska paradigmet" fanns två 
huvudriktningar. Enligt den ena bands den historiska syntesen samman av idéutvecklingen, 
enligt den andra av handeln (Odén, t ex Scandia 1975, s 17 ff och Liedman 1978, s 42-53). 

1 Liedman 1978, s 77. 
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3. Verklighetens natur 

Verklighetens beskaffenhet är självklart av en avgörande betydelse för en mate
rialist. Om man exempelvis uppfattar materien såsom något i grunden oförän
derligt så leder kunskapen om densamma ytterst fram till eviga sanningar. Man 
har då att göra med en typ av tankesystem som inom historiematerialistisk tra

dition, med ett lån från Hegel, förvirrande nog, betecknas som metafysik.16 

Mot en sådan typ av materialism står och har stått olika former där materien 

betraktas som något statt i ständig rörelse. Här urskiljs framförallt den franska 
1700-talmaterialismen och dess efterföljare för vilka rörelsen reduceras till me

kanisk sådan17 och den dialektiska materialismen, som förutom mekanisk eller 

kvantitativ rörelse också uppfattar skilda nivåer eller kvalitativ rörelse. Enligt 

Engels skall den mekaniska rörelsen kompletteras med en hierarki av rörelsety

per, som sträcker sig från formförändringar i oorganisk och organisk materia 

över livsformernas ständiga omvandling ända upp till den sociala rörelsen i 
samhället.18 Rörelsehierarkin skall förstås på så vis, att varje lägre nivå är en 
förutsättning för den högre men att denna i sin tur innehåller något därutöver, 
som ej kan förklaras av (eller återföras på) den lägre nivån.19 Här kan man alltså 

iakttaga den berömda satsen ("lagen") om kvantitetens övergång i kvalitet.20 

Den dialektiska materialismens uppfattning av världen såsom undergående 
ständig rörelse, ständig förändring eller med Engels' ord som ett komplex av 
processer21 utesluter tanken på eviga sanningar. 

16 Engels 1976, s 42. Den närmaste motsvarigheten hos Hegel kallas dock "förståndsmeta
fysik" (Liedman 1977a, s 98 och 1977b, s 14). 

17 Se t ex Kolakowski 1981, s 383. 
18 Se t ex Kröber, art "Bewegung", PhW 1976; dens, art "Bewegungsformen der Materie", 

ibid; Kolakowski 1981, s 383 f. De relevanta engelstexterna finns främst i "Anti-Diihring", 
"Naturens dialektik" och "Ludwig Feuerbach". En lysande och i ett brett perspektiv anlagd 
analys av Engels' filosofi är Liedmans "Motsatsernas spel". Självklart spelar rörelseformerna 
och deras hierarki en viktig roll i denna framställning (se särskilt 1977b, s 102-123). 

19 Kolakowski 1981, s 384 och Liedman 1979, s 119 f. Kolakowski diskuterar huruvida 
det irreduktiva rör sig om kunskapen eller om ontologiska påståenden utan att ta någon 
egentlig ställning för det ena eller andra. Uppenbart menar emellertid Engels att det rör sig 
om verkligheten - Liedman skriver, s 119, att den irreduktiva materialismen är det centrala 
kännetecknet på Engels' ontologi - vilket inte hindrar att han också behandlar vetenskapernas 
hierarki. Dessa motsvarade enligt hans mening självklart olika verklighetsområden (Liedman 
1977b, s 148 ff och flerstädes). 

Beträffande rörelseformerna och kvantitetens övergång i kvalitet se Liedman 1977b, s 
112-123. För övrigt visar Liedman, vilket förträngts av den dialektiska materialismens flesta 
vedersakare, att det första omnämnandet av denna lag återfinns i Kapitalet (se Marx 1974, s 
267). 

21 Engels 1976, s 41. 
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Orsaken till att rörelsen inte upphör är att det finns motsättningar i tingen. 
Dessa motsättningar driver obönhörligen fram kvantitativa och kvalitativa för

ändringar. Motsättningarna är det enda eviga, det absoluta.22 

Av grundläggande betydelse för den dialektiska materialismen är, enligt min 

åsikt, att det finns ett dominerande element i motsättningarna. Denna insikt ut

vecklades inom samhällsteorin och kom sedan att överföras till den dialektiska 

materialismen.23 Sin mest pregnanta formulering har föreställningen kanske i de 

passager i Inledningen till Grundrisse där Marx utreder förhållandet mellan pro

duktion, konsumtion, distribution och cirkulation. Samtidigt som dessa utgör en 

helhet dominerar produktionen över de andra delarna.24 Detta moment i dialek
tiken måste understrykas. Det är nämligen inte så att Marx endast "ställt Hegel 
på fötter" 25 Utan han har därtill fört in något nytt.26 Den som framförallt under
strukit denna fråga är Mao. För honom är den central i hela hans tänkande27 och 
jag menar att Mao därigenom har gjort en teoretiskt betydelsefull insats. 

Rörelsen är således avhängig att det finns motsättningar i tingen. Dessa är av en 

sådan art att de genomgår ständiga förändringar, vilket åstadkommes genom att 
det finns över- och underordnade sidor i motsättningarna. Mellan tingen finns 
motsättningar. Det vill säga att de är förbundna med varandra, de står i ständig 
växelverkan. Förhållandet kan uttryckas som att allting utgör en komplex hel
het, en totalitet. Detta betyder givetvis inte att motsättningarna kan reduceras till 
varandra, det vill säga den mekaniska materialismens reduktion av rörelsen, 

utan i stället måste helheten uppfattas på ett annat sätt. Samtidigt är det en hu
vudpoäng att det finns en hierarki av rörelseformer, vilka inte låter sig reduceras 
till varandra. Stora sjok av rörelseformer utgör således distinkta nivåer. Inom 
nivåerna ändras inte rörelseformernas huvudsakliga karaktär när de enskilda 

rörelserna övergår i varandra. Det finns alltså speciella typer av regelbunden

heter, lagbundenheter, som gäller inom nivåerna. Detsamma gäller dock inte 

mellan nivåerna. Visserligen omvandlas rörelse av en viss huvudtyp, under be
stämda betingelser, till en annan genom kvantitativa förändringar. Men på den 
nya nivån råder en annan sorts lagbundenheter. Innebörden av detta är att de 

22 Mao Tsetung 1977b, s 54, 76 och passim. 
23 Strukturlikheten mellan den marxska samhällsteorin och Engels' explication av den 

dialektiska materialismen påvisas övertygande av Liedman 1977a och b. 
24 Marx 1975, s 25-34. Se också Liedman 1977a, s 72 f och 78 f. 
25 Engels 1976, s 41. 
26 Liedman 1977a, s 79. 
27 Viktigast är givetvis "Om motsättningar" från 1937. Men mycket intressant ur denna 

aspekt är också inledningsavsnittet, "Krigets lagar är utvecklingslagar", till "Strategiska prob
lem i Kinas revolutionära krig" från 1936. 
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"lägre" nivåerna utgör betingelser för de "högre". Däremot förklaras inte för

hållandena på den "högre" nivån av den "lägre". För att uttrycka sig mer kon
kret: Lagbundenheter inom atomer, molekyler, oorganiska och organiska äm
nen, organismer, etc är självklart en förutsättning för det sociala livet - men inte 
mer. Genernas kemi kan lika litet som elementarpartiklarnas fysik förklara 

människans sociala liv. Förklaringen till det måste sökas på den korrekta rörel

senivån, i motsättningarna mellan människa och natur och mellan människor 
inbördes. 

Förekomsten av distinkta nivåer av rörelseformer, för vilka speciella lag

bundenheter gäller kan, enligt min åsikt, återföras på det grundläggande draget i 

motsättningarna, det vill säga att det finns en över- och en underordnad sida el

ler mer traditionsmättat uttryckt: en allmän och en säregen.28 Den allmänna 

sidan ger upphov till nivåerna - varje nivå har egna allmänheter - och den sär
egna sidan leder till tingens oerhörda mångfald. Övergångarna mellan nivåerna, 
som fångats i satsen "negationens negation", går då till så att en nivås allmänhet 
(och säregenheter) genom kvantitativa förändringar under bestämda förutsätt

ningar kan omvandlas till en ny nivås allmänhet (och säregenheter). Den nya 

allmänheten innesluter således den gamla men är likväl något helt annat 

3.1. dialektisk materialism: en positionsbestämning 

Med utgångspunkt i ett renodlande av den dialektiska materialismens ontologi -

sådan jag uppfattar den - skall ett försök göras att lokalisera vilka komplika
tioner uppfattningen leder till samt att därefter diskutera svårigheterna: 

I tingen är motsättningar. Motsättningarna består av en allmän och en sär
egen sida (se figur 1). Mellan tingen råder motsättningar, växelverkan (figur 2). 

Det finns olika allmänheter. Dessa existerar aldrig i sin enskildhet, utan alltid 

tillsammans med - i förening med - säregenheter. Men genom att allmänheterna 

intar den dominerande ställningen i motsättningarna så svarar bestämda, dis

tinkta, rörelsenivåer mot varje allmänhet. Nivåerna kan under bestämda be

tingelser övergå i varandra. Förhållandet dem emellan är sådant att lägre ni
våer utgör förutsättningar för högre, vilket ej innebär att högre nivåer kan re

duceras till lägre. Samtidigt kan en lägre nivå existera utan en högre medan det 

motsatta ej gäller (figur 3). 

28 
Terminologi efter Mao Tsetung 1977b. 
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Figur 1. Om ting 

= allmänhet 1 

n= säregenhet 1, 2, 3, ... n 

T l -n=  t i n 9  1, 2, 3, ... n 

mot
sättning 

Figur 2. Om ting och helheter 

= ting l,2,3,...n 

= motsättningar 
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Figur 3. Om ting, helheter och rörelsenivåer 

CD 

nivå
över
gångar 

Kommentar till figur 1-3 

Figur 1 är tämligen okomplicerad. Det betydelsefulla budskapet är att tingen (1, 
2, 3,...n) alla innehåller samma allmänheter men olika säregenheter. Detta är 
givetvis ett kategoriskt avvisande av att något som "materia som sådan" 
existerar i sinnevärlden (se t ex även Engels 1975, s 180 f och 202 f). 

De olika pilarna (motsättningarna) har i figur 2 (och 3) dragits lite hur som 

haver. En bakomliggande föreställning framträder dock tydligt och det är att jag 

ej menar att varje ting står i direkt växelverkan med alla ting. Däremot gäller 
satsen för indirekt växelverkan. 

Figur 3 döljer naturligtvis det mest komplicerade innehållet. Problemet är i 
första hand hur man skall tänka sig de olika rörelsenivåerna. Således är, enligt 
min åsikt, nivå A^ innesluten i A2, dvs en betingelse för A2, osv. Ytterligare en 
svårighet rör frågan om nivåernas antal. Svaret på denna senare fråga är milt 

sagt inte alldeles enkelt (jfr Kröber PhW 1976, art Bewegungsformen der 
Materie och Liedman 1977b, särskilt s 117-123). 
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En vulgärkritik av den dialektiska materialismen är att denna grundas på ett 
tänkande som Engels utvecklade i strid med Marx' uppfattningar.29 Självfallet 
har en sådan argumentering föga att göra med det eventuella värdet av Engels' 

arbete. För övrigt är påståendet sakligt felaktigt i det att det på ett övertygande 

sätt kunnat visas att strukturlikheten mellan den marxska samhällsteorin och 
Engels' världsbild är förbluffande.30 

För att övergå till en mer allvarligt syftande diskussion av den dialektiska 
materialismens problem kan anföras att redan den första meningen i min renod

ling,31 "i tingen är motsättningar", är kontroversiell. "Ting" och "motsättningar" 

torde höra till de mest belastade ord som finns. Utan att i någon större utsträck

ning gå in på detta, skall här endast konstateras att "ting" står för det konkreta. 
Det är alltså varken fråga om ett begrepp (tinget som sådant) eller en abstraktion 
( exv äpple, vilket som helst).32 "Motsättning" kan tyvärr inte behandlas lika 
salmoniskt. 

Det har hävdats att de dialektiska motsättningarna ej hänför sig till verk
ligheten utan att de bara existerar (eller existerar inte) inom kunskapen. Man har 
då att göra med logiska motsägelser,33 De motsättningar, som bland andra jag 
talar om, skulle då vara detsamma som täcks med begreppet "Realrepugnanz".34 

Utmärkande för dylika är att det rör sig om två mot varandra riktade 
krafter/tendenser och att dessa är positiva storheter, som kan existera var för 

sig.35 Den hegelska dialektikens motsägelser är däremot av en sådan art att det 
ena ej kan existera utan det andra.36 

Frågan är då: vilken typ av motsättningar är det som den dialektiska ma
terialismen räknar med? Av figur 1 framgår att jag menar, att tingen ej kan ex
istera som rena "allmänheter" eller "säregenheter". Tinget - helheten - innesluter 
således allmänhet och säregenhet och dessa båda förutsätter varandra. Alltså 
står det klart att renodlingen i åtminstone någon mening - inneslutningen - kny

ter an till den hegelska motsägelseformen. Samtidigt är emellertid inneslut-

29 ' 
Frågan om eventuella skillnader diskuteras översikdigt av exempelvis Kolakowski 

1981, s 399-408. 
30 Liedman 1977a och b. 
31 

Genom att i renodlingen kringgå stötestenen de dialektiska "lagarna" har en typ av an
märkningar delvis - men naturligtvis inte helt och hållet - undvikits. För exempel på sådan 
kritik se Johansson 1979. 

32 Engels 1975, s 180 f och 202 f. 
33 

Uppenbarligen såg Engels motsättningarna som både reala och logiska och gjorde ingen 
skillnad däremellan (se Colletti 1979). Jfr även Marc-Wogau 1969 för en kritik av förhål
landet att logiska motsägelser betraktas som dialektiska motsättningar. 

34 Colletti 1979. 
35 Eisler 1930, art "Gegensatz"; Colletti 1979, s 54 ff. 
36 Colletti 1979, s 60 f. 
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ningen inte av den arten att en företeelse består av vara och icke-vara i den be

tydelsen att det senare är icke-existerande. Det är tydligen "Realrepugnanzens" 

positiva storheter som står i motsats till varandra. Men inte på ett sådant sätt att 

de uteluter varandra, utan så att de innesluter varandra. För att exemplifiera 

detta kan man utgå från företeelsen flyttning. Denna är innesluten i den helhet 
(det ting) där motsättningen går mellan att flytta och att bo kvar. Flyttning utan 
kvarboende kan ej existera lika litet som tvärtom, vilket inte hindrar att båda 
finns var för sig. Man kan också tänka sig att det ena upphör. Till exempel att 
ingen som helst flyttning kommer att förekomma i framtiden. Men om så skulle 
ske har helheten (tinget) utplånats och ersatts med en ny helhet (ting).37 

Ytterligare två invändningar mot den första satsens formulering skall tas upp. 

Dels är frågan huruvida motsättningarna finns i alla ting eller bara i en del be
rättigad.38 Något egentligt svar på denna fråga kan inte ges, utan det får ses som 
ett preliminärt axiom att motsättningarna är universiella.39 Dels kan man påstå 
att det - om nu verkligen så är fallet - är ointressant, eftersom man inte vet vilka 
motsättningarna är. Denna invändning för emellertid över frågan till det episte-

mologiska planet. Det viktiga är inte huruvida man kan identifiera motsättning

arna, utan att fastslå deras obetingade existens. 
Den andra satsens påstående om att motsättningarna består av en allmän och 

en säregen sida spelar i denna formulering en tämligen undanskymd roll i marx

istisk teoridebatt.40 Postulerar man att så är fallet blir naturligtvis det allmänna 

och det säregna centrala ontologiska kategorier. 

Relationen mellan tingen är sådan att dessa tillsammans utgör en helhet. Före

ställningen om helheten - totaliteten - har givetvis ärvts från Hegel. Dess mot-

37 Colletti 1979 förbigår denna, enligt mitt förmenande, helt centrala punkt med tystnad. 
För övrigt är det intressant att notera att begreppet "Realrepugnanz" (Realentgegensatz) 

utvecklas av Kant i två av hans förkritiska skrifter från 1763 ("Der einzige mögliche Beweis-
grund zu einer Demonstration des Daseins Gottes" respektive "Versuch den Begriff der 
negativen Grössen in die Weltweisheit einzufiihren"). Enligt Kröber (art "Wiederspruch", 
PhW 1972) utvecklar Kant inte skillnaderna vidare trots att han tangerar problemet senare. 
Men då tolkar han i stort sett de reala motsättningarna som logiska motsägelser. Eislers Kant
lexikon anför bara de båda ovan angivna verken när Realrepugnanzen behandlas. Colletti 
hävdar dock att problemet skulle ha ägt en vidare aktualitet för Kant men han hänvisar likväl 
endast till de två ovannämmnda "förkritiska" skrifterna. 

38 Johansson 1979 tycks mena att man måste formulera påståendet som att det finns inre 
motsättningar. 

39 Vissa satser i renodlingen är onekligen att betrakta som urvattnade i förhållande till de 
dialektiska "lagarnas" motsvarande formulering men knappast denna. Johansson 1979 fram
håller att satserna om den dialektiska materialismen måste vara utslätade försvagningar av 
"lagarnas" påståenden för att inte bli orimliga. Trots det anger ontologin "vissa ramar innan
för vilka de mer specifika sanningarna står att söka" (s 97). 

40 Detta gäller naturligtvis inte diskussionen bas/överbyggnad, som kan betraktas som en 
variant av allmänt/säreget. Beträffande andra framställningar om relationen se Kröber, art 
"Allgemeines" och "Einzelnes", PhW 1972. 
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instans är självklart den från Hume utgående traditionen om delarnas självstän

diga existens.41 Emellertid skall understyrkas att man aldrig lyckats peka på nå

gon enda del som inte förutsätter andra delar.42 Diskussionen leder här oundvik
ligen in på problemet om olika typer av helheter. 

Uppenbarligen är det så att historiker vanligen, på ett nästan reflexmässigt 

sätt, räknar med att det finns helheter, vilka ingår som delar i den samhälleliga 

helheten. Detta betyder alltså att det skulle finnas helheter, som ej kan reduceras 
till sina beståndsdelar och som ingår i än större helheter. Denna tanke kan också 
uttryckas som att det förekommer skilda typer av kvalitativa åtskillnader 43 Med 
användande av symbolerna från figurerna 1-3 kan förhållandet framställas som 
att det inom rörelsenivå (Tj-T ) finns tingkomplex (exv Tj-^, T 16-4Q osv) eller 

om man hellre vill - helheter - vilka i sin tur ingår i en hierarki. Eftersom ting

komplexen inte är reducerbara till sina delar kan de bestämmas som en ny 
dignitet ting, vilka alltså innehåller en allmän och en säregen sida. Resone

manget kan sammanfattas med att tingens förbindelse med varandra liknar en 
kedja av ting inom ting inom ting... 

Denna kedja avviker från den framställning som gjorts i figur 2. Där har för
bindelserna mellan tingen skildrats på ett icke formaliserat sätt. Brytningen 
mellan den mer oordnade uppfattningen och den hierarkiska pekar hän mot två 
mycket komplicerade problem. Här ställs dels dualismen i begreppet "Real-
repugnanz" och i Hegels motsägelsebegrepp och annorstädes mot den 
tankegång som uttrycks i Marx' analys av produktionens totalitet,44 dels måste 

frågan ställas om horisontella förbindelser mellan tingen (figur 2) kan inrymmas 
inom en hierarkisk uppfattning. 

Utmärkande för produktionens totalitet är att flera sidoordnade moment 
underordnas eller domineras av produktionens moment. Detta kan möjligen tol

kas som att flera säregenheter skulle kunna förekomma samtidigt i en motsätt
ning och då skulle det innebära att Marx frångått det dualistiska synsättet45 Den 
andra satsen i renodlingen borde då lyda: Motsättningarna består av en allmän 

och en eller flera säregna sidor. Emellertid tror jag att en sådan revidering inte 
är nödvändig. Dess stöd i den marxska analysen av produktionens totalitet är 

Nordin 1979, s 102 ff. 
42 Ibid, s 103 f. 
43 Liedman 1977b, s 117-123. 
44 Marx 1975, s 25-34; Liedman 1977a s 72 f och 78 f. 
45 Se diskussionen hos Liedman 1977a, s 72 f. 
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självklart inget tillräckligt argument. Dessutom torde för övrigt denna analys 

kunna inordnas i det dualistiska mönstret.46 

Ställningstagandet till frågan om det förekommer horisontella förbindelser 
inom det hierarkiska systemet baseras på hur kategorin helhet uppfattas. Denna 

låter sig givetvis bestämma på olika sätt.47 Men för att den skall vara menings
full ur det ontologiska perspektivet måste delarnas plats ges utifrån helheten. En 
helhet kan därigenom inte betraktas som summan av sina delar. Relationerna 
mellan delarna förmedlas genom helheten och de är således ej horisontella. 

För att horisontella förbindelser skall var möjliga krävs att de enskilda tingen 
kan stå i ett direkt samband med varandra utan att det för den skull uppstår en 
irreducibel helhet. Ett dylikt förhållande förutsätter, enligt min mening, en total 

reduktionism och är därför oförenligt med föreställningen att helheter existerar. 

Helhetsantagandet ger, tillsammans med påståendet att allmänheterna domi

nerar över säregenheterna i motsättningarna och att det är de förra som ger 

rörelsenivåerna deras distinkta karakteristika, underlag för ytterligare en preci

sering. Det måste nämligen vara så att det är allmänheterna som ger samman
hangen, som är systemskapande; de ger form och struktur åt de hierarkiska hel-
heterna både i deras enskildhet och i deras totalitet medan säregenheterna ger 
strukturen dess konkreta innehåll. 

Fullständigandet av bilden av tingens relation till varandra kräver ytterligare 
en bestämning och det är förhållandet mellan allmänhet och säregenhet. Detta 
kan uttryckas som att det allmänna är inneslutet i det säregna på samma sätt 

som det säregna finns i det allmänna. Bestämningen kan exemplifieras med att 

det utomekonomiska tvånget är nödvändigt för att upprätthålla utsugningen 

under feodalismen. En säregen form av detta allmänna förhållande är livegen
skapen. Det allmänna i livegenskapen är det utomekonomiska tvånget. 

Ett försök skall göras att knyta samman de olika trådar som diskuterats, för att 
få fram en mer preciserad ontologi än den som formulerats i renodlingen. 
Grundläggande är den hierarkiska helheten. Det hierarkiskt överordnade tinget 
förbindes med ett eller fler underordnade. Tillsammans utgör dessa en helhet. 

Att delarna överhuvud bildar en helhet beror på att det allmänna i hierar
kin/hierarkierna sammanfogas strukturellt. Samtidigt står det klart att ett ting 
kan förbindas med andra ting på i princip två olika sätt. Antingen sker det ge
nom dess allmänna sida eller också genom dess säregna. Dessa två sätt uttrycker 

I produktionens helhet kan man nämligen å den ena sidan urskilja producerandet av 
materiella produkter (produktivkrafter) och å den andra produktionsmedlen, arbetskraftens 
och produkternas sociala fördelning (produktionsförhållanden). För en argumentering för en 
liknande ståndpunkt se Cohen 1978, särskilt s 28-87. 

47 Se t ex Stara 1980, s 42 ff. 
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således att det allmänna respektive det säregna dominerar motsättningen i 
tinget. I figur 4 presenteras en schematisering av denna uppfattning, som rym

mer såväl allmänheternas som säregenheternas dominans. Tilläggas kan att 

figuren självklart är en förenkling av uppfattningen genom sin redovisning där 
ett överordnat ting hela tiden tankes stå i förbindelse med två underordnade. 

Figur 4. Om ontologisk systematik 

= Allmänhetssamfcand (=connections of generalities) 

_ säregenhetssamband (=connections of particularities) 

A-S^ = Ting (=objects) 

Syftet med figuren är dock bara att framställa den prinicipiella spännvidden 
och denna fångas mellan det allmännas dominans och det säregnas. Det betydel
sefulla är att helhetens systematik upprättas genom relationer där det allmänna 
dominerar, vilka lämpligen kan anses ha formen A-A eller av kedjor A-A-A etc. 
Förbindelser av den andra typen, som kan skrivas som S -A, bryter systemati

ken. De är till sin natur specifika för varje enskilt fall. Enligt den här presentera

de verklighetsuppfattningen finns det således restriktioner av en mycket be
stämd art för vad som är systematiskt (lagbundet) och vad som inte är det (spe
cifikt). 

Självklart sätter ontologin ramar för kunskapen. Endast A-A sambanden kan 
ge upphov till generell kunskap medan Sn-A sambanden ger specifik kunskap. 

Sn-A-A kedjor ger underlag för svagare generalitet - kunskap med mer konkret 
innehåll än det tomma allmänna allmänna. 

23 



4. Konklusion 

Diskussionen i det föregående har dels syftat till att klarlägga mina egna veten

skapsteoretiska utgångspunkter, dels renodla dem. Detta är i sig inget självän

damål, utan det är intimt förbundet med de problem som reses i nästa uppsats. 
Frågan är: vilken slags modell är det som där uppställs och vilken räckvidd har 
den? Svaret kan inte annat än i obetydlig omfattning återfinnas inom veten
skapteorins domäner. Men likväl ger detta fält vissa svar. De hänför sig fram

förallt till hur man skall uppfatta en samhällsteori och vad en sådan kan tänkas 
uttala sig om. 

Den ovan torgförda ontologin ger nämligen, såvitt jag kan förstå, ett antal 
mycket bestämda restriktioner för hur en samhällsteori bör se ut och vad den 
kan uttala sig om. Detta ändras inte av, att ontologin, för att tala med Ingvar Jo

hansson, måste tunnas ut betydligt här och var för att stämma med det vi tror 

oss veta om verkligheten.48 Viktigast av dessa restriktioner är att samhällsteorin 
bara kan avse generell kunskap och alltså omfatta ontologins allmänheter. Själv
klart är verkligheten inte detsamma som kunskapen om den. Men inom historie-
materialistisk tradition förutsättes oftast, att det finns någon form av korrespon
dens mellan verklighet och kunskap, någon variant av avspeglingsteori. Här 

skall inte gås in på de komplikationer som denna uppfattning medför, utan helt 

bortses från dem genom att med ett alexanderhugg deklarera anslutning till tra
ditionens huvudfåra. På kunskapsplanet betyder det att kedjan av allmänheter 

(A-A-A- osv) har sin parallell i en kedja av begrepp (B-B-B- osv). En generell 
samhällsteori är, enligt min uppfattning, uppbyggd av en dylik begreppskedja. 

I sig innefattar den empiriska kunskapen eller vetandet både systematisk eller 

teoretisk kunskap å den ena sidan och fenomenologiskt vetande å den andra. 

Säregenheterna (Sn) på den ontiska nivån har på den epistemiska sin "avspeg
ling" i kunskap om det unikala eller det individuella (In). Verklighetens par A-
Sn har sin motsvarighet i kunskapens B-In. Delteorier, dvs teorier som avhand
lar kedjor av typen Sn-A-A- osv, har kunskapsformen In-B-B- osv. Den all
männa formationsteorin har enligt detta synsätt formen B-B-B- osv, teorin om 

klassamhällen, Ij-B-B-B- osv, teorin om det feodala samhället Ij-B-Ig-B-B-osv 
(siffrorna är avsedda som en exemplifiering och har "översatts" från figur 4). 

Teorin uttalar sig om det allmänna och kan alltså ej användas för att besvara 
frågor om det säregna. Man kan alltså inte nyttja allmän samhällsteori för att 
besvara frågor av typen varför just det eller det inträffade. Ett exempel på myc-

Jfr not 38 och 39 och där anfört verk. 
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ket "hög" nivå av denna art är försöken att komma tillrätta med frågan varför 

övergången från feodalism till kapitalism först skedde i England (och inte någon 

annan stans). Det bakomliggande syftet är att åstadkomma en allmän teori som 
ger svaret. Min ståndpunkt är att detta icke låter sig göra, utan på den teoretiska 
nivån kan man endast uttala sig om att en övergång från en samhällsformation 
till en annan måste ske. Däremot ger teorin inte svaret på frågan: när och var. 
Men den anger ramar för det möjliga. Det allmänna belyser och ringar in det 

säregna; det unikala har sina ramar och dessa gives av det generella. 

Det är därför samhällsteori är en nödvändig beståndsdel i kunskapsprocessen 

och det är med dess hjälp som uppåtstigandet från det abstrakta till det konkreta 
kan äga rum. Kunskapen om verkligheten förutsätter att det generella integreras 

i det individuella eller vice versa. 
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OM STATEN OCH ÖVERBYGGNADEN 
I KLASSAMHÄLLET 





1. Inledning 

Den text som följer bygger på idéer som formulerades under några hektiska 

dygn i månadsskiftet februari/mars 1980. Utgångspunkten för det hela var min 
egen forskning. Jag var då sysselsatt med att komma tillrätta med innehållet i 
saköreslängder från Bygdeå under 1620- och 1630-talen. Vad betydde det 

egentligen att fyra personer fick böta vardera 3 mark för tredska år 1623, att fem 
stycken erlade vardera 40 mark för landsköp år 1633, att en gav 3 mark för att 
han slagit en annan så att det blev ett blåmärke 1638 osv. Den traditionella in
delning av bötesstraffen i våldsbrott, sedlighetsmål etc, som jag slentrianmässigt 
gjort föreföll plötsligt tom. Vad sade egentligen dessa kategorier om 1600-talets 
samhälle? Knappast ingenting! Om man kanske skulle angripa problemet på ett 

annat sätt? Fanns det möjligen andra mer grundläggande kategorier... 
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2. Bas och överbyggnad 

Bland annat metaforen bas/överbyggnad formulerades år 1859 på ett mycket 

pregnant sätt av Karl Marx i det berömda förordet till "Till kritiken av den poli

tiska ekonomin". Detta är väl värt att citera av många skäl. Här intresserar 

främst de samhällsteoretiska aspektema. Marx avgränsar olika begrepp och in
ordnar dessa i en teoretisk totalitet. I en snävare mening skall även framhållas 
att det av förordet tydligt kan utläsas, att Marx inte likställde basen med enheten 
av produktivkrafter och produktionsförhållanden, utan att termen av honom an

vändes som synonym till de senare. Som bekant har uppfattningen att basen är 
detsamma som enheten av produktivkrafter och produktionsförhållanden kom
mit att dominera i marxistisk forskningstradition. 

"I sitt livs samhälleliga produktion träder människorna i bestämda, nödvändiga, 
av deras vilja oberoende förhållanden, produktionsförhållanden, som motsvarar 
en bestämd utvecklingsgrad av deras materiella produktivkrafter. Summan av 
dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska struktur, den reella 
bas, på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser sig och vilken mot
svaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet. Det materiella livets 
produktionssätt är bestämmande för den sociala, politiska och andliga livsproces
sen överhuvudtaget. Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras 
vara utan tvärtom deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande. På 
ett visst stadium i sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i 
motsättning till de rådande produktionsförhållandena, eller, vad som bara är ett 
juridiskt uttryck för detta, med de egendomsförhållanden, inom vilka dessa pro
duktivkrafter hittills rört sig. Från att ha varit utvecklingsformer för produktiv
krafterna förvandlas dessa förhållanden till fjättrar för desamma. Då inträder en 
period av social revolution. Med förändrandet av den ekonomiska grundvalen 
genomgår hela den oerhörda överbyggnaden en mer eller mindre snabb 
omvälvning. Då man betraktar sådana omvälvningar måste man ständigt skilja 
mellan den materiella omvälvningen i de ekonomiska produktionsbetingelserna, 
vilka kan naturvetenskapligt exakt konstateras, och de juridiska, politiska, 
religiösa, konstnärliga eller filosofiska, kort sagt ideologiska former, i vilka män
niskorna blir medvetna om denna konflikt och utkämpar den. Lika litet som man 
bedömer en individ efter det, som han tänker om sig själv, lika litet kan man 
bedöma en sådan omvälvningsepok efter dess medvetande. Man måste tvärtom 
förklara detta medvetande ur det materiella livets motsägelser, ur den konflikt 
som råder mellan de samhälleliga produktivkrafterna och 
produktionsförhållandena. En samhällsformation går aldrig under, innan alla 
produktivkrafter utvecklats för vilka den har tillräckligt spelrum, och nya, högre 
produktionsförhållanden uppträder aldrig, förrän deras materiella existensbeting
elser mognat i det gamla samhällets eget sköte. Därför ställer sig mänskligheten 
alltid blott sådana uppgifter, som den kan lösa, ty närmare betraktat skall det 
ständigt visa sig, att själva uppgiften endast uppkommer, där de materiella be
tingelserna för dess lösande redan är för handen eller åtminstone befinner sig i 
processen av sitt vardande. I stora drag kan asiatiskt, antikt, feodalt och modernt 
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borgerligt produktionssätt betecknas som progressiva epoker av den ekonomiska 
samhällsformationen. De borgerliga produktionsförhållandena är den samhälle
liga produktionsprocessens sista antagonistiska form inte i betydelsen av in
dividuell antagonism utan en antagonism, som uppkommer ur individernas sam
hälleliga levnadsbetingelser, men de produktivkrafter, som utvecklas i det bor
gerliga samhällets sköte, skapar samtidigt de materiella betingelserna för lösan
det av denna antagonism."1 

Så långt Marx. Den uppfattning av de teoretiska begreppen och deras inbördes 

koppling till varandra, som jag ansluter mig till, kan i stort sett sägas bygga på 

en historiematerialistisk tradition, vilken nära anknyter till det citerade förordet. 
Schematiskt har sambandet mellan delarna och totalitetsbegreppet - samhälls

formationen - tecknats i figur 5. 
Figuren är, i första hand, en utveckling av en modell för samhällsformationen 

som Aleksander Loit presenterat.2 Men den har omformulerats efter idéer som 

dels han själv föreslagit,3 dels återfinns hos G A Cohen.4 I åtminstone ett av
seende innebär figuren en ytterligare bestämning. Det gäller synen på överbygg
naden. Min uppfattning är härvidlag, att det råder ett dialektiskt förhållande 
inom överbyggnaden mellan det som kallats för ideologiska strukturer och de 

sociala och politiska institutionerna. Till detta skall jag återkomma i nästa del

avsnitt. 
Beträffande övriga, huvudsakliga, dialektiska förhållanden är att märka, att 

dessa, enligt min uppfattning, är av sådan art att produktivkrafterna på lång sikt 
dominerar över produktionsförhållandena, vilket alltså inte skall förstås som att 
det omvända ej kan gälla. Tvärtom. På samma sätt fungerar relationen mellan 
bas och överbyggnad. Det är basen som på lång sikt dominerar men i varje givet 

historiskt ögonblick kan mycket väl överbyggnaden ha ett avgörande inflytande 
på basen. Vad slutligen förhållandena inom överbyggnaden anbelangar ser jag 
dessa på motsvarande sätt: de ideologiska strukturerna är mer grundläggande än 
de politiska och sociala institutionerna. 

1 Marx 1970, s 9 f. 
2 Loit 1979. 
3 Åsikterna har framförts muntligt vid åtskilliga tillfällen. 
4 Cohen 1978. 
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Figur 5. Samhällsformationen och dess delar (version 1). 
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PRODUKTIVKRAFTER 
Produktionsmedel Arbetskraft 

arbetsobjekt arbetsmedel 

anm: pilarna betecknar dialektiska relationer 
—* dominerande 
-*• "växelverkan" 

2.1. terminologi 

Samhällsformationen är alltså ett totalitetsbegrepp, som strukturellt binder ihop 
en massa andra begrepp. För att modellen skall bli begriplig är det nödvändigt 
att definiera alla dessa:5 

Se Loit 1979. Jfr även Cohen 1978. Definitionerna återfinns i gängse handböcker utom 
det att innebörden av begreppet bas i allmänhet har tolkats felaktigt, vilket givetvis får kon
sekvensen att produktionssättet ej är detsamma som basen. 
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A) Samhällsformationen är det begrepp som uttrycker helheten. Det definieras 

som enheten av produktionssätt och överbyggnad. 
a) Formationsteorin är teorin om samhällsformationens delar och om de 

olika formationerna. På denna senare, särskilda, nivå finns den speci

fika teorin om kapitalismen, som framförallt formulerats av Marx i Ka
pitalet, feodalismen, som knappast kan betraktas såsom mer än ett 
teorifragment, etc. 

b) Samhällsformationen omfattar dock inte allt. Det anses allmänt, att 
exempelvis språket eller för att uttrycka sig mer exakt stora delar av 

ordförrådet och syntaxen inte kan inräknas i detta totalitetsbegrepp.6 

Frågan är i och för sig diskutabel och det är onödigt att här fördjupa sig 

i den. Emellertid är det, enligt min åsikt, fullt tänbart att språket i en 
framtid införlivas i samhällsformationen. Datakommunikationens 
framträngande synes ju uppenbarligen utöva ett starkt inflytande på 
både ordförråd och syntax! Ett annat likartat exempel är att man genom 
lösandet av den genetiska koden och de möjligheter som detta öppnar 
skulle kunna subsumera människan som biologisk varelse under sam
hällsformationen (allt som glittrar är sannerligen inte guld). 

B) Produktionssättet är enheten av produktivkrafter och produktionsförhål
landen. 

C) Produktivkrafterna är enheten mellan arbetskraft och produktionsmedel. 

a) Arbetskraften, dvs antal arbetande, deras samlade fysiska styrka, sam

arbete, erfarenhet, teknologi och vetenskap samt arbetsmoral, är det 

mest dynamiska elementet i produktivkrafterna. 
b) Produktionsmedlen består av arbetsobjekt och arbetsmedel. 

bl) Arbetsobjekten är det som bearbetas, dvs råvaror och arbetsmate
rial. 

b2) Arbetsmedlen är det man bearbetar med, arbetsredskap, ekonomi

byggnader och anläggningar, transportleder etc. 
D) Produktionsförhållandena eller basen är enheten av egendoms-, klass- och 

exploateringsförhållandena. 
a) Egendomsförhållandena är detsamma som formerna för ägandet av 

produktionsmedlen. Det vill säga produktionsmedlens samhälleliga 

fördelning eller fördelning på individerna. 
b) Klassförhållandena är detsamma som klasserna och de sociala skiktens 

ställning i produktionsprocessen. Det vill säga individernas fördelning 
på produktionsmedlen. 

6 Jfr Stalin 1967. 
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c) Exploateringsförhållandena är detsamma som formerna för produk

tionens fördelning. Det vill säga produktionsresultatets fördelning på 
individerna. 

Överbyggnaden är enheten av de ideologiska strukturerna och sociala och 
politiska institutioner. 

a) Ideologiska strukturer är rätt, religion, politik, kultur och moral. 
b) Sociala och politiska institutioner är exempelvis ätt, stam, klan, familj, 

ting, krona, kyrka, etc. 



3. Att studera överbyggnaden 

Syftet med denna framställning är emellertid inte att åstadkomma en handbok 
över historiematerialistisk begreppsbildning utan fastmer att utveckla en an
vändbar modell för studiet av det samhälleliga kontrollsystemet.7 Detta är i sig 
alldeles tydligt ett överbyggnadsfenomen. Svårigheten ligger just i att studera 
dylika. Å ena sidan riskerar man att anklagas för ekonomism och diverse andra 
mer expressiva skällsord, för att man alltför direkt anser att förhållanden i över
byggnaden förklaras av förhållanden i basen. Å den andra sidan blir det mot
satta förfarandet - då man säger sig skola problematisera förhållandet eller då 

man helt enkelt säger att begreppen är okänsliga - knappast bättre, emedan då 
inget förklaras.8 

Min utgångspunkt är snarast, att den grundläggande bristen i historie

materialistisk forskning är, att man inte har använt sig av de redskap, som ex
isterande begreppsbildning ställer till förfogande. Givetvis finns det rader av 
exempel på enkelt missbruk av typen, att eftersom Lenin sa si eller så i sitt tal 
till de blivande teknikerna på Sverdlovuniversitet så förhåller det sig också si 
eller så.9 Det vill säga: teorin används inte som ett redskap för att analysera 
verkligheten utan den har upphöjts till att vara verkligheten. 

Hur skall då överbyggnaden studeras? Den lösning som här föreslås utgår från 
två postulat. Till att börja med är studiet av överbyggnaden avhängigt dess plats 
i samhällsformationen. Denna beror i sin tur på dess funktioner, dvs föreställ

ningarna eller, om man så vill, de ideologiska strukturerna (=postulat 1). Funk

tionerna ger sina egna organisatoriska former, dvs skapar sina sociala och poli
tiska institutioner (=postulat 2). De sistnämnda, de institutionella formerna, 
återverkar på funktionerna, de ideologiska strukturerna. Det är detta som ger 
upphov till det fenomen som brukar benämnas för överbyggnadens relativa 
självständighet. 

Postulaten innebär, att sambandet bas/överbyggnad preciseras mycket mer än 

vad som är fallet i gängse uttryck av typen "växelverkan" eller "avgörande i sis
ta instans". I stället för dessa och andra vaga formuleringar kan följande be
stämning göras: Dialektiken bas!överbyggnad sker genom en direkt relation 

7 • 
Modellen ifråga skall förhoppningsvis kunna användas inom ramen för min egen forsk

ning rörande 1600-talets svenska samhälle. 
8 

För åsikten att bas/överbyggnad-maaforeleder till ekonomisk determinism se t ex 
Williams 1980 och Therborn 1981. För ett hisioriografiskt betingat motargument se Hobs-
bawm Past and Present 1980 samt för en kraftfull teoretisk gensaga Cohen 1978. 

9 Jag refererar här till "Om Staten" (Lenin 1975a) som kanske särskilt ofta missbrukats på 
detta sätt. 
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mellan produktionförhållanden och ideologiska strukturer. Denna bestämning 

utgår från att de ideologiska strukturerna eller som Marx kallar dem, "det sam

hälleliga medvetandet", är de former under vilka människan blir varse produk

tionsförhållandena. Medvetandets institutionella former är alltså parti, nykter
hetsloger, etc. Dessa former förändrar, påverkar i sin tur det samhälleliga med

vetandet och ger alltså upphov till fenomenet överbyggnadens relativa själv
ständighet. Det samhälleliga medvetandet springer således fram ur det samhäl

leliga varat, dvs produktionsförhållandena, och det är detta som huvudsakligen 

avgör medvetandets utseende. Men medvetandet förändras också genom de 

institutionella former som det tar sig. Således påverkas det samhälleliga medve
tandet av produktionsförhållandena och sina egna institutionella former. I sig 
självt kan det inte förändras. 

Den gjorda bestämningen utmynnar i slutsatsen, att de ideologiska struk

turerna, det samhälleliga medvetandet, företrädesvis bör studeras utifrån basens 

kategorier: egendoms-, klass- och exploateringsförhållanden. Det är ju dessa 
som förutsättes vara de krafter som framförallt formar medvetandet. Stånd
punkten har gjort det möjligt att konstruera en allmän analysmodell. Denna är i 
princip giltig för alla klassamhällen. Här skall jag nöja mig med att redovisa den 
feodala varianten, eftersom den är mitt huvudsakliga bord, där huvudmotsätt

ningen går mellan en exploaterande feodalklass och en exploaterad bondeklass. 

Modellen, figur 6, har byggts utifrån förutsättningen, att det är bondeklassen 
som utgör analysens subjekt. Därmed är självsagt, att modellen går att förändra 
så att feodalklassen i stället intar subjektets roll. Bondeklassens situation ses 
dels som avhängig dess inre, interna förhållanden, dels dess yttre relationer till i 
första hand feodalklassen men också till andra sociala skikt eller så kallade 

mellanskikt. Genom sin dualism mellan yttre och inre blir modellen tvådelad. 

Men den räknar också med ett "neutralt" fält, till vilket det strax finns anledning 
att återkomma. 

Den ena halvan ägnas bondeklassens relationer till feodalklassen och mellan

skikten. Den förra delen kan nedbrytas i egendoms-, klass- och ex

ploateringsförhållanden, vilka då respektive innebär frågor om överförande av 

produktionsmedelsägande från den ena klassen till den andra, ställning i pro
duktionen och fördelning av produktionsresultatet. Relationen till mellanskikten 
kan givetvis ses i motsvarande kategorier. 

Den andra halvan av modellen handlar om relationer inom bondeklassen, dvs 

dess inre reproduktionsförhållanden. Med detta begrepp avses, vad som återstår 

om man bortser från alla yttre, externa förhållanden. Nu är det naturligtvis så, 
att dessa och då framförallt utsugningssättet har en avgörande betydelse för de 
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inre reproduktionsförhållandenas utformning.10 Men samtidigt är det uppenbart, 
att det vid sidan av huvudmotsättningen också existerar sekundära motsätt

ningar inom klassen, vilka hela tiden bidrar till att omforma reproduktionsför

hållandena. I analogi med produktionsförhållandena måste ävenledes de inre re

produktionsförhållandena tredelas. 

För att exemplifiera har dels bondeklassens inre reproduktionsförhållanden, 
dels exploateringsförhållandena visavi feodalklassen brutits ned i några under

kategorier. Framhållas bör att denna nedbrytning ingalunda är fullständig utan 

den kan och skall, när modellen används vid empiriska undersökningar, föras 
längre. 

Modellens två halvor åtskiljs av ett "neutralt" fält, som griper in i dem båda: 
nämligen något vilkets funktion är att upprätthålla de ideologiska strukturernas 
auktoritet. Utan denna förmedlande instans kan man svårligen tänka sig, att 

exempelvis bönderna i Sverige på 1620-talet tillnärmelsevis skulle kunna om

fatta åsikter liknande Gustav II Adolfs, att det var deras plikt att låta sig utsugas 

och utskrivas. I själva verket kan man slå fast att det "klassneutrala fältet" är 
nödvändigt för klassamhällets fortlevnad. Dess "neutralitet" härör ur det förhål
landet, att fältet påverkar (och reglerar) såväl bondeklassens som feodalklassens 
inre reproduktionsförhållanden på ett neutralt sätt. Därigenom kommer de inre 
relationernas avhängighet av de yttre att mystifieras. Exempelvis är det samma 
lagar som gäller för egendomsöverföring inom såväl bondeklass som feodal
klass. Lagarna förefaller därigenom giltiga för alla. Samtidigt är givetvis detta 
regelverk nödvändigt också för bönderna. Och just genom denna sin nöd
vändighet erhåller de ytterligare legitimitet. Mystifikationen ligger i att det se

dan råkar vara samma lagar som garanterar feodalegendomens bestånd. 

Antropologer brukar ofta arbeta med utgångspunkter, som till synes liknar begreppet 
inre reproduktionsförhållanden. Skillnaden är dock total i och med att man konstanthåller re
lationerna till antagonistisk klass och mellanskikt. För en i huvudsak underförstådd men i sak 
skarp kritik av ett sådant förfaringssätt se Lindegren 1980, s 27-41 och dens 1982, s 78 f. 
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Figur 6. Överbyggnadens relation till basen: en analysmodell 
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Utanför modellen faller följande: feodalklassens inre reproduktionsförhållan
den, dess relationer till mellanskikten och dessas inre förhållanden samt feodal

klass' och mellanskikts relationer till det "neutrala fältet". Detta betyder inte att 
jag menar att dessa samhälleliga förhållanden skulle sakna betydelse. Självklart 
inte ty genom dessa olika relationer och bindningar påverkas såväl mellanskikt 
som feodalklass och även det "neutrala fältet". Innebörden av utanförhållandet 
är i stället att denna typ av förändringar måste relateras till andra analyssubjekt; 

de fångas alltså genom att man låter feodalklassen eller till och med olika 
mellanskikt byta plats med bondeklassen i modellen. 

3.1. det "neutrala fältet" 

Analysmodellens "neutrala fält", de ideologiska strukturernas auktoritet, visar 

nära överensstämmelse med Engels' definition av begreppet stat. 
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"Men här har ett samhälle uppstått, som tack vare sina samtliga ekonomiska livs
villkor hade måst dela sig i fria och slavar, i utsugande rika och utsugna fattiga, 
ett samhälle som inte blott var ur stånd att åter försona dessa motsättningar utan 
allt mer måste driva dem till sin spets. Ett sådant samhälle kunde blott äga be
stånd antingen under fortsatt öppen kamp mellan dessa klasser eller också under 
herravälde av en tredje makt, vilken - skenbart stående över de varandra käm
pande klasserna - höll deras konflikt nere och på sin höjd lät klasskampen ut
kämpas på det ekonomiska området, i s k laglig form."11 

Definitionen är, som synes, helt funktionell. Staten är den härskande klassens 
instrument, som har att tillse, att klasskampen förs inom bestämda ramar. För att 
kunna spela denna roll, måste den framträda som en neutral instans. 

Även om kategorin "de ideologiska strukturernas auktoritet" torde kunna lik
ställas med Engels' statsbegrepp är den mer problematisk än övriga i analys
modellen. Dessa är nämligen givna utifrån den begreppsliga bestämningen av 
de inre reproduktionsförhållandena, vilka ger som följd att det måste finnas 
något yttre. Staten, som begrepp, är däremot konstruerat med hjälp av, den i och 
för sig vettiga, hypotesen, att ett samhälle kännetecknat av ohöljd klasskamp 

måste falla samman. Argumentet förefaller dock vila på en solid empirisk 

grund, eftersom det existerar stater i alla klassamhällen. Emellertid kan frågan 
om huruvida det "neutrala fältet" är givet av historiematerialistisk 
begreppsbildning eller ytterst skall ses som en empirisk generalisering föras 
vidare genom att återknyta till det klassbegrepp, som är en förutsättning för 
modellens konstruktion. 

I modellen räknas med tre huvudsakliga typer av samhälleliga grupper: 
bondeklass (=exploaterad klass), feodalklass (=exploaterande klass) och 

mellanskikt. Denna uppfattning ligger i linje med Lenins definition av klass
begreppet: 

"Klasser kallas stora grupper av människor, vilka skiljer sig åt genom sin ställ
ning i det historiskt givna systemet för samhällelig produktion, genom sitt för
hållande till produktionsmedlen (till största delen förankrat i lagarna), genom sin 
roll i arbetets samhälleliga organisation och följaktligen genom det sätt på vilket 
de erhåller den andel av den samhälleliga rikedomen, över vilken de förfogar, 
samt storleken av denna andel. Klasser är sådana grupper av människor, där den 
ena gruppen kan tillägna sig den andras arbete tack vare olika ställning under en 
bestämd samhällsekonomisk formation."12 

Det utmärkande draget i denna definition är att det är två klasser som står 
emot varandra, som konfronteras och möts i den samhälleliga huvud

motsättningen. Den ena klassens existens förutsätter den andras. Vid sidan av 
huvudmotsättningen står andra samhällsgrupper. Dessa är inte omedelbart be-

11 Engels, 1973, s 215 f. 
12 Lenin 1975b, s 159. 
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tingade av relationen mellan klasserna, av huvudmotsättningen. De är mellan

skikt. Detta konceptuella synsätt har utförts i figur 7, som således är att betrakta 
som en modell av klassbegreppet.13 

Några kommentarer rörande klassmodellen är nödvändiga. Således är det vik
tigt att understryka skillnaden mellan klasser repektive olika mellanskikt å den 

ena sidan och sociala strata å den andra. Det senare definierar jag som skiktning 

inom respektive sociala grupper. Vidare skall påpekas att sådan stratifiering kan 

vara ett tecken på en framväxande klassmotsättning. Här kan exemplifieras med 

min analys av klassförhållandena i 1620- och 1630-talens Bygdeå socken. Där 
kan spåren av en rudimentär proletariseringsprocess iakttagas, genom att det 
dels fanns en liten grupp bönder, som hade ett överskott på produktionsmedel -

dvs de kunde inte själva, inom ramen för sina hushåll, tillhandahålla tillräcklig 

arbetskraft - dels en liten men till numerären betydligt större grupp gårdshus

håll, som hade för litet produktionsmedel och följaktligen överskott på arbets
kraft. Dessutom fanns en ännu mindre grupp helt proletariserade människor i 
socknen. I och för sig behöver inte dessa förhållanden ha inneburit, att den 

förstnämnda gruppen exploaterade de sistnämnda båda grupperna. Men sam

mantaget med iakttagelser rörande skatteförmågans fördelning kan slutsatsen 

trots allt dras, att det förekom en viss inre exploatering, medelst lönearbete, som 

medförde en tendens mot att bondeöverskottet koncentrerades till en mindre 
grupp bönder med ett stort produktionsmedelsinnehav.14 

13 ' 
Denna klassmodell har tidigare publicerats i Lindegren 1980, s 142. Där hänvisas till en 

opublicerad uppsats från samma år, vilken alltså nu har plockats fram ur gömmorna. 
14 Lindegren 1980, s 141 f. 
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Figur 7. Det marxistiska (feodala) klassbegreppet 
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Ett centralt moment i detta klassbegrepp är, att huvudmotsättningen kan ga
ranteras och socialt reproduceras utan alltför genomgripande förändringar. Ett 
partiellt utplånande av bondeklassen var således ett hot mot feodalklassens ex

istens. Huvudmotsättningen får, så till sägandes, inte skena iväg utan det måste 
finnas en stabiliserande kraft, som upphäver eller åtminstone mildrar klass
makten. Denna kraft är staten. Det betyder inte att den ej i djupare mening skall 
ses som den härskande klassens instrument utan bara, att klassmakt måste ut

övas i reglerade former. Och det är detta regulerande, som gör att staten fram

står såsom stående över klasskampen. Ett exempel bland flera andra på ingri

pande mot klassmakt, som hotade samhällets grundvalar från feodalismens 

historia är upphävandet av "de dåliga sederna" i Katalonien.15 

För dessas, "malos usos", innebörd jfr Lindkvist 1979, s 34 f. Se också Anderson 1978, 
s 66 f. Jämförbart med detta fenomen är för nordiskt vidkommande hertig Håkon Magnus
sons förbud mot missbruk av systemet med veitslor (dvs feodalherrarnas utkrävande av 
gästabud) av år 1297 och 1298 (Lindkvist 1979, s 84). Förbud mot våldgästning återfinns 
också i de svenska fridslagarna från ungefär samma tid. Det intressanta i sammanhanget är, 
att just denna typ av exploatering hotade att upphäva den feodala relationen genom att helt 
omöjliggöra för de drabbade bönderna att fortsättningsvis bruka jorden; ett förhållande som 
för övrigt explicit omtalas i det norska exemplet. 
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Frågan om huruvida det "neutrala fältet", staten, skall ses som en empirisk 

kategori eller om den är teoretiskt given av klassbegreppet kan belysas vidare 

genom följande argument: I ett klasslöst samhälle finns det inget behov av en 

stat. Av detta följer emellertid inte att det motsatta måste vara fallet. Likväl 

torde det gå att visa att begreppet stat kan härledas ur klassamhället. Begreppet 

stat skulle då vara liktydigt med den kraft, som upprätthåller eller garanterar 

att huvudmotsättningen ej ändrar sin huvudsakliga karaktär. Det betyder att 

statens yttersta uppgift är att försvara det rådande utsugningssättet.16 

Det kan för övrigt anmärkas, att en konsekvens av detta statsbegrepp är att existerande 
samhällsorgan, som har denna uppgift, inte kan tas över av s k revolutionära partier och an
vändas för att omforma samhället, vilket som bekant ofta är dylika partiers yttersta mål. Min 
slutsats ansluter sig till den position, som Marx och Engels intog på basis av erfarenheterna 
av 1871 års händelser. Se Marx 1966, s 63 ff, 165 ff (första utkastet), 227 ff (andra utkastet); 
Marx & Engels 1968, s 2 (Förord till 1872 års tyska upplaga); Marx & Engels 1972 (Engels' 
brev till Bernstein 1/1 1884). Jfr även Gustafsson SJH 1978. Den historiska analysen av 
Pariskommunen visade enligt herrar Marx och Engels att staten var den härskande klassens 
instrument, vilket innebar att den måste krossas. Statens viktigaste uppgift var att garantera 
de bestående egendomsförhållandena medan arbetarklassens var att upphäva dessa. 
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4. Om staten som teoretisk kategori 

Svårigheten med att använda termen stat för att beteckna en teoretiskt given 
kategori är att ordet vanligen ges en mycket bredare innebörd. Oftast ges över
huvud ingen definition utan stat sammanfaller ibland med regeringen, ibland 
med de organ som officiellt räknas till statsapparaten osv. Med stat avses helt 

enkelt det som brukar kallas för stat. Denna talspråkets definition kompletteras i 

litteraturen med diverse andra. Men resultatet har knappast givit en ökad klarhet 

utan förvirringen blir snarast än större. 

I teoretisk mening har staten bestämts till den samhälleliga kraft som upprätt

håller eller garanterar att huvudmotsättningen inte ändrar sin huvudsakliga ka
raktär. Modellen (figur 6) anvisar tre vägar till hur detta skall gå till. En av 

dessa är att det ligger i klasskampens egen natur att den ena antagonistiska klas

sen inte förgör sin motståndare. Men detta påstående torde främst vara giltigt 
för utsugarklassen. De kan självklart inte utplåna sina slavar, feodalbönder eller 
arbetare. Det motsatta gäller dock inte obetingat ty slavarna, feodalbönderna 
och arbetarna har med Marx' och Engels' ord "inget annat att mista än sina bo
jor". 

De andra två vägarna att hålla huvudmotsättningen på mattan skulle då förbe
hållas staten, i teoretisk mening. Dels kan man tänka sig att staten genom att på 
ett eller annat sätt ingripa i den exploaterade klassens inre reproduktionsförhål
landen kan legitimera en rådande samhällssituation, dels kan staten med olika 

medel framträda som en neutral instans med överhöghet över de antagonistiska 

klasserna. Det senare betyder att staten framträder med anspråk på auktoritet 

över hur huvudmotsättningen får yttra sig, det förra legitimerar auktoriteten. 
Självklart måste staten för att bestå ha ett visst minimimått av auktoritet och 

för att ha en sådan måste den lika självklart besitta en viss legitimitet. Legiti
miteten kräver i sig att staten inte alltför uppenbart framträder som ett organ för 
den exploaterande klassen. Det måste finnas chimärer av typen "likhet inför la

gen" etc. Dvs staten måste i någon mening också tillhandahålla eller garantera 
nyttigheter eller förhållanden, som upplevs såsom värdefulla även av den ex
ploaterade klassen. Ett exempel i det moderna kapitalistiska samhället är social
försäkringssystemet. 

Dylika system har i själva verket alltid existerat i en eller annan form om de 

så tagit sig formen av allmosor till kringvandrande tiggare eller liknande. Det 

väsentliga med dessa system är att de har rört den exploaterade klassens inre re
produktionsförhållanden. Under tidernas lopp har vanligen dessa system ej ga
ranterats av staten utan de har varit de exploaterades egen angelägenhet. Så 
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skulle det naturligtvis också kunna vara nu ty det är lätt att föreställa sig att ar

betarklassen själv organiserar sina socialförsäkringssystem. Och så är ju även 

fallet på sina håll. Någon egentlig skillnad vad "socialförsäkringen" anbelangar 

finns inte vare sig det är staten eller arbetarklassen som svarar för systemet. 
Varför är det då viktigt för staten att införa dylika system? Svaret är enkelt, 

närmast trivialt och ändå oerhört laddat av politiska implikationer: staten legi
timerar sin existens genom att garantera socialförsäkringsystemet. Samma re
sonemang gäller givetvis skola och sjukvård. 

Legitimiteten är alltså i djupare mening detsamma som ideologisk dominans 
eller ideologisk hegemoni och denna har sina rötter i att staten kan framträda 
som garant för väsentliga aspekter som rör de inre reproduktionsförhållandena. 
Dessa aspekter behöver naturligtvis inte ta sig sådana uttryck som socialförsäk

ringar, skola och sjukvård utan de kan lika väl vara än mer "renodlat ideolo

giska" såsom "lag och ordning" eller varför inte undersåtarnas "själars salighet". 

Den andra principiella vägen vilken vanligtvis måste betraktas som intimt 

förknippad med legitimitetsdimensionen är statens auktoritet. Ju mindre legiti
miteten är desto svagare är naturligtvis auktoriteten och i desto större utsträck
ning kommer den att behöva vila i sig själv. Statens överhöghet blir allt mer re

ducerad till en funktion av dess förmåga att utöva offentligt våld och att kunna 
uppvisa en ostentativ maktideologi. Sättet att reglera huvudmotsättningen blir 
allt mer beroende av tvångslagar, polis- och militärmakt samt ideologiskt makt
språk. 

Samtidigt är också auktoriteten, våldsmonopol och höghetsideologi, i sig del

vis legitimerande. Att staten har tillgång till dessa sfärer upplevs ofta såsom nå
got gott av flertalet "undersåtar" och därmed också av flertalet exploaterade. 

Storståtliga offentliga byggnader som dignar av maktideologins symbolspråk 

kan både imponera på och appelera till "undersåtarna" och därmed förläna sta

ten ett mått av legitimitet. 
Detta att auktoriteten och legitimiteten flyter ihop och hämtar kraft av var

andra hindrar naturligtvis inte att den senare är mer grundläggande. När legiti

miteten minskar går staten kräftgång. I kapitalistiska samhällen finns en utmärkt 
metafor för att teckna skillnaden mellan stor och liten legitimetet. Vi talar ju 
nämligen å ena sidan om rättsstater och å den andra om polisstater. 
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4.1. angående Marx' elfte tes om Feuerbach17 

Beväpnad med denna teoretiska förståelse av staten har jag fallit för frestelsen 

att kommentera den historiska utvecklingen i Sverige under senare tid och de 

förändringstendenser som nu gör sig gällande. 
Den moderna svenska kapitalistiska staten har i en tidigare helt okänd omfatt

ning lyckats ikläda sig rollen som garant för en väsentlig del av arbetarklassens 
inre reproduktionsförhållanden. En förutsättning för att detta har kunnat ske är 
givetvis att detsamma också gäller visavi kapitalister och mellanskikt. Det är 

alltså staten som garanterar sjukvård och andra sociala skyddsnät samt utbild
ning med mera. Dessa förmåner bekostas via skattsedlarna. Skenbart får alla 
medborgare samma tillgång till den trygghet och det skydd som erbjudes. Vi är 
inte bara lika inför lagen utan också vad gäller åtnjutande av skolundervisning, 
sjukvård etc. Visserligen är det välkänt att en del människor är mer lika än and
ra men trots dessa sprickor i fasaden kan systemet som helhet sägas att fungera. 

Att staten kan spela rollen som garant av stora delar av de inre reproduktions

förhållandena beror givetvis på att arbetare och andra betalar så kallad skatt. 
Också denna skall i princip erläggas på ett rättvist sätt. Även om alla inte betalar 
vad de borde så kan systemet sägas fungera alldeles utmärkt. Det ideologiskt 
viktiga är självklart att alla i princip skall bidraga till skattebetalningen. Huvud
delen av skattemedlen används till att med olika nyttigheter bidraga till arbetar

klassens (och övriga sociala gruppers) inre reproduktionsförhållanden. Men en 
del av dem kommer naturligtvis också till användning för att direkt understödja 

auktoritetssfärens olika sektorer. 
Sammantaget kan man dock utan vidare konstatera, att den moderna svenska 

kapitalistiska staten genom att med materiella medel så att säga infiltrera de inre 

reproduktionsförhållandena lyckats tillskansa sig en mycket stor legitimitet. Till 

denna på materiella flöden grundade legitimitet skall naturligtvis läggas även 

icke-materiella värden. 
Härvidlag är det emellertid enligt min uppfattning tveksamt om den svenska 

staten nu står bättre rustad än exempelvis 1600-talets feodalstat. Visserligen har 
legitimiteten stärkts inom en del områden. Sålunda är det möjligt men inte helt 

säkert att rättssystemets legitimitet har blivit större.18 Mer tydligt förefaller 

^ "Filosoferna har bara tolkat världen på olika sätt; vad det gäller är att förändra den." 
(Marx 1977, s 253). 

18 Anledningen till detta skulle dels vara att rättssystemet inte längre behöver uppträda 
som en garant för den feodala egendomen och därmed den feodala exploateringen. Dels finns 
det tecken som tyder på att rättssystemets auktoritet oftare ifrågasattes på 1600-talet än nu. 
Att ignorera rättens kallelser och utslag var exempelvis förmodligen vanligare då. Men det 
skall framhållas att denna fråga självklart fordrar djupgående och systematiska undersök
ningar innan ett säkert svar kan ges. 
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vissa andra icke-materiella värden ha förändrats. Det är uppenbart att det nuför

tiden, i motsättning till tidigare, finns en större kulturell enhet över klass- och 
skiktgränser, som inte minst förmedlats via ett tilltagande massmedialt skval. På 
den moderna statens pluskonto torde man också kunna sätta upp en förändrad 
moraluppfattning. Undersåterlig moral har blivit medborgerlig jämlikhetsmoral 

och det torde ha stärkt statens legitimitet. Mot detta skall ställas en oerhörd 

legitimitetsförlust. Den feodala 1600-talsstaten innehade rollen att vara den yt
tersta garanten för undersåtarnas själars salighet. Denna förlust uppväger sanno
likt mer än väl övriga vinster. Mot bakgrunden av dessa överväganden är det 

berättigat att vidhålla att den moderna kapitalistiska statens legitimitet i hu

vudsak vilar på de materiella flöden som infiltrerat de inre reproduktionsför
hållandena. Legitimiteten har således bytt skepnad från en i huvudsak religiös 
karaktär till en politisk i den moderna svenska staten. 

I jämförelse med 1600-talets stat kan man konkludera att den moderna staten 

utnyttjar delvis annorlunda legitimitetsskapande strategier. Naturligtvis finns 

också skillnader inom auktoritetssfären. Feodalstatens framträdande ostentativa 

maktideologi har ersatts av en borgerlig nationalism. Den öppna repressionen 
har minskats medan kontrollapparatema har byggts ut ytterligare. Dessa föränd
ringar torde knappast kunna betecknas såsom annat än kvantitativa, eftersom det 

är lätt att peka på exempel där kapitalistiska stater håller sig med en auktoritets

sfär, som är mer lik 1600-talets svenska än vår moderna. 

Det som nu håller på att hända i den moderna svenska staten skall belysas uti
från två frågor som ideligen kommer till uttryck i samhällsdebatten. Dels skall 
en innebörd av vårt skattesystem och då enkannerligen det sociala transfere
ringssystemet kommenteras, dels skall privatiseringsfrågan tas upp. 

Diverse ekonomer har ideligen klagat på skattesystemets rundgång. Kritiken 

riktas mot att staten först inkräver skatter och därefter återbetalar dem i form av 

s k transfereringar. Av och till och kanske allt mer till har denna kritik komp

letterats med en annan, som ifrågasätter det rimliga i att staten skall uppträda 
som garant för skola, sjukvård etc. I stället förordar man privatisering av dessa 
funktioner. Båda dessa fomer av kritik av den moderna staten kan naturligtvis i 

strikt ekonomisk synvinkel vara fullkomligt berättigade. Det är ju möjligt att en 
ökad kostnadseffektivitet kan åstadkommas genom att man reformerar skatte
system och privatiserar diverse funktioner. Men vad dessa kritiker inte insett är 
att både skattesystem med åtföljande transfereringar och den offentliga infiltra
tionen av de inre reproduktionsförhållandena inte är frågor som rör en ekono

misk rationalitet utan är ideologiska problem. 
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En snabb blick på skatterna kan ställa problemet på sin spets. Varför skall t ex 
jag, såsom akademisk lärare och forskare, betala skatt? Uppenbarligen är det 
alldeles onödigt. Först ger man nämligen skattemedel till mig för min gärning 
och därefter tas en del av dem tillbaka. Det vore rimligen långt enklare om man 

i stället betalade ut en nettolön även om jag då skulle gå miste om chansen att 

ansluta mig till skattebetalarnas förening. Haken med en nettolön är enkel: alla 

skulle nämligen inte kunna få en sådan utan många skulle allt framgent behöva 

betala skatt. Det ligger i öppen dager att skattesystemets och därmed det poli

tiska systemets legitimitet därigenom skulle minskas. 
Privatiseringsivrarna skulle om de hade framgång naturligtvis åsamka staten 

än större legitimitetsförluster. Självklart är det fullt möjligt att låta de sociala 
grupperna själva svara för sina inre reproduktionsförhållanden också på de om
råden som nu garanteras av staten. Men ett sådan förändring innebär samtidigt 
att staten frånhändes den viktigaste delen av sin legitimitetsskapande sfär. Sta
tens klasskaraktär skulle därmed bli allt tydligare. Konsekvenserna av detta kan 
i sin tur bara vara att auktoritets fältet i takt med legitimitetsförlusterna måste 

stärkas. För att tala med borgerligheten, fast tvärtom: marschen bort från rätts

staten mot polisstaten skulle påskyndas. 
Denna analys utmynnar i att den borgerliga samhällsdiskursen i Sverige före

faller att förorda en självdestruktiv politik. De rikspartier som av allt att döma 
borde vara det kapitalistiska samhällets främsta försvarare propagerar för en 
politik som hotar den kapitalistiska statens grundvalar. Än märkligare är att 
detta också är SAF:s officiella ideologiska ståndpunkt. Kapitalismen kan i sig 
knappast vara betjänt av att den kapitalistiska staten försvagas och att de sam
hälleliga motsättningarna hårdnar. Tvärtom. Därmed är emellertid inte sagt att 
man skulle vara vilseförda när man låter allsköns nyliberala charlataner föra sin 
talan. 

Kapitalismens problem är nämligen inte i främsta rummet okunnighet utan 

ligger i dess natur. Ty borgerlighetens talesmän är alla mer eller mindre tydliga 
exponenter för en och samma sak. Och det är, som redan Marx påvisade, att ka

pitalismen ständigt måste expandera för att överleva. På sikt innebär detta rim
ligen att den offentliga sektorns infiltration av de inre reproduktionsförhållan
dena betraktas såsom en stor och allt mer begärlig potentiell kapitalistisk mark
nad. Så länge tiderna är goda kommer säkerligen attackerna på "välfärdsstaten" 

att avvisas med lätthet. Men i tider när konjunkturerna vänder nedåt kommer de 
lika säkert att återupptas. Småningom är det enligt min åsikt sannolikt att kapi
talismens behov av expansion kommer att underminiera "välfärdsstaten" och 

därmed kommer den obönhörligen att förlora i legitimitet. 
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ÅKERDIKETS DIALEKTIK: 
ETT FÖRSÖK ATT DIKA UT 

DET TEORETISKA TRÄSKET 
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1. Inledning: Behovet 

Fackfilosofer har i långliga tider spelat en mycket betydelsefull eller rent av 

dominerande roll inom historie- och samhällsteoretisk debatt. Det är filosoferna 
som till stor del har lagt ut texterna och förklarat deras innebörd samt eventuella 
användbarhet. Användarna tiger däremot i allmänhet still i denna debatt, vilket 
naturligtvis inte behöver betyda att de ej har tagit självständig ställning till de 
omdiskuterade problemen. Praktiken spelar en underordnad roll och betraktas 

inte som argument. Detta är naturligtvis uppenbart orimligt, vilket följande lilla 
episod på ett tydligt sätt demonstrerar: Den utspelade sig vid en diskussion om 
analytisk respektive kontinental filosofi mellan en fackfilosof och en idéhistori
ker å Uppsala universitet häromåret. När ordet blev fritt och åhörarna fick till
fälle att ställa frågor uppträdde småningom en litteraturvetare. Han hade fäst sig 
vid att filosofen sagt att Hegel inte sa honom någonting (och den underförstådda 

implikationen: alltså är det meningslöst att studera Hegels tankesystem). Litte-
raturvetaren frågade: Hur kommer det sig överhuvud att en av landets ledande 
fackfilosofer kan säga att Hegel inte säger honom någonting och uppfatta det 

som ett argument mot Hegel, när denne haft en sådan oerhörd betydelse för 
många av våra främsta konstnärer och författare och sagt dem något. (Givetvis 
avsåg litteraturvetaren med Hegel kontinental filosofi i allmänhet, och så upp

fattades också hans inlägg av samtliga närvarande). Att en svensk filosofi

professor alls kan säga något dylikt, fortsatte litteraturvetaren, visar att det är 
något allvarligt fel. Under den tystnad som därefter följde och som, liksom i 
Hamlet, fick avsluta skådespelet insåg - törs jag påstå - så gott som hela publi
ken att den konstnärliga och litterära praktiken i detta fall var ett avgörande be
vis. 

Med detta vill jag inte ha sagt att fackfilosofer ej kan göra eller gör viktiga 
och rent av avgörande insatser, utan enbart att ansvaret också, och i huvudsak, 
åvilar utövarna. Under de senaste decennierna har vi - som historiker och sam
hällsvetare av marxistiskt slag - först åsett hur en fransk filosof intog och små
ningom totalt dominerade den teoretiska debatten vare sig det var han själv eller 
hans elever och otaliga efterföljare. Deras insatser har förvisso varit mycket 

viktiga men småningom växte sig insikterna allt starkare att vägen inte var 
framkomlig. Louis Althusser hade sina rötter i en kontinental filosofisk tradition 
och som "högste uttolkare" av marxistisk teori hade han som företrädare haft 
kolleger inom samma tradition. Den nya utmaningen utgår (följaktligen?) från 
anglosachsisk filosofi. I althusserianismens ställe har vi nu fått den så kallade 

analytiska marxismen. Till en början var det en frisk fläkt. Och vi hade fått eller 
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anade åtminstone varifrån vi skulle få vår nya guru. Viktiga insatser har också 

gjorts för att klarlägga innebörden av enskilda begrepp och teoriers inre konsi
stens. Därmed tycks det emellertid stanna. Särskilt mycket mer torde ej vara att 
vänta ty denna riktnings insatser tycks snarare tendera mot att, för att travestera 

titeln men ej innehållet i en nyligen utkommen mastodontvolym, Making Non-
sense of Marx. 

Vad en marxistisk historie- och samhällsvetenskap framförallt behöver är en 
allmän samhällsteori. Historiematerialismen uppfattas såsom en teori av detta 
slag - vilket också erkännes av analytiska marxister. Men, om det rör sig om en 
allmän samhällsteori, måste då inte det teoretiska arbetet primärt inriktas på 

delarnas samverkan inom ramen för helheten? Praktikerns svar på frågan är ett 

otvetydigt ja. Den analytiska marxismens relativa ointresse för helheten och 
dess fokusering på de enskilda delarnas begreppsliga bestämningar och dessas 

eventuella relation till andra delar utgör en begränsning, som måste överskridas. 

Syftet med denna uppsats är att lämna ett bidrag till den teoretiska debatten. 
Min huvudsakliga ståndpunkt är att det inte i första hand är teorin som måste 

förbättras utan praktiken. Att den senare är bristfällig framgår inte mist av att 
filosofer i sin samhällsteoretiska diskurs inte hänvisar till forskningspraktiken, 
utan i stället ofta föredrar att konstruera de mest bisarra exempel om roddbåts-
och kanotpaddlarsamhällen etc. Det är avigsidorna med detta och då just rodd
båts- och kanotpaddlarsamhällena, som är den utlösande orsaken till att denna 

uppsats tillkommit. Min målsättning är att ge ett bättre exempel för den teore

tiska diskursen. Kravet på ett sådant är att det hämtas från ett existerande sam

hälle ty historiematerialismen är en samhällsteori och inte en teori om sagovärl
dar, vilket man ibland kan förledas att tro när man fördjupar sig i experternas 
utläggningar. 
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2. Teori: Helheten 

År 1859 framlade Karl Marx det allmänna resultatet av sina samhällsstudier, 

komprimerat till halvannan sida, i det berömda förordet till Till kritiken av den 

politiska ekonomin. För Marx var det fråga om ett heuristiskt redskap tjänande 

som ledtråd i hans studier.1 I förordet urskiljs tre nivåer: produktivkrafter, pro
duktionsförhållanden eller bas, samt överbyggnad. Dessa utgör tillsammans den 
samhällsekonomiska formationen eller kort och gott samhällsformationen.2 

Märkligt nog har det inom västerländsk marxism rått delade meningar om vad 

Marx avsåg med begreppet bas. Mycket ofta har man menat att produktivkrafter 

och produktionsförhållanden sammantagna utgjorde basen.3 Sedan Cohens in
flytelserika arbete kom ut, tycks denna terminologiska fråga ha blivit över
spelad.4 Själva problemet är emellertid inte överspelat. Tolkningen att den sam
hälleliga basen är detsamma som enheten mellan produktivkrafter och produk

tionsförhållanden, dvs produktionssättet, implicerar nämligen att det är detta 

som står i ett dialektiskt förhållande till överbyggnaden. I sig förefaller det att 
vara rimligt och en myckenhet av forskning har utförts där denna premiss varit 
mer eller mindre öppet uttalad. Den väsentliga skillnaden gentemot den andra -
Förordets - arkitektoniska planlösningen av samhällsformationsbygget, är gi
vetvis relationen till överbyggnaden. Dikotomin produktionssätt/överbyggnad 

medför att det kan råda ett dialektiskt förhållande mellan produktivkrafter och 
överbyggnad. Men i triaden produktivkrafter/produktionsförhållande/överbygg
nad kan så inte vara fallet utan mellanvåningen, överbyggnadens bas, blir en 
förmedlande instans. Den terminologiska frågan om vad som skall menas med 
bas och hur den förhåller sig till produktivkrafter och överbyggnad har alltså en 
djup begreppslig innebörd. 

De marxska ordvändningarna i Förordet är alldeles uppenbart vad som kallats 
för produktivkraftsdeterministiska. Dvs produktivkrafternas utveckling be

stämmer i huvudsak basens (som i sin tur bestämmer överbyggnadens). Mot 
denna påstådda mekaniska syn har under tidernas lopp riktats starka invänd-

1 Marx 1970, s 9 f. 
2 Loit 1979; Cohen 1986. 

Se Cohen 1986, s 43 som i not 2 exemplifierar sitt påstående med att hänvisa till en räcka 
berömda namn. För motsvarande terminologiska förvirring på svenska se Dahlkvist 1978, s 
569 f där den dessutom leder till en missuppfattning av östeuropeisk marxism. Inom denna 
tradition, som vilat tungt mot Förordet, har nämligen benämningen bas reserverats för pro
duktionsförhållande (jfr exempelvis den i traditionen uppfostrade Kolakowski 1981, s 337 f 
och Marxistisk Uppslagsbok, art "Bas och överbyggnad"). 

Jfr exempelvis Larrain ADoMT 1983, art "base and superstructure". 
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ningar.5 Men det är just produktivkrafternas primat, som kraftfullt försvaras av 

Cohen.6 Att Cohens ställningstagande, som givetvis är ett direkt inlägg i den 
gamla striden om produktivkraftsutveckling eller klasskamp, i sin tur leder till 
nya problem har påpekats från olika håll.7 Det är emellertid en klar missupp

fattning att hävda, att Cohen inte skulle mena, att produktionsförhållandena på

verkar produktivkrafterna.8 Det väsentliga i tesen är att det inte råder en sym

metrisk växelverkan mellan produktivkrafter och produktionsförhållanden.9 

Enligt min åsikt är det inte rimligt att uppfatta förhållandet mellan nivåerna 
(det gäller också relationen bas/överbyggnad) på annat sätt än att den nedre ni

vån är mer grundläggande än den Övre. Den nedre nivån kan omvälva den övre 
men inte tvärtom. Där råder i stället sambandet att den övre kan "fjättra" den 

nedre, dvs hindra produktivkrafterna från att utvecklas i fallet med produktions
förhållandena som övre nivå respektive petrifiera eller konservera förhållanden i 
basen, när det gäller överbyggnadens påverkan. Men i sig omformar, revolu
tionerar, alltså inte de övre nivåerna de nedre. 

För att sammanfatta: Den samhälleliga totaliteten fångas i begreppet sam

hällsformation. Denna kan ses som uppdelad i tre nivåer, där produktivkrafterna 

är grundläggande för produktionsförhållandena som i sin tur är grundläggande 
för överbyggnaden. Men detta utesluter inte att det historiskt sett mycket väl 
kan förhålla sig så, att de övre nivåerna dominerar över de nedre. Perioder av 
stora omvälvningar är när allt kommer omkring inte särskilt många. Däremot 

kan ej gälla att produktivkrafterna direkt påverkar eller står i ett dialektiskt för

hållande till överbyggnaden, liksom ej heller omvänt. Produktivkrafter och 

överbyggnad förmedlas således via basen. Denna version av den samhälleliga 
helheten har utförts i figur 8. Det skall dock framhållas, att figuren delvis går 
utöver den ovan förda argumentationen. Dels innehåller den nämligen be
greppsbestämningar, i enlighet med gängse parxis, av huvudnivåernas bestånds
delar, dels är synen på förhållandet mellan ideologiska strukturer å ena sidan 

och sociala samt politiska institutioner å den andra inom överbyggnaden av eget 
fabrikat. Skillnaden består främst i att överbyggnaden betraktas som tvådelad på 
ett sätt som är analogt med förhållandet mellan produktivkrafter och bas. Det 
betyder att jag menar att de sociala och politiska institutionernas relationer till 

5 Ibid (och Bhaskar ADoMT 1983, art "determinism"; Harris ADoMT 1983, art "forces 
and relations of production"). Jfr även Liedman 1981, s 189 ff. 

^ Cohen 1986, kapitel VI. 
7 Harris ADoMT 1983, art "forces and relations of production". 
8 Jfr Cohen 1986, s 174 ff. 
9 Ibid. s 175. Cohens inställning, sådan den här presenterats - det finns möjligheter att 

tolka primattesen hårdare än jag gjort - ligger nära en ganska allmänt omfattad uppfattning 
(jfr Liedman 1981, s 194 f). 
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basen ovillkorligen förmedlas via de så kallade ideologiska strukturerna, dvs det 
samhälleliga medvetandet.10 

Figur 8. Samhällsformationen och dess delar (version 2) 
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källa: Se figur 5. 

anm: pilarna betecknar dialektiska relationer 
—• dominerande 
-*• "växelverkan" 

10 För motiveringarna till detta och en utförligare explikation av modellen i allmänhet se 
föregående uppsats i denna volym. Dock skall påpekas att min syn på överbyggnaden snarast 
innebär att det finns fyra huvudnivåer. 
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2.1. produktivkrafter, bas och överbyggnad: 
en diskussion om ideologins roll 

Den formulering som här gjorts av samhällsformationbegreppet går, som tidi
gare omtalats, i huvudsak tillbaka på Loit och Cohen. Gentemot den sistnämnde 

finns emellertid en avgörande skillnad. Cohen är nämligen inte intresserad av 

helheten, samhällsformationen, utan för honom är det viktiga delarnas, huvud

nivåernas, bestämningar samt förhållandet dem emellan. Hans syn på överbygg

naden avviker således från min genom att han endast för dit "de icke-ekono-
miska institutioner vilkas karaktär förklaras av den ekonomiska strukturens na
tur".11 Ideologi antas däremot ej höra till överbyggnaden. Dock hävdar Cohen 

att det inte betyder speciellt mycket för hans argumentation om så är fallet eller 
ej.12 Det sista påståendet är emellertid orimligt, eftersom det skulle betyda att 

det är teoretiskt likgiltigt huruvida den marxska samhälls- och historieteorin har 
ett totalitetsanspråk eller ej. Vart ideologin skall räknas är alltså av detta och, 
som det skall visa sig, andra skäl långt ifrån ett skenproblem. 

Fyra argument skall framläggas, som visar att det cohenska uteslutandet av 
ideologin från överbyggnaden vilar på en ohållbar läsning av Marx' formule
ringar.13 

1. "Summan av dessa produktionsförhållanden bildar samhällets ekonomiska 
struktur, den reella bas, på vilken en juridisk och politisk överbyggnad reser sig 
och vilken motsvaras av bestämda former av det samhälleliga medvetandet" (min 
kursiv). 

2. "Det materiella livets produktionssätt är bestämmande för den sociala, poli
tiska och andliga livsprocessen över huvud taget" (min kursiv). 

3. "Det är inte människornas medvetande som bestämmer deras vara utan tvärt
om deras samhälleliga vara som bestämmer deras medvetande" (min kursiv). 

4. "Då man betraktar sådana omvälvningar måste man ständigt skilja mellan den 
materiella omvälvningen i de ekonomiska produktionsbetingelserna, vilka kan 
naturvetenskapligt exakt konstateras, och de juridiska, politiska, religiösa, konst
närliga eller filosofiska, kort sagt ideologiska former, i vilka människorna blir 
medvetna om denna konflikt och utkämpar den" (min kursiv). 

Cohen 1986, s 236 f. Han menar att definitionen också kan ges formen: alla icke-eko-
nomiska institutioner. Någon större saklig skillnad mellan dessa finns inte men den i texten 
givna formuleringen är mer ridderlig, då den underlättar för kritiker av historiematerialismen, 
att lyckas i sitt upppsåt. 

12 Ibid, s 236 jfr även s 60 f. 
13 Den explicita grunden för Cohens ställningstagande är att Marx inte i så många ord de

finierar ideologin som inbegripen i överbyggnaden i sitt förord och att man därför torde 
kunna antaga att han följaktligen uteslöt den. Slutsatsen synes mig vara mycket bräcklig av 
en man, vars vetenskapliga projekt vilar i den analytiska filosofins "normer för klarhet och 
precision". 
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Dessa argument anser jag vara helt tillfyllest för att visa att Marx i vart fall 
inte urskiljde ideologin ur produktionens totalitet, dvs den samhälleliga totali-

teten.14 Om detta inte räcker, kan man hänvisa till Marx allmänna vetenskapliga 

verksamhet, vilken framstår som hart när obegriplig, utifall han ej skulle ha be
traktat ideologin som ingående i överbyggnaden, dvs en del av produktionens 
totalitet.15 

Slutligen: Om ideologin inte ges plats i överbyggnaden måste den beredas en 

ny plats inom ramen för det allmänna samhällsteoretiska bygge, som är före

målet för Marx framställning i Förordet. Att ideologin inte betraktas såsom 

utanförstående är av ovan citerade meningar alldeles uppenbart. På sin höjd 

skulle man kunna tänka sig att Marx avsåg att det fanns en nivå ovan den "juri
diska och politiska" överbyggnaden. Men, som sagt, även detta skulle vara en 
feltolkning. Man kan därför konkludera att den gängse läsningen av de berömda 
passagerna rörande ideologin i Förordet står i överensstämmelse med Marx' 
åsikter. 

Ideologin, det samhälleliga medvetandet, skall således räknas till överbygg
naden. Några hållbara argument för att så inte är fallet har ej framförts av Cohen 
(och naturligtvis inte heller av Marx). Det kan därmed ej heller finnas någon di
rekt förbindelse mellan ideologi och produktivkrafter utan det måste till en för

medling via basen. Emellertid kan det tyckas att denna inställning leder till 

omedelbara problem i det samhällsteoretiska bygget ty traditionellt anses både 

kunskap och arbetsmoral som produktivkrafter.16 Både ändringar i arbetsmoral 

och i kunskapsnivå påverkar produktivkrafterna. Det är uppenbart att sådana 
ändringar rör medvetandeformer och bör de då inte hänföras till överbyggna
den? Svaret på denna fråga är relativt enkelt. De till överbyggnaden förda ideo
logiska strukturerna är inte medvetande i allmänhet utan samhälleligt medve

tande. Därmed står det klart att det måste vara möjligt att tala om medvetande -
former, vilka inte är samhälleliga utan som rör - för att tala med Cohen - den 
materiella relationen.17 Alltså: ett medvetande eller om man så vill kunskaper 
om arbetsprocessen som sådan. Denna lösning är emellertid knappast tillämplig 
i fallet med arbetsmoralens teoretiska status. Så vitt jag kan förstå är det näm-

Jfr upptagandet av "statsformer och medvetande former i förhållande till produktions-
och kommunikationsförhållanden. Rättsförhållanden. Familjeförhållanden" under punkt 4 
("Produktion") i den berömda Inledning till kritiken av den politiska ekonomin (tryckt bland 
annat i Marx 1970, s 261), tillkommen halvtannat år före Förordet. 

15 Denna poäng framförde undertecknad i samband med att Cohen gästade Stockholm, 
våren 1987, med hänvisande till exemplet Teorier om mervärdet. Därvid föll han i tankar och 
medgav att det var en poäng. 

16 Loit 1979, s 62; Cohen 1986, s 59 f. 
17 Cohen 1986, s 60 f, som diskuterar kunskapen/vetenskapen som produktivkraft. 
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ligen fråga om en form av samhälleligt medvetande och därmed bör det hän
föras till överbyggnaden. 
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3. Praktik: 
Exemplet "Åkerdikets dialektik" 

3.1. roddbåtar och kanoter 

Användandet av de teoretiska kategorierna och dessas samspel inom helheten 
skall fortsättningsvis belysas genom ett omfattande försök till konkret exempli

fiering. 
Utgångspunkten för denna tas i en mot Cohen avvikande uppfattning. Han 

räknar nämligen arbetsorganisation såsom en slags egen entitet, vilken varken 
ingår i produktionsförhållandena eller är en produktivkraft.18 Ståndpunkten ut
vecklas genom ett resonemang om ett antaget samhälle, där transporterna 
skedde medelst enmansroddbåtar.19 I detta roddbåtssamhälle uppfinns så kano

ter. Samhället är välvilligt inställt till uppfinningar men ideologin är däremot 
starkt fördömande till samarbete till sjöss. Att inte vara ensam i farkosten anses 

ynkligt. Men så införs alltså kanoter, därför att de är vackra, det är ont om rätt 

sorts virke för att bygga roddbåtar etc. Ideologin är emellertid så stark, att den 
förhindrar mer än en paddlare per kanot. Följaktligen används kanoterna in
effektivt fastän det förutsattes att de är överlägsna roddbåtar om de bemannas 
av två personer. Enligt Cohen visar detta, att teknologisk förändring inte nöd-

20 vändiggör en förändring av arbetsorganisationen. 
Resonemanget visar emellertid inte att relationen kanotpaddlare/kanotpaddla-

re ej är en produktivkraft, som Cohen anser, utan i stället visar det att ideologi 
kan hindra utveckling. Man kan nämligen inte hävda, att åsikten att det är ynk
ligt21 att vara två i en kanot är att betrakta som kunskap om arbetsprocessen, 

utan fastmer rör det sig om något slags samhälleligt medvetande, dvs ideologi. 

Exemplet visar alltså att produktionsförhållanden (och överbyggnad) tillfälligt
vis kan hindra produktivkrafternas fortgående utveckling eller - om man så vill -
i varje givet ögonblick kan dominera över produktivkrafterna. I och med upphä-

18 Ibid, s 126 ff och 184 ff. Originalets term är work-relations, vilket i den svenska över
sättningen olämpligt har återgivits med "arbetsförhållanden". 

^ Exemplet har tidigare använts av H B Acton. Cohen nyttjar det för en vederläggning av 
dennes åsikter med hans egna medel. 

20 Cohen 1986, s 186 f. 
21 I den svenska översättningen står mesigt. Jag skrev denna passage långt innan översätt

ningen kom ut och har av dunkla skäl behållit mitt eget referats version av originalets sissi-
fied". 
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vandet av det ideologiska hindret etableras en ny typ av arbetsorganisation: den 
dubbelbemannade kanoten. 

Kanotsamhället som exempel tycks visa att ideologin direkt kan ingripa i pro
duktivkrafterna. Det var ett ideologiskt hinder, utan någon förmedling via ba
sen, som skulle undanröjas innan produktivkrafterna kunde utvecklas ytterli

gare. Detta rimmar emellertid illa med den tidigare teoretiska utsagan att ideo

login med nödvändighet måste förmedlas genom basen.22 Härav varken kan 

man eller bör man dra slutsatsen, att det är fel på teorin. Snarare är det det 

tänkta roddbåtsamhället, som antingen är ofullständigt eller omöjligt koncipie

rat. Med andra ord det är nödvändigt att välja ett historiskt exempel i stället för 
ett konstruerat. Vad som behövs är en djupdykning i ett verkligt samhälle. Ett i 

hög grad relevant sådant exempel är dikningens23 eller närmare bestämt åker
dikets betydelse för det svenska feodala jordbrukarsamhället. 

Det bör understrykas att syftet med att utarbeta exemplet inte är att skriva 
åkerdikets historia. Målet är i stället att via ett studium av konkreta samhälleliga 
förhållanden söka fånga hur produktivkrafter, produktionsförhållanden och 
överbyggnad förhåller sig till varandra. Vidare är det inte fråga om produktiv

krafter i allmänhet utan en enskild teknik ingående i ett mycket stort komplex, 

som sammantaget utgjorde arbetsprocessen åkerbruk. Grävandet av åkerdiken 
var ej heller en allenarådande dräneringsteknik, utan det existerade även alter
nativa lösningar. 

3.2. om åkerdiken 

Kunskapen om nödvändigheten av att dränera alltför sura åkrar genom att gräva 
öppna diken var allmänt spridd i vårt land från åtminstone 1300-talets början.24 

Däremot blev tekniken att anlägga täckdiken inte känd förrän under 1800-
talet.25 Under mer än ett halvt millenium var således det öppna åkerdiket ett 

huvudmedel vid åkerns dränering. I flera landskapslagar, landslagarna och 1734 

års lag återfinns bestämmelser om diken och dikning. 

22 " 
Framhållas skall att Cohen undviker denna komplikation. Han har nämligen sopat bort 

såväl ideologi som arbetsorganisation från överbyggnad respektive produktivkrafter och för
vandlat dem till fritt svävande utanför det samhällsteoretiska bygget. Därmed finns det intet 
som hidrar att dessa båda storheter ingår allsköns förbindelser med varandra. Notabelt är att 
Cohen därigenom, de facto, återupprättat dikotomin produktionssätt/överbyggnad. Hans 
klarlägganden i frågan får ingen praktisk effekt, eftersom ideologin (och arbetsorganisation) 
genom sitt utanförstående kan relateras hur som helst till resterande delar. 

23 
Observera att dykning enligt äldre stavning skrives dijkning, vilket är samma stavning 

som dikning. Ordleken har inte varit allena avgörande vid valet av exempel: men näst intill. 
24 Myrdal 1985, s 60 f. 
25 Eskeröd 1973, s 61 f. 
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Jag skall argumentera för att följande är giltigt: 
a) När dikningen slog igenom, ungefärligen vid tiden för landskapslagarnas 

kodifiering, var det en ny produktivkraft som stod i samklang med produk

tionsförhållandena. 
b) Under de följande århundradenas lopp kom denna produktivkrafts utveck

ling att hindras allt mer. Det var förändringar i basen som orsakade detta. 
Dessa förändringar gav upphov till diverse föreställningar om dikning. 

Föreställningarna som sådana förhindrade inte dikning. Däremot kunde de 

återverka på basen. 
Det betyder att jag kommer att försöka fastslå en serie påståenden som sam

mantagna innebär, att produktivkrafterna förmedlas via basen till överbyggna
den och vice versa. 

3.2.1. Tes a): en progressiv produktivkraft 

Diken omtalas i Östgötalagen, Upplandslagen, Södermannalagen, Västmanna-
lagen, Dalalagen och Hälsingelagen medan det däremot inte finns några stad-
ganden i Västgötalagarna.26 Det kan vara lämpligt att skärskåda dessa bestäm
melser närmare. Östgötalagen omnämner endast diken i samband med vad som 

skulle hända om ett husdjur förolyckades:27 

Nu gräver någon ett dike och skär ut gässlingatorva; dör gässling i diket, ligge 
han ogill. Nu är torva ej utskuren; då skall gässling gäldas med åtta penningar, 
digris med fyra. Ett djur, som är fött samma sommar skall gälla i värde lika myc
ket, som det skulle vara värt om hösten. 

Stadgandet kan tyckas perifert och märkligt ur alla möjliga aspekter. (Bland 
annat förefaller de stackars medeltida gässlingarna inte ha varit simkunniga). 
Men det innehåller en mycket intressant passus. Om diket är anlagt på lagligt 

sätt utgår inga böter. I Upplandslagen uttrycks förhållandet sålunda i Bygg-

ningabalkens femte flock:28 

V. Om skada, som man får genom diken. 

Faller i dike folk eller fä och ljuter döden därav, då skall för folk lämnas våda
bot och ej bjudas vådaed, och för fä lämnas laga gäld; detta skall den gälda, som 
äger dikesbalk, som är igenlagd. Nu lider folk eller fä skada i ett dike utan att lju
ta döden därav, sådant har varit ogillt. 

26 Myrdal 1985, s 60 f. 
27 ÖgL B 25:2. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1933, s 215. Med gässlingatorva avses, 

enligt Wessén, förmodligen en torva, som skulle "uppställas vid kanten av diket för att hindra 
gässlingar och andra småkreatur att falla ned i diket" (s 241). Ordförklaringen är knappast 
riktig. I stället torde det poetiska ordet betyda att man skar ut en sorts ränna, en "trappa", där 
gässlingen kunde kravla sig upp ur diket. 

28 UL B 5. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1933, s 161 f. 
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1. Nu lägger någon diken genom sitt gärde, och möta annan bys åkrar eller 
ängar eller boskapsvall eller annan bymark. Om de, som äga byn, icke vilja 
släppa fram vattnet, skola de giva vederlag åt den som lider skada, efter fyra 
mätismäns ord, vare sig det är i åkrar eller ängar, och därtill böta tre marker, som 
skola gå till treskifte. Dör folk eller fä i diket, då skall för folk lämnas vådabot 
och för fä laga gäld. 

2. Nu faller folk eller fä i ett dike där ingen dikesbalk är igenlagd; ljuter dö
den eller få skada därav, skall det vara ogillt. 

Det väsentliga med denna typ av stadganden, som i korthet också återfinns i 

Södermannalagen,29 är att de i någon mån skiljer sig från vad som säges om 

andra typer av olyckor i landskapslagarna. Där gäller, som huvudregel om än 

vissa undantag finnes, att den som äger djuret, brunnen, bron etc skall ersätta 

skadan och också böta för den. Men, som sagt, diket måste vara riktigt - "där 

ingen dikesbalk är igenlagd". Anläggande av diken medförde således ingen risk 
för skadestånd, därest folk eller fä skulle trilla i dem. Lagen - den ideologiska 

strukturen - gynnar i detta fall entydigt dikesgrävning. 

Poängen kan understrykas genom en jämförelse med den normala regeln. 
Hade den (som exempelvis gjorde en tuppägare i Dalarna ansvarig för följande 
kuriösa olycksfall: "Även en hane kan bliva en mans bane. En bill låg på en 
vägg, det flög upp en hane och ned på billen, ned föll billen och i buken på en 
man, och han fick döden därav, då dömes fram banemannen och därtill tre 

marker")30 gällt skulle lagen ha verkat hindrande för dikesgrävning. Av allt att 

döma återfinns för övrigt i Äldre Västgötalagen en bestämmelse som skulle 

gjort den, som i den landsändan dristade sig att gräva ett dike, ansvarig för all 
skada. Det heter nämligen följande: "Faller kreatur i verk av människohand, i 
brunn eller damm eller dylikt verk, och får sin bane därav, då skall man böta sex 
örar för häst, en halv mark för oxe och likaså för ko och sto. Så skall man åtala i 
denna sak, som om kreatur hade dräpt kreatur".31 Skillnaden mellan Äldre Väst

götalagen och övriga landskapslagar tycks härvidlag vara markant. Det kan för 
övrigt påpekas, att detta understödjer Janken Myrdals tes, att dikesgrävning inte 
förekom i någon större skala i Västergötland före 1300-talets början. Land
skapslagarna synes ha nedtecknats i en brytningstid, när produktivkraften diken 

höll på att göra sitt genombrott i det feodala jordbruket.32 

29 SdmL B 12pr. 
30 DL B 46pr. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1936, s 63. 
31 ÄVgL R 9:1. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1946, s 112. Det skall påpekas att lag

texten har formuleringen "brun all diki" (Collin & Schlyter 1827). 
32 Myrdal 1985, s 61 f. Jfr dock nedan not 42. 
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Av Upplands-, Södermanna-, Västmanna- och Hälsingelagarna framgår det 
hur ett dike skulle grävas. Upplandslagen är också i detta fall mest utförlig:33 

IV. Om diken mellan åkrar. 

Ligger dike mellan gärdesgård och åker och går åkern intill diket, då skall diket 
vara utom byamål. Och diket skall vara sju fot brett, och två fot skall man lägga 
som fyllnad för varje dike. 

1. Nu tarva bönder ett dike mellan sina åkrar; då skall halva diket gå på var-
deras åker. För detta skall icke givas någon fyllnad. Nu mötas två tegar och löpa 
båda ut till ett dike; där skall envar gräva framför sin åker. Nu lägger en av gran
narna igen en dikesbalk framför sin åker; han böte tre örar. Lägger han igen ännu 
en, böte han tre örar. Så ock för den tredje. Lägger han igen diket kring hela gär
det, böte han tre marker. Öresböter få byamännen dela, och tremarksböter skola 
gå till treskifte. 

Beträffande dikets bredd stadgas detsamma i Södermannalagen medan Väst-
mannalagen anger fyra alnar. Hälsingelagen har härutinnan inget att anföra. Be
stämmelserna visar, att det rör sig om avloppsdiken för ytvatten på åkrarna.34 

Viktigare än detta är emellertid, att diken skulle grävas runt åkerns alla fyra 
sidor. ("Nu lägger en av grannarna igen en dikesbalk framför sin åker"). Väst-
mannalagen B 4:1 säger detsamma som Upplandslagen medan Södermanna

lagen har en något starkare formulering: "Har någon icke grävt dike för teg, 

böte han tre örar, likaså för ännu en och för den tredje... Har han sedan icke 

grävt för hela diket till vinterdagarna, böte han tre marker att skiftas i tre lot
ter".35 Hälsingelagen är inte lika utförlig men säger samma sak fast med ännu 
större eftertryck:36 

IV. Om diken mellan åkrar och skada genom diken. 

Försummar någon diken i åkrar eller ängar, skall han böta tre marker till tre
skifte för varje balk och gräva sedan. Och han gälde skadan åter, som kom från 
diket, efter mätismäns ord. Ty den skall råda, som vill odla. 

Till skillnad från Mälardalslagarna utgick enligt Hälsingelagen omedelbart 
markböter, vilket betyder att ärendet direkt drogs inför tinget. Öresböterna var 
däremot byamännens ensak och de fick själva ta ut och fördela dem.37 Dessa 

stadganden om hur diken skulle grävas visar, liksom de rättsprinciper som 

gällde vid olycksfall, att diken förutsattes vara befintliga runt åkerns fyra sidor. 
Den bild av hur åkrarna ansågs böra se ut, som framträder i lagmaterialet, är 

en där var bonde hade sina enskilda, fyrkantiga åkrar. Bonden kunde först lägga 

33 UL B 4. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1933, s 161. 
34 Juhlin-Dannfelt 1925, s 208. 
35 SdmL B 12pr. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1940, s 116. 
36 HL B 4. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1940, s 373. 
37 Öresböter uttogs således efter samma principer som senare kom att stadgas i byordning-

arna. 
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igen diket på ena sidan, sedan på nästa osv. Samtidigt finns det belägg för att 

detta, de enskilda åkrarnas system där likväl den ene bondens åker låg intill den 

andres, inte var helt förhärskande. Med Upplandslagens ord uttrycks det med: 

"Nu tarva bönder ett dike mellan sina åkrar; då skall halva diket gå på varderas 

åker". Samma formulering återfinns i Västmannalagen.38 Södermannalagen har 
det snarlika: "Tarva män diken mellan åkrar, skall det gå till hälften på vardera 

lott".39 I Dalalagen finns en uppdelning av en åker beskriven: "Köper någon 

ägor i annans åker eller äng, skall så mycket av grävningen falla på hans lott, 

som han har del i åkem eller ängen".40 Också Upplandslagens tidigare anförda 

stadgande rörande fyllnad, om diken ligger intill gärdsgård, pekar i riktning mot 

förekomsten av större gemensamt hävdade åkerarealer. I detta sammanhang kan 
för övrigt understrykas, att fyllnad inte utgick om bönder tarvade dike mellan 
sina åkrar och dessa ej låg intill gärdsgård. Då var det deras ensak. 

Magnus Eriksssons Landslag och den med denna, ifråga om diken, likalydande 
Kristoffers Landslag återgår i stort sett helt på Upplandslagen. En betydelsefull 
skillnad skall emellertid påtalas: Alla bestämmelser eller antydningar om an
svar för skador på folk eller fä som trillade i diken har utmönstrats. Den som 

hade lagt igen en dikesbalk kunde enligt lagen endast dömas för försummelse 

ifråga om dikeshållning. Men i övrigt gick han fri.41 

Tes a) kan sammanfattningsvis anses ha blivit empiriskt underbyggd: Vid 
1300-talets början hade åkerdikning slagit igenom. Dikena ifråga var grunda 

och avsedda för avrinning av ytvatten och i allmänhet omgärdade de på alla 
sidor små fyrkantiga åkrar. Det betyder, att denna typ av dräneringsteknik hade 
utvecklats optimalt. Den kom inte att överträffas förrän täckdikningen infördes 
på 1800-talet. Dessa dikesomgärdade åkrar innehades av enskilda bönder. Vet
skapen om dikens nyttighet slår igenom i lagstiftningen, som på olika sätt 
bidrog till att skapa ett "dikesvänligt" klimat. Detta skedde dels genom, att 
egendomen dike särbehandlades när det gällde skadeståndskrav på ett sådant 

sätt att dikesägaren inte hade något ansvar därest hans dike var lagenligt. Dels 

genom att försummelse av dikesgrävning i allmänhet skulle medföra böter och 

uppkom skada på grannarnas åkrar var den försumlige ersättningsskyldig. 
Likaså gjordes den, vars diken var olagliga, ansvarig om folk eller fä skulle 
komma till skada. Detta gällde dock bara under själva "genombrotts ti den". 

38 VmL B 4:1. 
39 SdmL B 12pr. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1940, s 116. 
40 DL 40:2. Citerad efter Holmbäck & Wessén 1936, s 59. 
41 MEL B 6:1-3 och 13:1 = KrL B 7:1-3 och 14:1. 
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Dessförinnan gjorde de äldsta lagarna, av allt att döma, dikesägaren generellt 
ansvarig för skador på folk och fä. Medan dikeslagstiftningen i landslagarna ut
vecklats till att en dikesägare under inga som helst omständigheter hade något 

dylikt ansvar. 
I uppställning 1 har de empiriska resultaten formaliserats och ställts i relation 

till de teoretiska kategorierna: produktivkrafter, produktionsförhållanden och 
överbyggnad. 

Uppställning 1. Dikesempiri: ca 1100-1450." 

tid produktivkrafter produktionsförhållanden överbyggnad 

??? diken börjar anläg boskapsegendom do ("boskapslagar")= 
gas allt mer allmänt minerande, dikes anti-dikeslagar= 

1220 under 1200-talet egendom uppkommer ÄVgL 
åkeregendom är sam dikesvänliga lagar 

1300 dikets produktiv hälleligt domine ÖL, UL, SdmL, 
kraft utvecklas rande VmL, DL, HL 

1350 optimalt MEL 

1450 KrL 

Uppställningen skall läsas på följande sätt: Någon gång före 1200-talet var 

boskapsskötsel huvudnäring och åkerbruk binäring. Boskapen var den viktigaste 

produktivkraften och formerna för framförallt dess ägande, dvs boskapsegen
domen, var kärnan i produktionsförhållandena. Vilka formerna var är inte rele
vant i detta sammanhang utan det betydelsefulla är att att man kan förutsätta att 
det existerade bestämda egendomsförhållanden som inkluderar formerna för bo
skapens samhälleliga fördelning. Detsamma gäller självfallet även dikesegen
domen så fort som denna uppstår. Alltnog: "lagar", sedvänjor eller om man så 

vill det samhälleliga regelverket var avpassat till boskapsegendomens form. Så 
långt rör sig uppställningen om en bakgrundshypotes. I detta samhälle tränger 
åkerbruket fram allt mer och småningom, vilket antages ha varit under 1200-

talet, blir dikning en allt vanligare åkerbruksteknik. Detta leder till att det upp

kommer en ny sorts egendom: diken. Dessa är om inte direkt förbjudna så likväl 

betraktade som en fara för boskapsegendomen i Äldre Västgötalagen, som av 
mig betecknats såsom en "boskapslag". Det betyder inte, att jag menar att lagen 
skulle kunna tolkas så att dikning inte förekom i Västergötland vid denna tid. 

Däremot kan man förutsätta, att ett åkerbruk med allmän dikning ännu inte var 
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samhälligt dominerande.42 Ungefär vid samma tid har emellertid åkerbruket, på 

andra håll än i Västergötland, definitivt etablerats som huvudnäring. Där har 
dikningen slagit igenom, vilket medfört en allmän förekomst av dikesegendom, 
som i sin tur avsatt speciella dikeslagar. Den dubbla särbehandlingen av diken -

och då i första hand stadgandena rörande skadestånd vid olaga diken - antyder 

att lagen utformats för att bidraga till att skapa gynnsamma betingelser för 

dikesegendomen. I sin tur bör detta kunna tolkas som att de feodala samhälls
skikten bakom lagstiftningen dels varit medvetna om att dikning var tacknäm
lig, dels velat verka för att denna relativt nymodiga produktivkraft fick ett än 

kraftigare genomslag. Vid tiden för tillkomsten av Magnus Erikssons Landslag 

hade så skett och diken var inte längre nymodigheter. De bara fanns och gräv

des. Produktivkraften hade då förmodligen nått sin optimala utvecklingsnivå. 

Det generella innehållet i uppställning 1 avseende sambanden mellan produk-
tivkraftsutveckling och samhällsförändring har uttryckts på ett formaliserat sätt i 
uppställning 2. 

Uppställning 2. Produktivkraftsutveckling och samhällsförändring: tes a) 

tid produktiv krafter produktions
förhållanden 

överbyggnad 

l0 x-karaktär x-egendom dominerar x-lagstiftning 
ll 
h 
h 
4 

l5 
% 
h 
h 
n 

y-karaktär vid si
dan av x 

y-karaktär blir 
dominerande 

y-egendom uppkommer 
men x dominerar 

y-egendom samhälleligt 
dominerande 

x-lagar består 
(möjligen anti-y) 

y-lagstiftning 
ersätter x-lagar 

Det fall som illustreras i uppställning 2 är ett tämligen enkelt exempel på nå
got som kan kallas för produktivkraftsdeterminism. Det avhandlar hur en ny 
produktivkraft slår igenom och förändrar ett samhälle. Denna förändring behö

ver i sig inte vara av kvalitativ art, dvs en övergång från ett produktionssätt till 

ett annat, utan kan lika väl röra sig om anpassningar inom ett produktionssätt. I 

dikesexemplet har jag antagit att det rör sig om en delprocess inom ett nytt feo
dalt åkerbruk som ersätter ett icke-feodalt (protofeodalt) produktionssätt. Men 

42 Jfr Myrdal 1985, s 61 f, vars uppfattning om dikesgrävning i Västergötland avviker en 
smula från min teoretiska deduktion. 
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det prinicipiella resonemanget rör såväl fundamentala förändringar som mindre 

genomgripande. Det spelar således ingen roll om bakgrundshypotesen är fel

aktig och både "boskapsegendomen" av ÄVgL-karaktär och "dikesegendomen" 

ryms inom samma produktionssätt: 
Vid tidpunkt tQ råder det harmoni mellan produktivkrafter, bas och över

byggnad. Småningom börjar en ny sorts produktivkraft göra sig gällande, som 

till en början står i motsättning till existerande produktionsförhållanden. Detta 
betyder att den nya produktivkraften, "y", hindras i sin utveckling av de rådande 
"x-förhållandena". Efter hand kommer emellertid nya "y-produktionsförhål-

landen" att uppstå vid sidan av de gamla. Det samhälleliga regelverket är emel
lertid fortfarande avpassat enbart för det gamla "x-samhället". I och för sig be
höver man inte utgå från att den existerande lagstiftningen skall stå i motsätt
ning till de nya produktionsförhållandena.43 Men så kan vara fallet, vilket för
utsatts i dikesexemplet. Vid tidpunkten t^ har den nya produktivkraften blivit 

dominerande trots att överbyggnaden fortfarande kännetecknas av x jämte anti-

y. På sikt förändras emellertid situationen och vid t6 har produktivkraftsutveck-
lingen framtvingat en adekvat bas. Och efter ännu någon tid har också över
byggnaden omvandlats i samma riktning. Därmed har en situation analog med 

vid tQ uppkommit. Harmoni råder på nytt. 

3.2.2. Tes b): en produktivkraft i bojor 

Under århundradena efter 1300 började det småningom bli uppenbart, att det 
var illa beställt med dikesgrävningen i landet. Att så i allra högsta grad var fallet 
på 1700-talet stod fullkomligt klart för tidens jordbruksdebattörer och reforma
torer.44 Eli Heckscher citerar ett i sammanhanget mycket belysande avsnitt ur 

ett betänkande av Kammar-, ekonomi- och kommersdeputationen vid 1746/47 

års riksdag rörande jordbrukets tillstånd i riket:45 

Huvudsaklige vållandet till lantbrukets lägervall föremäler deputationen sig vid 
eftersinnande funnit vara l:o ängarnas vanskötsel, 2:o åkrarnas mindre fördelak
tige skötsel, 3:o then stora vidd av mark som ligger ofruktsam och ouppodlad, 
och 4;o brist på tillräckeligit arbetsfolk. 

Vad avser den andra punkten utvecklas saken med följande:46 

2:o. Vidkommande åkern och thess bruk och skötsel, så berättar deputationen, 
huru vårdslöst den skötes och hanteras, såsom uti Göta rike och Finland, att then 
ej frånstänges ängen, varigenom säden till många tusende tunnor förminskas, i 

43 Cohen 1986, s 246 ff. 
44 Heckscher 1949, s 212 f. 
45 Ibid, s 212. 
46 Ibid. 
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anseende till boskapsbetet om våren samt annan åtgärd; att den på de fleste orter, 
i synnerhet i Skåne och Finland samt slättbygden i Västergötland, så litet eller 
alls intet varder dikad, varigenom åkren blir obekväm att bära någon ymnig 
säd...; att allt för mycken jord stannar på åkerrenarne, så att ofta renen är en aln 
högre än själva åkren, såsom på åtskillige orter i Svea rike skall vara till fin
nande, varav händer att åkren blir sur inuti skiftet, som i våta år förorsakar miss
växt med annan olägenhet; att det på andra orter åter, ther plogen allena brukas, 
köres ryggar mitt på åkren och hålles få diken, varav ske missväxt, tå torkår in
faller på högderna och uti våtår på sidorne... 

Den otillräckliga dikeshållningen ansågs som en av jordbrukets största brister 

och den påtalades, som sagt, under 1700-talet från allsköns håll. En överväldi

gande ansamling belägg föreligger således för att dikning vid denna tid ansågs 
vara, med ordvändningar hämtade från nästföljande sekel, en "produktivkraft 
fjättrad i bojor". I det stora hela saknas motsvarande medvetenhet under före

gående århundraden. Det kan i sin tur antingen bero på att problemen då inte var 
lika stora eller på att de inte kunde upptäckas förrän av 1700-talets merkanti-

listiskt och fysiokratiskt influerade lagstiftare, reformatorer och skribenter eller 

också var det fråga om både och. 

3.2.2.1. en tillbakabildad produktivkraft? 

Hur kom det sig då att dikningen var eller blev så eftersatt? Tesen om den 
fjättrade produktivkraften förutsätter att bojorna inte har utvecklats inom pro
duktivkrafterna själva, dvs de måste ligga i basen (och överbyggnaden). Kan 

man då verkligen utesluta att produktivkraften diken retarderat av inre orsaker? 

Hypotetiskt kan tre huvudtyper av retardering identifieras: 
1. Förändringar i arbetsobjekten.47 

2. Förändringar i arbetsmedlen. 

3. Förändringar inom arbetskraften. 
Den första huvudtypen rör odlingens betingelser. En omläggning av odlings

inriktning kan ha ändrat behovet av att dränera. Om det är att säga att rågodling 

sakta bredde ut sig och intensifierades i stora delar av landet från senmedeltid 
och framöver.48 Detta torde på sin höjd haft mariginella effekter på dränerings
behovet49 

47 I förhållande till arbetsprocessen dikning är givetvis åkern ett arbetsobjekt, vilket inte 
hindrar att den är ett arbetsmedel i förhållande till sädesodling. 

48 Lagerstedt 1953; Myrdal 1985, s 64 ff; Österberg 1977, s 199-226, där havreodlingens 
problem speciellt uppmärksammas. 

49 I och för sig kan en ökad odling av höstråg, som det här gäller, tänkas ha förbättrat drä
neringen genom att den torkar upp våta marker bättre än vårsäden korn. Men denna positiva 
effekt skall ställas mot riskerna för isbränning. För dessa upplysningar tackar jag agronomie 
dr Lars Espeby, Lantbruksuniversitetet, Uppsala. Han har haft vänligheten att i denna fråga 
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Inom ramen för denna huvudtyp faller också långsiktiga förändringar av vä

derleken. Blev det fuktigare krävdes mer dikning för att bibehålla samma dräne

ring som tidigare och vice versa. Märkligt nog visar det sig att vid den tid som 
man på riksdagen lamenterade om otillräklig dikning, så skall en av de mer ut
präglade torrperioderna i svensk historia ha inträffat.50 I sig säger naturligtvis 
inte 1740-talets klimat särskilt mycket. Tas däremot också hänsyn till att vädret 
under 1720- och 1730-talen skall ha varit osedvanligt gynnsamt,51 så står det 
klart att dikesproblematiken inte kan ha väckts till liv av kortare eller medel
långa fluktuationer i väderleken. I ett något längre perspektiv är det främst den 
så kallade lilla istiden, som kan ha medfört förändringar. Vid slutet av 1500-

talet eller i början av 1600-talet eller eventuellt något senare skall det ha blivit 

kallare, vilket då möjligen har berott på minskad solaktivitet. Denna period 

bröts cirka 1715.52 Emellertid förefaller det som om man framförallt menar att 

det skulle ha blivit kallare och inte regnigare. Sammanfattningsvis kan sägas att 

det inte finns något, som tyder på att klimatet på ett avgörande och långsiktigt 
sätt ökat dräneringsbehovet under perioden från landskapslagarnas införande till 
1700-talets mitt. I stället kan hävdas att dikningen som problem kom att formu
leras under en period som hade föregåtts av flera decenniers osedvanligt bra vä
der ur dräneringssynvinkel. 

Den andra huvudtypen för en regression av produktivkrafterna kan lokaliseras 
till arbetsmedlen. I detta fall kan den omedelbart avföras ty det är alldeles 

uppenbart att varken redskapsutveckling eller redskapstillgång blivit sämre. 

Tvärtom. Således gjorde exempelvis den järnskodda spaden sitt segertåg under 
perioden.53 

Därmed återstår endast den tredje regressionstypen. Två varianter finns: Dels 
kan kunskapen om dikningens förträfflighet under århundradenas lopp ha fallit i 
glömska, dels kan det ha uppstått en allt större relativ brist på arbetskraft. Det 
sistnämnda förslaget är emellertid av en annan karaktär än det förra. Ty det kan 
inte betraktas såsom endogen produktivkraftsförändring, utan måste hänföras 
till allmänna samhällsförhållanden. Trots det kan inte arbetskraftsbrist avföras 

för min räkning, förutom sitt eget kunnande, även konsultera snart sagt all övrig expertis vid 
Lantbruksuniversitetet. 

50 Utterström SEHR 1955, s 13; dens 1957, s 101, 104 f, 108 f och 120. Enligt det sist
nämnda arbetet skulle dock en hastig och sen snösmältning ha förorsakat översvämmningar 
flera år på 1740-talet (s 105). 

51 Utterström SEHR 1954, s 120 f och 131 ff; dens SEHR 1955, s 3; dens 1957, s 104. 
52 Utterström SEHR 1955; Parker 1979, s 17 ff. 
53 Myrdal 1985, s 108 ff. 
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som en förklaring till, att dikningen var eftersatt.54 Som det ovan citerade 

kommittébetänkandet utvisar, så ansågs att otillräckligt med arbetsfolk var en av 
de fyra huvudanledningarna till det dåliga tillståndet inom åkerbruket. Emeller
tid kan man hävda att bristen dels höll på att elimineras vid mitten av 1700-talet 
i och med att de kvarstående effekterna av stora nordiska kriget övervanns,55 

dels närmast får betraktas som en konstant. Arbetskraftsbrist hade varit för 
handen inom det svenska åkerbruket under senmedeltiden, i befolkningskata
strofernas fotspår, och från slutet av 1500-talet till en bit in på 1700-talet, som 

en följd av manskapsuttag till de stora krigen.56 Arbetskraftsbrist i sig är emel
lertid ingalunda att betrakta som ett statiskt fenomen. En dylik framtvingade 
nämligen diverse anpassningar av jordbruket i allmänhet, som kom att påverka 

samhällsutvecklingen i stort, vilken i sin tur fick återverkningar på dikningen. 

Men som synes rör det sig om en dialektisk process mellan produktivkrafter, 
bas och överbyggnad och inte om en endogen utveckling. 

1734 års lag är minst lika dikesvänlig som de medeltida landslagarna. I jäm
förelse med de gamla lagarna är den nya mer detaljerad. Visserligen har förbu
det mot att lägga igen dikesbalkar fallit bort men i gengäld föreskrives en myc

ket noggrann kontroll av dikeshållningen, där man i stället för att böta per 

dikesbalk fick böta ett öre per tre famnar ogillt dike.57 Vidare fanns i lagen 
ingående stadgat hur diken skulle anläggas och än viktigare föreskrevs, att bon
den årligen skulle gräva 40 famnar nytt dike eller rensa 80 famnar gammalt.58 

Efterlevnaden av de nya reglerna kontrollerades vid återkommande husesyner.59 

Nära 200 år tidigare hade emellertid denna typ av bestämmelser börjat göra 

sitt intåg via diverse förordningar etc. Gustav Vasa, hade med början på 1540-

talet, i en serie brev och plakat drivit en linje som småningom utmynnade i ett 

öppet brev "Till menige man i Östergötland" vari det föreskrevs att årliga dikes
syner och dikesrannsakningar skulle hållas.60 Dessa storstilade planer torde 

Visserligen kan direkt sägas att dikningsskyldigheten i förhållande till vad som stadgas i 
1681 års husesynsordning och 1734 års lag (se nedan) rimligen inte kan ha varit oöverkomlig 
ur arbetskraftssynvinkel. På 1690-talet (Rålamb 1757) ansågs att två karlar skulle dika 50 
famnar nytt dike om dagen. 

55 Lindegren, Krigsmakt och arbetskraft, kap 4.3. 
56 Ibid, passim; jfr även dens 1980. 
57 1734 års lag. B 27:4. 
58 Ibid. B 6:2. 
59 Ibid. B 27. Synerna skulle hållas minst vart tredje år. 
60 GIR XXIX, 15/5 1559 s 152 f. Se även GIR XIII, 15/4 1541, s 249 samt GIR XXI, 28/4, 

12/5 och 8/6 1550 s 203 f, 243 f och 260 f. Av det sistnämnda stället, liksom av denne po
tentats något gnälliga formuleringar att ingen bättring på dikningsfronten skedde trots ko
nungens alla muntliga och skriftliga förmaningar, framgår att bönderna såg med oblida ögon 
på dikessyner. Jfr även Ingers 1949, s 195 f. 
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aldrig ha realiserats. Åtminstone vann de inte allmän efterrättelse. På 1630-
talets mitt gjordes nya framstötar i saken i ett par lantmäteriinstruktioner. Där 
framhålls dels att lantmätarna skulle ge bönderna råd och tillsägelser var diken 
kunde och borde grävas, dels att de skulle tillhålla befallningsmän och länsmän 

att årligen hålla dikesrannsakningar.61 Vad rådgivningen beträffar förefaller den 

att ha tagit sikte på att dikena skulle löpa i räta linjer,62 vilket måhända kan 

tolkas som ett uttryck för tidens allmänna disciplineringssträvanden.63 1681 års 
husesynsordning föreskriver dels en allmän dikningsplikt, dels regleras hur 
mycket som årligen skulle grävas respektive rensas samt hur dikena skulle se 

64 r-\ 
ut. Denna förordnings bestämmelser kom, så gott som ograverade, att ingå i 
1734 års lag. 

Naturligtvis är inte kunskap om dikningens nyttighet i sig en produktivkraft. 
Kunskapen måste omsättas i praktiken. Därtill fordras att den inte bara om
huldas av en överhet. Det finns emellertid inga som helst belägg för att dik-
ningskunskaperna skulle ha fallit i glömska från medeltid till 1700-talets mitt. 
Motsatsen låter sig enkelt visa: 

Exempelvis kan nämnas att det populära motivet "när Adam grävde och Eva 

spann...", vars udd ju riktas mot överheten, i senmedeltida konst framställer hur 
Adam gräver i gräsbevuxen mark. Åtminstone i Håbo-Tibble kyrka i Uppland 
är det frågan om ett dike.65 Motivet var tydligen inte främmande för kyrko
besökarna. 

I en så kallad "Åkerordning för de åkermän som brukar ladugårdsjorden i Ar
boga stad 1659" finns två punkter rörande diken:66 

4. Der så behöfes att åkermännerne willja dijka watnet i från sina åkrar, skall den 
der näst dijka och så fort fram åth, att wattnet må hafa sitt frije uthlopp uthi hufud 
dijket, den dett icke giör enär han tilsagd warder af åkerwacktaren, skall han dij
ka äntå och böta 6 mk. 

15. Belangande sakören som åkermännerne enskildt uthur föreskrefne Puncter 
tillfalla kann, skall Åkerfougden med en beskiedelig Man af åkermennerna uthi 
förwarings hafa af före skrefne sakörspenningar skall utgifwas till dijkning, eller 

61 Ekstrand 1901, s 11 (2/4 1634); s 14 (30/4 1635); s 35 (20/4 1643). Finns även i Styffe 
1856. 

62 Ekstrand 1901, s 35. 
63 Jfr Floren HT 1987. 
64 Tryckt i Kongl stadgar, förordningar, bref och resolutioner ifrån åhr 1528 in til 1701 

angående justitiae och executions-ährender..., s 739 f. Förordningen förutsätter att syn skulle 
hållas vart tredje år eller vid nytillträde av bonde (punkt 17 resp 1). Vilket straff som utgick 
om dikeshållningen ej var tillfyllest framgår ej explicit men förmodligen gällde samma typ 
av bestämmelse som för gärdsgårdar (punkt 17), vilket i ett sådant fall var i analogi med 
1734 års lag. 

65 Myrdal 1985, s 62 f, 114 ff. 
66 Ordningen är bl a publicerad i Byordningar från Mälarlänen, s 512 f. 
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annat hwad som bäst kan behöfwas och åkermännen kiänna godt och nyttigast 
wara. 

Den citerade fjärde punkten av åkerordningen återgår på KrL B 7:3. Där talas 
om markägares i annan by skyldighet att låta vattnet komma fram. Denna be

stämmelse inskärpes i åkerordningen samtidigt som den överförs till att gälla 

markägare över huvud. Förmodligen är det senare ingen innovation utan återgår 

på den gängse tolkningen av lagrummet. Det väsentliga i sammanhanget är att 

ordningen härvidlag utgör ett belägg för att byggningabalkens dikeslagar inte 

hade blivit obsoleta.67 Den andra citerade punkten visar entydigt att diken an
sågs nyttiga. Sakörena skulle ju användas till "dikning eller annat vad bäst 

kunde behövas och åkermännen känna gott och nyttigast vara". 

Före 1700-talets "dikesuppsving" i lantbrukslitteraturen förekommer endast 

spridda nedslag rörande dikningens tillstånd. Från 1500-talet kan nämnas att Per 

Brahe d ä i ett sammanhang visserligen påstår att om man låter bönderna bruka 

sätesgårdar, så riskerar man att dikena kommer att läggas igen.68 I den senaste 
versionen av sin gårdsfogdeinstruktion är det i stället så att det framgår att han 
menar att kunskapen om de optimala brukningsförhållandena besatts av duktiga 

bönder på platsen.69 Problemet var att alla bönder inte var duktiga - ej så att de 

skulle vara okunniga - utan tyvärr alltför begivna på att slöa.70 

Vid mitten av 1700-talet då dikningens allmänna förträfflighet hyllades och 
propagerades i lagar och förordningar,71 på riksdagar och i lantbrukslitteratur 

framkom påståenden om att bönderna ej dikade därför att de ansåg det vara då-

67 Samma sak kan beläggas från 1670-talet. Se Isaksson 1967, s 97. Att byggningabalken i 
högsta grad levde under 1500-talet kan visas utan svårighet. Exempelvis tolkades den av 
Gustav Vasa som att kronan hade rätt att hålla regelbundna husesyner, innefattande dikes
syner, med såväl sina landbor som skattebönderna. Det senare förefaller dock av argumente
ringen att döma knappast ha stått i överensstämmelse med samtida praxis (GIR XIII, 15/4 
1541, s 248 f). Däremot är uppenbart, av Per Brahe d ä:s gårdsfogdeinstruktioner, att bygg
ningabalken självklart ansågs ge rätt till huse- och dikessyner vid adelsgods (Brahe 1971). 

68 Brahe 1971, s 116 (1581 års version). 
69 Ibid, s 206 f. Samma höga uppfattning om böndernas kunskaper hyste för övrigt också 

Schering Rosenhane (Rosenhane 1944, s 53 f). 
70 

Brahe 1971, s 218 f. Det var inte bara Per Brahe som såg lättja och ej bristande kun
skaper som ett hot mot dikeshållning med flera missförhållanden, utan dessa tankegångar var 
allmängods inom räntekrävande kretsar. Drygt 100 år senare uttrycktes detsamma av Åke 
Rålamb när han kommenterar veteodling, som "kallas ångersäd. När den late odlade vete och 
det hände, att Gud krönte året med sin välsignelse och bonden fick större skörd än han för
modat, trots att han sått i illa brukad och odikad åker, ångrade han sig, att han inte sått mera. 
Om skörden däremot slog fel, ångrade han sig, att han överhuvudtaget sått vete. 'En sådan 
bov måste nu skjuta skulden på Gud och väderleken, när han lättjas, när han fyller sig i dyng-
och slåtteröl, när han på bönehjälp och andra slika vargegästabud försummat den kostliga 
tiden', utbrister Rålamb" (Lagerstedt 1953, s 244). Jfr vidare diskussionen nedan om arbets
moralen. 

71 Det klaraste uttrycket för detta torde vara 1742 års mönsterbyordning i vilken dikningen 
och dess problem ingående behandlas. 
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ligt för jordbruket. Diken skulle beröva jorden dess fettma, dra musten ur den.72 

Dessa utsagor, som dels går tillbaka på några uttalanden i landshövdingeberät

telser, dels på ett par nedslag i tidens geografiska litteratur,73 motsägs av otaliga 

andra.74 Framförallt kan man peka på att byordningarna genomgående propage
rar för dikeshållning. I många fall rör det sig då visserligen om, att 1742 års 
mönsterbyordnings stadganden har influtit mer eller mindre ograverade i de an
tagna ordningarna. Men dels finns det gott om tillägg och förändringar, ex
empelvis förhöjda bötesbelopp, dels finns också äldre byordningar som visar på 
stor förståelse för dikningens problem.75 Denna förståelse tillväxte - naturligt 

nog - hos bönder som hos andra ju längre man kommer in på 1700-talet. Ett 
belysande exempel kan anföras ur Klabböle byordning från år 1728, i vilkens 
första punkt man framhåller att det har dikats för lite tidigare.76 

1. Att änget warder med dijken sönderskurit mera än i fordna tiden skiedt är, 
emedan sedan wattnet medelst brist af nödige grofwor intet allenast ordsakar 
fråst för säden på hufwud Åkeren, utan ock sielfwa Änget warder igenom det 
myckna wattnet som Årligen i mangel af grofwar derpå stadnar, förderfwat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att inte heller kunskapen om dikeshåll
ningen hade fallit i glömska. Under 1700-talet är det alldeles klart att insikten 
om att dikeshållningen var bristfällig omfattades av alla berörda samhällsskikt. 

Resultaten av den hitintills förda diskussionen har komprimerat framställts i 

uppställning 3. Att dikeshållningen skulle försämrats på grund av endogena or
saker kan helt avvisas. Utan minsta tvekan kan fastslås att produktivkraften di
ken allra senast vid 1700-talets mitt var fjättrad. Annat var heller knappast att 
vänta ty såväl forskningsläge som samtida uttalanden anger att orsaken till jord
brukets lägervall var tegskifte och ägoblandning. 

Heckscher 1949, s 218. Se även Isaksson 1967, s 365 not 19. 
73 Uttalandena skall förstås som ett led i en mycket gammal argumentationslinje, som går 

ut på att ståndspersoner var bättre jordbrukare än bönder. Denna linje dominerar hos 
Heckscher. Han noterar dock ett antal fall då det var bönder som stod för framstegen - men 
dessa betecknas såsom undantag. 

Här skall bara nämnas att mot den av Heckscher flitigt citerade Barchaeus, som dock 
givit exempel på hur bondejorden varit mycket väl brukad, kan ställas O Grau 1904, som ge
nomgående vitsordar böndernas kunskapsnivå. Denna var visserligen varierande så att bön
derna i några områden framhölls såsom särdeles goda jordbrukare framför andra. Jordbrukets 
främsta problem härrörde enligt honom från bristande natur- och näringsgeografiska förut
sättningar (143, 167 f, 183 f, 192, 204, 208 f, 221 f, 232, 259 f, 274, 316 f, 320 f, 383 f, 393, 
400, 406, 410 f, 423, 445 f, 457 f, 460, 475 f, 486, 490 f, 500 f och 508). 

75 Byordningar från Mälarlänen och Iskasson 1967. 
76 Citerad efter Isaksson 1967, s 115. 
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Uppställning 3. Produktivkraftsregression: en sammanfattning. 

produktionsmedel arbetskraft 

arbetsobjekt arbetsmedel 

åkerjorden: 
a) inriktning = 
b) klimat (=+) 

spadar/redskap: 
a) tillgång + 
b) kvalitet + 

arbetsmängd/kunskap: 
a) arbetsmängd (-=+) 
b) kunskap (=+) 

anm: + gynnar dikning; - missgynnar dikning; - ingen effekt () obetydlig förändring 

3.2.2.2. överbyggnaden: en boja? 

För att tesen om en produktivkraft i bojor och det än mer centrala teoretiska 

postulatet, att produktivkrafter och överbyggnad alltid måste förmedlas via ba

sen, skall upprätthållas måste visas att diken såsom varande överbyggnads
fenomen inte direkt kunde påverka produktivkraften dikning. 

I det föregående har diken såsom överbyggnadsfenomen då och då tangerats. 
Dels har lagar och förordningar förklarats vara dikesvänliga i det att de direkt 
uppmanar till dikesgrävning, dels har arbetsmoralen dykt upp som en förklaring 

till varför det brast på dikesfronten. Det senare skulle inte ha inneburit någon 
svårighet om jag ej tidigare förvisat arbetsmoral från produktivkraftsnivå till 
överbyggnad. Som det är får jag stå mitt kast. Förutom dessa båda varianter 
förekommer även avogheten mot diken därför att de skulle vara dåliga för jor
den. Dessa har tidigare betraktats som rörande kunskap om dikning och att det 

därmed är en struktur inom produktivkrafterna. Men de kan också uppfattas så

som en ideologisk legitimering av varför man inte skulle dika. 

Klagomål om böndernas dåliga arbetsmoral såsom orsak till så gott som alla 
brister i jordbruket var vanligt förekommande i äldre tider. Ett av de mest prakt

fulla exemplen på detta, där just frågan om dikningen står i centrum, är ett pa
tent utfärdat av Gustav Vasa 15/1 1539:77 

Sammelunde dannemen, effter her i rigit, mest allestedz, bliffue monge och 
sköne heman forderffuade, och ödelagde aleneste ther utaff, ath åkrane icke blif
fue holdne med dijker, som thet siig borde, och engerne bliffue platt skog wogzs-
te, så ath en part utij then motten bruge inthet fliit, eller arbete, ath holle theris 

gärder och heman wiid magt, som i gammell tiidh aff edre framledne forelder, 

77 
GIR XII, s 142 ff (citatet s 146 f). Patentet riktades till marknadsbesökare i Enköping, 

Uppsala, Strängnäs, Kalmar län och "menige Småland". 
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skedt är. Huarföre biude wij eder dannemen alle, bönder bookarle, prestmen, och 
alle andre, som bruge åker och engh, ati wele alffuerligen ware fortenckte utij, 
ath dijke edre åkrer, ock rödie skogen aff edre engior, och ati icke utij then mötte 
spare arbete eller möde, Szå tuiffler oss inthet, Gud alzmectiig warder geffuendis 
eder bröd och berning, gott och nogh, så well, som thom för eder warit haffue, 
Ock huar så skeer, ati dannemen icke tenckia ther annet till, effter oss icke wäll 
står tilgörendis, ath see egenom fingerenn, thet Cronennes Jordh och heman, utij 
så mötte forderffuas och ödeleggias skole, ther i eder effter rette wele. 

Patentet är intressant ur flera aspekter: 1. Det är första gången som bristfällig 
dikning uppmärksammas av statsledningen och till yttermera visso anges såsom 

varande jordbrukets grundläggande problem.78 2. Orsaken till det dåliga till

ståndet formuleras såsom en fråga om arbetsmoral. 3. Gustav Vasa insinuerar en 

utveckling mot det sämre genom att bönderna blivit slöare nu än förr. 4. Om 
ingen bättring skedde skulle kungen ej längre se "igenom fingrarna" utan då 
väntade räfst och rättarting. 

Ingen av dessa punkters allmänna innehåll är särdeles märkligt utan är helt i 
linje med Gustav Vasas vanliga inställning. Han utgick mer eller mindre från att 
alla andra var slöa och odugliga och att det blivit sämre och dessutom framförde 
han så gott som alltid mer eller mindre förtäckta hot. Trots det är patentet en 
mycket god inkörsport för analysen av såväl dikningens problem som arbets

moralens betydelse i sammanhanget. 
Bilden av de lata bönderna visar i sig tydligt att man ej räknade okunnighet 

såsom orsak till missförhållanden inom jordbruket, utan självklart var det ovilja. 
I och för sig är detta föga förvånande, eftersom de feodala bönderna vid denna 
tid oomtvisteligt kontrollerade arbetsprocessen och därmed även var i besittning 
av åkerbrukskunskapen. Lättjan, oviljan var däremot direkt riktad mot herrarna. 
Den hotade att ödelägga kronans gods. Ur Gustav Vasas synvinkel var det rän

tan som hotades. 

Tidpunkten för upptäckten av att dikeshållningen var ett allvarligt jordbruks

problem sammanfaller med den stora inventeringen av rikets räntor och uppläg

gandet av jordeböcker i nationell skala.79 Arbetsmoral var tydligen, ur kunglig 

78 Det finns ett äldre belägg för att Gustav Vasa var medveten om nödvändigheten av att 
dika. Men det rör sig bara om en enskild uppmaning, i byggningabalkens anda. I maj 1530 
tillskrevs således "Birge Pungamakare byfogde i köpung" om att han skulle ha noga överin
seende med att "gerdisgårdar och diken måge bliffue widh magte holledt" (GIR VII, s 90). 

79 Den 3/2 1541 återkom Gustav Vasa till åkerbruket i liknande ordalag som tidigare i ett 
plakat till menige man vid Distingsmarknaden i Uppsala ("Ther nest Dannemen, så förmane 
wij eder, till thett högzsta, ati och så wele sielffua achte och wete edertt egitt gagn och beste, 
med all then dell, som i siellfua schole haffua eder daglig näringh och föde uthaff, som äre 
edre Akrer, Engier, Humblegårder, och annet mere sligt, huilke i med all fliitt dijke och rödia 
wele, och förbätre edre Humblegårder, effter som wij eder ther om tiit och offte, och mest i 
alle samqwender, haffue formane latiidh, och Sweriges lagh inneholle, oppå thet ati siellfue 
och menige rigit ther egenom formeret och bettradt bliffua mötte, än doch ath sådane wore 
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synvinkel, detsamma som räntemoral. Genom att arbeta bättre skulle bönderna 

säkra sin bärgning och därmed dels förhindra ödeläggelse av kronans gods dels 
tillförsäkra kronan ränteinkomster.80 

Samma syn på böndernas arbetsmoral återfinns hos en annan betydande ränte-
krävare, nämligen Per Brahe d ä. Han skiljer ut två sorters anledningar till var

för räntebetalningen kunde utebli. Den ena var missväxter, olyckor, krig och 
dylikt, som bönderna ej kunde råda över.81 Vid dessa tillfällen var det feodal

herrens plikt att hjälpa och stödja sina bönder.82 Den andra typen var ovillighet 
och lättja. Vid sådana tillfällen var det gårdsfogdens plikt att börja med att hän

visa till goda mäns exempel och då i synnerhet fader och föräldrar, dvs samma 

argument som Gustav Vasa använde. Därnäst skulle hänvisas till himmelen. 

"Guudh hafwer lagt Menniskan oppå, att hon skall födha sig uhij sin anletes 
swet". Guds ords auktoritet underbyggs på ett ytterst belysande sätt, varvid just 
arbetsmoralens knytning till räntebetalningen är det centrala momentet. Det vä
sentliga är att göra gällande att det är bondens skyldighet att arbeta oberoende 

av om han är räntebetalare eller ej. "Tärföre säger Wijssemannen, Tu låter gäck 

bort till Myren, see oppå hennes seder och lär, ändock hon ingen Furste hafwer, 

höfwitzman eller herre, tillreder hon dock lijkwähl sin föda om sommaren".83 

Hjälper varken exempel eller Gud skall bonden hotas med straff. Och sker ändå 

ingen bättring skall han straffas "hårdt effter som lagh tilsigher haffwer hann 
icke Koo, Tå skall han böthe medh Kroppenn".84 Emellertid framhåller Per 

Brahe att en duglig gårdsfogde på två sätt skall försöka förekomma att detta 

överhuvud inträffar. Viktigast är att fogden "för all ting läggie sig winning om, 
Att alle gotz och gårder medh Erligitt gott och wällämpnet folk måge vara väl 
besittne". Ty då "bekommer herenn heller husbonden sin Rette Åhrlige Rentha 
utt tillfyllest" och mer därtill. Varest så ej är fallet "så får man ther lithett, och 

förmaninger ringe ting her till dagz hulpit haffuer, Szå råde och biude wij eder än nu ati 
thenckie ther annerlunde till, så ath thet mötte komma böter opå, eller wij wårde ther eth an-
net middel udij finnandis") i vilket också den, över hela landet, pågående skattläggningen 
ingående kommenteras och motiveras för marknadsbesökarna. GIR XIII, s 200 ff. 

OA 

Denna argumentationsstruktur kan beläggas flerstädes i Gustav Vasas brev. Se t ex det 
välkända mandatet av den 20 juni 1555 (GIR XXV, s 262 ff). 

81 Brahe 1971, s 218. 
82 Ibid, s 220 f utvecklar gårdsfogdens förpliktelse vid fall där en enskild bonde råkat illa 

ut till att i första hand vara ett försök till att organisera självhjälp inom bondesamfälligheten. 
Ett lämpligt sätt att göra detta på är att bonden håller gästabud för sina grannar varvid gårds
fogden då skall instruera honom att begära hjälp av dem "Så Att med thett samme hann giör 
sine wenner tilgodo, måghe the och ware honom någett tilwillighie så giör han dubbelt gagn 
med sitt giestebudh och förslöser icke sitt bortt fåfengtt". Av Åke Rålambs syrliga kommen
tar om ångersäd (se not 70) framgår det att Brahe talar om en existerande "hjälporganisa
tion", åtminstone fanns den 100 år senare. 

Q "3 

Ibid, s 219 (min kursiv i citatet). 
84 Ibid, s 219 f. 
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medh tidenn slett inthett". Sådana personer "som intet gått hafwe, eller bättre 
weele, them skall han mädh tädh första skillie wedh hemmanen".85 Den andra 
faktorn, som motverkade böndernas förslappning, var att se till att avraden er-
lades i tid. Ty påpekar, gamle greve Per i en passus, som å det tydligaste visar 
hur "arbetsmoral" och räntekamp är intimt förknippade med varandra:86 

Att thett styckett ähr icke fåfengtt insatt i Lagboken Att Affradet bör ware uthe 
om Tomes messe för Julenn, Ty att fåår laate och slösendhe böndher, beholle 
Affradett ihnne hoss sigh så lengie the haffwe tagett Julekostenn ther iffrånn, så 
får herrenn näpligen någett Affradh ther aff thett årett, och får bonden först dragé 
Affradett ihnn uppå sig, så moste Herren omsider giffwe till och Änthå giffwe 
Friiheter deruppå, så framt Hemmanet icke skall liggie öde medh allan, Terföre 
moste fougdtenn ware idkenn och förekomme Herrens skade udj tijd. 

Ur böndernas perspektiv var lättjan, lika litet som ur herramas, en fråga om en 
abstrakt arbetsmoral. För dem gällde den enkla regeln att feodalräntan sög upp 

det mesta av deras överskott, som gick utöver subsistensprodukten. Att öka pro
duktionen tedde sig därför inte speciellt lockande så länge som denna mekanism 
var i funktion.87 Begreppet arbetsmoral har således visat sig vara en ideologisk 
struktur i överbyggnaden som knyter an till basens kategori exploateringsför
hållanden, dvs sättet för produkternas samhälleliga fördelning. Orsaken till att 
arbetsmoralen överhuvud har kunnat uppfattas såsom en sorts produktivkraft är 

givetvis den tendens till att förvandla den till en individuell egenskap. Detta be
traktelsesätt har fullbordats i och med att termen arbetsmyra/ slagit igenom. 

Metoden att uppnå detta har tydligen varit att hänvisa till Skaparens avsikter. 
Men att feodalherrarna långt ifrån såg "arbetsmoralen" som en fråga om prote
stantisk etik framstår med komisk tydlighet i Per Brahes exempel om myran 
som arbetar trots att hon inte har några "furstar, hövitsmän eller herrar" över sig. 

Den insikt om dikningens betydelse som dokumenterats i det föregående var när 
den omfattades av bönderna en produktivkraft och när den omfattades av icke
producenterna en ideologisk struktur, som i likhet med "arbetsmoralen" hand
lade om produktens storlek och då enkannerligen de feodala herramas möjlig
heter att få ut sin ränta. Dessa strukturer påverkade därför inte och kunde inte 

heller påverka produktivkraften diken/dikning oförmedlat. Propaganda och be

straffningar var riktade mot produktionsförhållandena. "Arbetsmoral" var när 

allt kom omkring en fråga om räntans storlek. Propagandan gjorde gällande att 

85 • ~ T"! 
Ibid, s 218. Att skilja odugliga bönder från hemmanen gick dock tydligen inte alltid för 

sig ty uttalandet modifieras med orden "så framt han kan få andre, som bätre och förmehre 
ähre istaden igen". 

86 Ibid, s 220. 
87 Jfr vidare Lindegren 1980, s 27-41. 
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det låg i böndernas eget intresse att försörja sig själva och då underförstått skapa 

en produkt som var tillräckligt stor för att täcka både subsistensbehov och mer-
produkt. Bestraffningarna riktade sig mot böndernas ställning i produktionen. 

Det yttersta straffet var att skilja dem från produktionsmedlen. 
Av diken som överbyggnadsfenomen kvarstår två saker att förklara: Dels 

finns påståendet om en motvilja att dika kopplad till föreställningar om att dik
ning var fördärvligt för åkerbruket, dels finns dikeslagarnas reglering av dikes
egendomen. Det senare är naturligtvis inget problem i sig eftersom det är själv

klart att det rör sig om ett förhållande mellan bas och överbyggnad. Den förra 

strukturen är emellertid mer komplicerad då den antyder att överbyggnad och 

produktivkrafter eventuellt kan stå i ett direkt förhållande till varandra. Före

ställningarna om dikningens fördärvlighet, som i sig inte varit allmänt omfattad, 

måste emellertid om de skall betraktas som överbyggnadsfenomen och ej kun
skapsfrågor kopplas till frågan om produktionsresultatets storlek och alltså 

egentligen vara relaterade till exploateringsförhållandena. Dvs de är av samma 
art som exempelvis "arbetsmoralen". 

Sammanfattningsvis kan konstateras att överbyggnaden inte var någon boja 
för dikesproduktivkrafternas utveckling. I stället var det tvärtom så, att dikning
ens allmänna förträfflighet omhuldades av de ideologiska strukturerna i över

byggnaden. Således: Det som fjättrade dikena var produktionsförhållandena, 

vilket inte hindrar att den "dikesvänliga" överbyggnaden hjälpte till att upprätt

hålla en bas som försvårade en effektiv åkerdränering. 

3.2.2.3. överbyggnaden ett konserveringsmedel! 

Lagarnas reglering av dikesegendomen förblev på en central punkt i stort sett 

oförändrad från 1300-talet fram till och med 1734 års lag. Att ta upp ett dike 
mellan sina åkrar var hela tiden de närmast berörda böndernas ensak. Någon er
sättning för den areal, som diket upptog, gavs ej till skillnad mot vad som var 

fallet när diket grävdes vid en väg eller vid en gärdsgård. Principen formulera
des i Upplandslagen med "Nu tarva bönder dike mellan sina åkrar; då skall 

halva diket gå på varderas åker. För detta skall icke givas någon fyllnad",88 vil

ket i 1734 års lag komprimerades till: "Tarfvar dike läggas emellan grannars åk

rar; tå gånge hälft dike å hvartheras åker".89 

Denna princip kan i sig varken beskrivas som "dikesvänlig" eller "ovänlig". 
Däremot står det klart att dess samhälleliga innebörd var helt avhängig åker-

88 UL B 4:1. I stort sett likalydande i MEL B 6:2 och KrL B 7:2. 
89 1734 års lag B 4:2. I 6:3 stadgas om redan existerande diken: "Nu ligge grannars åkrar 

vid hvarandra; hafve tå hälft dike hvardera" 
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egendomens utseende. I ett system med smärre enskilda tämligen fyrkantiga åk

rar gav lagrumment inte upphov till några svårigheter. Bönderna offrade vardera 

lika mycket av sin åker till diket och njöt samfällt dräneringens frukter. Saken 
ställde sig helt annorlunda i ett jordbrukssystem med stora gemensamt hävdade 
byaåkrar där de enskilda bönderna innehade smala parceller. Om "bönder tar

vade dike" mellan sina parceller hindrades detta av arealförlusten. Samtidigt var 

det ju inte de dikesgrävande bönderna som njöt dräneringens fulla frukter utan 

deras grannar. Den enskilde bonden tvingades helt enkelt till att odla odikad 
åker och hoppas på gunstigt väder.90 

Genom att utvecklingen gick mot större byar med fler bönder, växande in-

hängnade åkerfält och smalare enskilda parceller kom dikeslagstiftningen att 

fungera som ett hinder för uppkomsten av ny dikesegendom. I stället lades 
efterhand gamla diken igen när åkerarealen utvidgades. Vid instiftandet av 1734 
års lag hade man tydligen insett att lagen fungerade på detta sätt och införde en 
bestämmelse som uppenbarligen syftade till att bibehålla existerande diken och 
även underlätta upptagandet av nödiga nya diken, när ny åker togs upp i oskif
tad mark. De tidigare bestämmelserna rörande fyllnad vid gärdsgårdar och vä
gar utsträcktes till avloppsdiken:91 

Aflops dike bör läggas af oskift mark, två och en half, eller två alnar bredt, en aln 
diupt, och en aln på botn, alt som nödigt är, och lägenhet thertill finnes. Och then 
sin åker thervid får, niute en aln till ren, utom byamål. 

Den legala regleringen av dikesegendomen medförde i sig inte att dikets pro

duktivkraft "fjättrades". Emellertid kom lagarna att fungera som ett ramverk för 

uppkomsten av ny dikesegendom. Med den ovan skisserade utveckling mot allt 

större ägosplittring, som var förhärskande i stora delar av landet, kom lagstift

ningen att verka konserverande. Lagenlig dikesegendomen förutsattes finnas 
runt fältet. Genom den succesiva och smygande utvidgningen av åkrarna till allt 
större fält överskreds småningom det optimala dräneringssystemet och fälten 
blev relativt sett allt sämre dikade. Samtidigt var det omöjligt att skapa ny 

dikesegendom inom fältets ram utan att göra en nyindelning av detsamma. 
Dikeslagstiftningen var ett konserveringsmedel. Diken skulle omgärda åkrar 
och fält, inte sönderdela dem och därmed basta. 

90" ~ 
Heckscher 1949, s 247 meddelar, efter Barchaeus, ett konkret exempel på hur en bonde 

ej kunnat gräva ett dike, eftersom grannarna ej velat gå miste om den erforderliga marken. 
Huruvida bonden krävde fyllnad eller om det var fråga om att grannarna inte ville bidraga 
med sin hälft av dikesmarken framgår dock ej. 

91 1734 års lag B 4:2. 

79 



3.2.2.4. den "fjättrande" basen! 

Vid mitten av 1700-talet stod det fullkomligt klart att jordegendomens allmänna 

form i stora delar av landet - de smala enskilda parcellerna inom ramen för "by

sens samfällda åkrer" - var ett allvarligt hinder för jordbrukets utveckling.92 

Dessförinnan hade redan Gustav Vasa uppmärksammat tegskiftets negativa 

konsekvenser. Enligt honom hade det lett till att de lata bönderna i byarna hade 
förhindrat de flitiga att vidmakthålla åkern genom dikning etc. Som en konse
kvens av detta och då speciellt den dåliga dikningen hade de flitiga fått allt vatt
net på sina åkrar och tvingats lägga igen dem lika väl som de lata. Hela landet 
hade därigenom fördärvats och allt hade blivit mossar och kärr bevuxna med 
"skvattran, pors, blåbär och tranebär".93 

Detta till trots kan man inte hävda att tegskiftet framstod som något huvud

problem för Gustav Vasa utan orsaken låg i böndernas lättja och ovillighet som 

yttrade sig på en mängd olika sätt. Tvåhundra år senare var det dock, som sagt, 
alldeles uppenbart, att tegskiftet var problemet. Jacob Faggot skrev år 1746 så
ledes bland annat:94 

Om ock någon granne i byn finner aldrig så klart, att det vanliga åkerbrukssättet 
är skadligt, så att det borde och kunde ändras på ett eller annat sätt, såsom att där 
borde sås gammal i stället för ny säd eller vinterråg i stället för vårråg, och att 
jorden fordrade någon annan indelning till träde och vila än den, som förut är 
antagen i byn, eller ock om en granne ville göra några nyttiga försök till åker
brukets bättring, ja om någon ville anlägga dikning eller ändra den gamla dik
ningen och sådant mera; så kan det intet ske för tegskiftinrättningens skull. 

Faggots lösning för att komma till rätta med problemen var som bekant att 

genomföra ett storskifte. På ett håll i Skåne kom hans förslag att så gott som 
omedelbart vinna efterföljd, nämligen vid Barsebäcks gods. Godsägaren, Gus
tav David Hamilton, föranstaltade om en nyindelning av Barsebäcks by. Först 
tillkallades en lantmätare som uppgjorde en dikningsplan oberoende av existe
rande eller kommande åkerindelning. Därefter delades vångarna, som åkerfälten 
kallas i Skåne, in i nya och större parceller än tidigare varefter de lottades ut 

bland landborna. Dikningsarbetet fick dessa utföra mot avräkning av sin dags
verksskyldighet.95 

Sambandet mellan en nyindelning av jorden, dvs en reformering av egen
domsförhållandena och just dikningsverksamheten kommer tydligt till uttryck i 

09 ~~ ~ 
Heckscher 1949, kap III och IV. 

93 GIR XXV, 20/6 1555, s 266 f. Se även Ingers 1949, s 194, som försiktigtvis tillägger att 
svartmålningen nog var överdriven. 

94 Citatet ur Faggots skrift "Svenska lantbrukets hinder och hjälp" har hämtats ur Weibull 
1923, s 117 (min kursiv). 

95 Weibull 1923, s 118. 
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Carl Gustaf Weibulls arbete om det skånska jordbruket. Han framhåller att i 

"samband med storskiftet och först möjliggjord genom detsamma skedde en av-

dikning av landet på sätt i 1757 års kungl resolution förordnats. Under lantmä

tarnas ledning lärde bonden i Malmöhus län att hantera dikesspaden". Att dräne

ringsbehovet var överväldigande i de stora vångarna kan exemplifieras med 
uppgifter om dikningsarbeten i samband med storskiftets genomförande. I Söd
ra Åkarps by nydikades 1 994 alnar, i en vång i Lomma by 2 883 alnar, i Sim-
linge by 1 939 alnar, i Saxtorps by 5 532 alnar. Weibull konkluderar sin analys 

av det skånska storskiftet med: "Vattensjukan på den skånska slättbygden hade 
varit en kräftsjuka för sädesodlingen. I dess delvisa avhjälpande ligger kanske 
storskiftets största betydelse."96 

Skiftesverket som sådant lokaliserade problemen till egendomsförhållandena. 
Men andra svårigheter förelåg också. Den största föregångsmannen vid ett in
förande av ett nytt jordbruk - godsägaren Rutger Maclean på Svaneholm - hade 

insett att de feodala exploateringsförhållandena också stod i vägen för utveck

lingen. Vid sidan av och samtidigt som enskiftet genomfördes på hans gods 

avskaffades också hoverisystemet. Under en mycket kort tidsperiod omvandla
des Svaneholms underlydande feodalbönder till kapitalistiska arrendatorer. För 
Rutger Maclean själv var de nya kapitalistiska arrendatorerna långt mer lön
samma än de gamla hoveribönderna men trots det och trots att han ivrigt propa

gerade för sina reformer var endast någon enstaka godsägare hågad att följa ho
nom i spåren.97 

Dikets produktivkraft "fjättrades" av de feodala egendomsförhållandenas fort

gående utveckling. Uppkomsten av allt större byar med allt fler brukare och allt 

större samfällda fält ledde till en tilltagande omöjlighet för den enskilde bonden 

att dika. Gamla diken lades igen och åkrarna blev efterhand allt mer vatten
sjuka. 

Höjer man sig något över åkerdikets kant står det naturligtvis klart att det inte 
bara var detta som fjättrades. Parcelleringen av jordegendomen hade allmänt 
negativa konsekvenser för en rad åkerbrukstekniker och förhindrade bland annat 
också ett införande av rationella växtföljder. Men långt viktigare än parcelle-
ringsprocessen var att det var frågan om feodala jordegendoms- och exploate
ringsförhållanden. Under sådana fanns det självklart inga förutsättningar att dri
va ett rationellt jordbruk, ty i definitionen av ett dylikt ligger att det är kapi
talistiskt eller åtminstone sker inom ramen för ett kapitalistiskt samhälle. Det 

Ibid, s 125 f. 
97 Ibid, s 126 ff. 
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förstod bland andra Rutger Maclean, som hade studerat jordbruksfrågor i Eng

land, Skottland och Belgien, utan att han kunde formulera det i dessa termer! 

Samma insikt hade Karl Marx, som också fann termerna. 

3.2.2.5. tes b): konklusion 

Tesen om en produktivkraft i bojor går helt enkelt ut på att förändringar i basen 

efterhand kommer att verka hindrande för produktivkrafterna. Det grundläg
gande skälet till att dikningen försvårades var den fortgående ägosplittringen. 
Denna ledde nämligen till att anläggandet av ny dikesegendom i oproportioner

ligt hög grad kom att gå ut över den enskilde brukarens areal samtidigt som det 
var dikesägarens grannar som tillgodogjorde sig de huvudsakliga vinstema av 
en förbättrad dränering. 

När lagstiftningen tillkommit omgärdade åkerdiket små enskilda och i stort 
sett fyrkantiga åkrar. Lagarna skyddade och befrämjade denna typ av egendom, 

dvs diken längs sidorna på åkrarna. Utvecklingen av en åkeregendom samlad i 

stora och långsamt växande byafält, som efterhand uppsplittrades i allt smalare 

enskilt brukade parceller hade givetvis ej förutspåtts av lagstiftarna. Processen 
ledde emellertid till, att överbyggnaden tenderade att konservera en typ av 
dikesegendom som småningom inte längre var tillräcklig för att garantera till
fredsställande dränering. Vad som behövdes var ett instrument som motverkade 
de oförutsedda konsekvenserna av allt större åkerfält i kombination med tillta

gande ägosplittring och som på ett kontinuerligt sätt möjliggjorde nyindelningar 

av den odlade jorden med hänsyn till dräneringsbehovet. Möjligen skulle en ut
veckling av ett ytterligt avancerat fyllnadsinstitut ha kunna fyllt denna funktion. 
Intressant nog skedde också vissa försök i denna riktning i och med tillkomsten 

av 1734 års lag som innehöll fyllnadsbestämmelser vilka, om lägenhet därtill 
fanns, var tillämpliga vid nyodling. 

Överbyggnaden kom genom sin reglering av dikesegendomen att konservera 
föråldrade produktionsförhållanden. I sig förefaller detta inte att vara märkvär
digt, eftersom det står helt i överensstämmelse med vad som vanligen påstås 
gälla överbyggnadsfenomen. Men saken är långt mer spännande än vad som i 

förstone kan tyckas. Ty de legala, konserverande strukturerna som i sig själva 
var positiva till diken existerade sida vid sida med andra ideologiska strukturer, 
vilka i det stora hela var mycket "dikesvänliga". Denna överbyggnadens 
allmänna "dikesvänlighet" hade emellertid ingen som helst möjlighet att slå 
igenom så länge som basen tenderade att utveckla allt starkare bojor för 
åkerdikets produktivkraft. Hos Gustav Vasa kan man iakttaga hur han med väx

ande vrede noterar att alla hans förmaningar, uppmaningar och hotelser för-
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klingar ohörda. Hans undersåtar var som vanligt otacksamma och förstod som 

vanligt varken sitt eller kungens bästa. Men det kunde inte vara på något annat 
sätt; det fanns endast två lösningar. 

Den ena var att omvälva produktionsförhållandena och därmed spränga de 
bojor som fjättrade åkerdikets produktivkraft, den andra var att överskrida det 

öppna åkerdiket som dräneringsmetod och börja täckdika. Jacob Faggot och 

många andra iakttagare vid 1700-talets mitt, som levde före täckdikets uppfin
nande, insåg att det endast farms en lösning - att omvälva jordägoförhållandena. 
Något förbiseende kan man inte anklaga dem för: de identifierade den enda 
möjliga reformvägen. Att den var uppenbar för många förringar inte klarsyn-
heten. Vägen var nämligen revolutionär. 

I uppställning 4 har huvuddragen i dikesutvecklingen 1350 till 1750 relaterats 
till produktivkrafter, produktionsförhållanden och överbyggnad på samma sätt 
som skett tidigare. 

Uppställning 4. Dikets "fjättrande" 1350-1750. 

tid produktiv krafter 

1350 Öppna åkerdiken som gav 
1440 tillräcklig dränering 

1540 Vissa dräneringsproblem, 
1635 som efterhand 
1680 blir allt tydligare. 

produktionsförhållanden överbyggnad 

1730 

1750 

Otillräcklig dränering ut
märkande för slättbygder. 

Enskilt ägda fyrkantiga 
åkrar, liten ägosplittring 

Långsamt tilltagande ägo
splittring, växande byafält, 
fortgående parcellering i 
smala åkrar. 

Snabbt tilltagande ägo
splittring, växande byar 
och växande byafält. 

Dikesvänlig MEL 
Sammalunda KrL+ 

Dikessyn GIR =+ 
Syn+råd LMinst+ 
Dikningstvång i 1681 
års HO + 

Fyllnadslag + 
Dikespropagda i 
exv MBO år 1742 

anm: LMinst=lantmäteriinstruktioner; HO=Husesynsordning; MBO=mönsterbyordning. 

3.3. åkerdikets dialektik 

Åkerdiket historia i Sverige har i det föregående skisserats. Genombrottsperio
den ca 1100/1200 till 1350/1450 har karaktäriserats såsom ett enkelt fall av pro-
duktivkraftsdeterminism. Det betyder att dikningen i takt med att den bredde ut 
sig gav upphov till en dikesegendom varefter det småningom tillkom en adekvat 
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dikeslagstiftning. Denna process kompliceras en smula av att dikesegendomen 

under en period förmodligen stod i motsättning till boskapsegendomen, vilket 
ledde till att det i det äldsta lagmaterialet finns stadganden som kan tolkas så
som anti-dikeslagar. Dessa lagar skyddade således boskapsegendomen, vilket 
tyder på att denna var viktigare än åtminstone dikade åkrar något som i sin tur 

pekar mot att boskapsskötsel var mer betydelsefullt än åkerbruk. 

Till skillnad från genombrottsperiodens ur teoretisk synvinkel relativt sett 

enkla formel (produktivkraftutveckling —» förändring av basen —» förändring i 

överbyggnaden) framstår dikets "fjättrande" som en mycket svårfångad process. 

I och för sig är det endast vad man kan förvänta sig, eftersom den "determinis

tiska" fasen övergår i en ny fas där basen kommer att inta den dominerande 
ställningen. Men detta äger rum inom ramen för en komplex "växelverkan" 

mellan bas och överbyggnad å den ena sidan och bas och produktivkrafter å den 

andra. 
Huvuddragen i denna ömsesidiga "växelverkansprocess", i vilken basen likväl 

spelar en överbestämmande roll kan enligt min åsikt skildras i följande kedja: 

1) produktivkrafterna: en långsam och smygande utvidgning av åkerarea
len —> 

—> 2) basen: växande åkerareal som ägs inom ramen för byasamfälligheter 

och tilltagande ägosplittring —> 
—> 3) överbyggnaden: lagarna gynnar dikesegendom intill vägar och gärdsgår

dar genom fyllnadsbestämmelser men ger ej rätt till fyllnad för diken inne i 

bysamfällighetens gärde —> 

—> 4) basen: dikesegendom inne i bysamfällighetens åker läggs igen för att ut
öka arealen —> 

—» 5) produktivkrafter: en smygande försämring av åkerns dränering leder till 

sämre odlingsbetingelser och avtagande produktion per arealenhet —> 
—> 6) basen: mindre relativt överskott att fördela mellan producent och icke

producent —> 

—» 7) överbyggnad: allt "dikesvänligare" ideologiska strukturer genom propa
ganda <— 
8) basen: detta får i stort sett ingen effekt utan ägosplittringen och igenläg
gandet av tidigare dikesegendom fortsätter —» 

—» 9) produktivkrafter: ännu sämre dränering ger sämre odlingsbetingelser —> 

—> 10) basen: fortsatt minskande relativt överskott 
—» 11) överbyggnaden: än "dikesvänligare" klimat genom propaganda, råd

givning, kontroll och lagstadgad dikningsskyldighet etc <— 
12) basen: ingen effekt utan... —> osv. 
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Enligt denna tolkning skulle efter en period av ömsesidig växelverkan, vilken 

då rimligen inföll under den period då det rådde "harmoni" mellan de tre hu

vudnivåerna, småningom basen kommit att dominera över produktivkrafterna 
och således "fjättra" dem. Denna utvecklings riktning understöddes av över
byggnadens legala ideologiska strukturer, som konserverade en inadekvat form 
av dikesegendom i förhållande till den dräneringssituation som sakta utvecklade 
sig. De negativa följderna av produktivkrafternas bindande ledde till ett mins

kande relativt jordbruksöverskott, vilket i sin tur gav upphov till allt "dikesvän-

ligare" ideologiska strukturer i överbyggnaden. Dessa kunde emellertid inte 

längre förändra basen. Den fortgående ägosplittringen och dess konsekvenser 
hade blivit dominerande för åkerdiket såväl såsom produktivkraft som över
byggnadsfenomen . 

Beträffande "fjättrandets" kronologi finns egentligen inga andra fast håll
punkter än att situationen var mycket otillfredsställande vid 1700-talets mitt. 
Lösligt kan emellertid framkastas hypotesen att motsättningen mellan åkerdiket 
som produktivkraft och som produktionsförhållande på sina håll var betydande 
redan vid mitten av 1500-talet, då den kan skönjas i Gustav Vasas brev. Kanske 
var det också så att hans åsikt om att det blev allt sämre beställt med dikningen 

och att det var bättre förr inte bara är ett uttryck för ett vanligt ideologiskt ele

ment, utan även är en korrekt iakttagelse. Den efter Gustav Vasas tid följande 
ytterst långsamma expansionen, inom ramarna för den gamla bybebyggelsen, 

bl a till följd av de många, långa och stora krigen kom dock att medföra att mot

sättningen i stort sett bibehölls på oförändrad nivå. När expansionen ånyo tog 
ordentlig fart, efter det stora nordiska kriget, skärptes motsättningen hastigt, vil
ket ledde till att den snart fick sin samhälleliga formulering. 

Förändringen i denna växelverkan styrdes således av de växande åkerfälten och 
den tilltagande parcelleringen. Orsakerna till denna process har hållits utanför 
studiet av åkerdikets dialektik men skall slutligen beröras i korthet. Enligt min 

mening drevs denna utveckling fram av en ständig relativ brist på arbetskraft. 

Såväl diknings- som inte minst viktigt hängnadsarbetet minskade dramatiskt ju 

större de sammanhållna fälten var. Den relativa arbetskraftsbristen hade sin 
mest grundläggande orsak i de feodala exploateringsförhållandena. Så länge 
dessa bestod fanns det inget incitament för bönderna att öka sin produktion. Och 
situationen förvärrades dessutom av befolkningskatastrofer och krig. 

Vid mitten av 1700-talet var de feodala exploateringsförhållandena ordentligt 
underminerade. Vid mitten av 1700-talet hade den arbetskraftsbrist som orsaka
des av de stora och långa krigen äntligen övervunnits. Vid mitten av 1700-talet 
påbörjades skiftesverket. Vid mitten av 1700-talet omformades produktionsför-
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hållanden och överbyggnad hastigt i kapitalistisk riktning. Vid mitten av 1700-

talet sprängdes åkerdikets bojor. Där dessa bojor - de feodala egendomsförhål
landena - givit plats för nya kapitalistiska egendomsförhållanden fanns en ut

vecklingsform för nya produktivkrafter: täckdiket uppfanns! 
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4. Teori och praktik: Slutsatser 

Syftet med denna essä som formats till en åkerdikesexposé har varit att plädera 

för nödvändigheten att historiematerialistsk teoriutveckling måste kombineras 
med eller om man så vill bygga på en ingående empirisk analys. Denna stånd
punkt grundas på uppfattningen att historiematerialismen är en empirisk teori, 
dvs grundad på reella samhälleliga förhållanden. Teorin omfattar det allmänna i 
dessa förhållanden, inte säregenheterna. Och den har således sin begränsning. 

Själva meningen med teorin och arbetet på att vidareutveckla denna är att skapa 

ett allt bättre medel för den vetenskapliga praktikens egentliga mål: att så långt 
som möjligt förklara verkligheten eller som Marx formulerade det: uppåtstigan-
det från det abstrakta till det konkreta. 

Jag har emellertid snarare gått den andra vägen i denna undersökning genom 
att göra en näst intill bokstavlig djupdykning i akt och mening att studera rela
tionerna mellan teorins tre huvudnivåer, hur den så kallade dialektiska växel
verkan fungerar osv. På detta plan har resultatet helt fallit inom ramen för den 
klassiska formulering av teorin som presenterades inledningsvis. Man kan kon
kludera att den dels i allra högsta grad visat sig användbar för en konkret analys, 
dels vara konsistent. Och detta i sådan grad att man inte ens kan tänka sig att det 
skulle ha kunnat vara på ett annat sätt: produktivkrafterna förmedlades verk

ligen via basen till överbyggnaden och vice versa och - vågar jag påstå - inte ens 

en analytisk filosof kan trots efterhandsperspektivets alla fördelar konstruera en 
överbyggnad, som kunnat upphäva basens succesiva "fjättrande" av produktiv

krafterna, utan att samtidigt konstruera helt nya produktionsförhållanden. Deras 
misslyckande, om de försökte sig på något dylikt, skulle läggas till raden av 
tidigare försök som dokumenterats från Gustav Vasas dagar och 200 år fram i 

tiden. Lösningen var en: att omvälva produktionsförhållandena och tiden var 

mogen att göra detta först vid mitten av 1700-talet. 
Framställningen har dock inte bara artat sig till ett nedstigande till det teore

tiska träsket, utan den har givit viktiga insikter vad gäller uppåtstigandet: Stu
diet av åkerdikets historia är också ett studium av Sveriges historia och många 

sammanhang, som för mig tidigare varit fördolda, har blottlagts. I åkerdikets ut

veckling från omkring år 1200 till 1750 fångas nämligen viktiga aspekter av den 
svenska feodalismens historia. För att parafrasera ett berömt marxcitat ligger det 
nära tillhands att säga, att åkerdiket gav upphov till en värld av feodalherrar och 
täckdiket en värld av kapitalister. Men givetvis är detta att både hårdraga resul
taten och att inbjuda till missförstånd. Däremot är det inte en överdrift att, inom 
ramen för en analys av de faktiska dialektiska förhållandena mellan produktiv -
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krafter, bas och överbyggnad, påstå att åkerdikets period och feodalherrarnas är 

en och samma. När åkerdiket fri gjorts och kompletterats med täckdiken, då 

hade den feodale landbon och bonden också gått i graven. På sina håll hade de 
ersatts av kapitalistiska jordbrukare, på andra av enkla varuproducenter, som 

likväl verkade inom ett kapitalistiskt samhälle. 

Det skall slutligen erkännas att exemplet åkerdiket vare sig är glasklart eller in-
vändningsfritt. Men som utgångspunkt för en teoretisk diskurs är det långt 
överlägset alla världens roddbåts- och kanotpaddlarsamhällen. Likaledes kan 

inte hävdas att åkerdiket fått sin historia skriven: Den har bara skisserats. Trots 

att varken de teoretiska eller empiriska resultaten är oomtvistliga, vill jag ändå 

påstå att uppsatsen, bortom alla tvivel, visar det fruktbara i att kombinera teori 
och praktik. Och det gäller oberoende av om kunskapens mål är det abstrakta 
eller det konkreta. 
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Summary: The Being, the State and the 
Ditch. Three Theoretical Essays. 

The three essays are written in polemics against an increasing antitheoretical 
tendency within the tradition of historical materialism during the 1980's. Now-
adays a solid disinterest in theory prevails. 

I. The Being or About the Limits of Theory. 

The essay discusses the importance of the category reality to historians in 

general and historical materialists in particular. Historians have, generally 
speaking, avoided to consider ontological questions. Despite their study of real

ity, few have raised questions concerning the nature of the fundamental object 
of their research. Such matters have readily been handed over to the philoso-
phers. 

This division of labour is to the advantage of the historians to some extent; 
they are liberated from years of ruminations, and they could unwearidly con-
tinue their research, irrespective of what the philosophers might say. In another 
sense, the unconsciousness of the historians concerning reality is less success-
ful. Without a solid opinion on the quality and the nature of reality, it is not 
entirely possible to pose relevant questions concerning it. A Swedish historian 

of ideas, professor Sven-Eric Liedman, maintains that the fundamental dilemma 

of the theory of science is, that "as long as we believe that reality will answer us 

without ourselves putting any questions, but only collecting scattered parts, so 
long reality will remain mute to us." 

A comprising theory about society and its development therefore ought to be 
founded on a well developed ontology. Dialectical materialism is the foundation 
of historical materialism. Dialectical materialism is the doctrine about the 

contradictions and the game of the contradictions. Its ontologic foundations 
could be formulated in the following eight sentences: 
1. Within objects there are contradictions 
2. Between objects there are contradictions. (See fig 2). 
3. The contradictions consist of one general and one particular dimension. 

4. There are different generalities. They never exist in their singularity, but al-

ways together with, united with, particularities. 

5. The generalities have a dominant position within the contradictions. 
6. Distinct levels of motion correspond with these generalities. 
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7. Lower levels of motion are the prerequisities for the higher ones. This does 

not imply that higher levels can be reduced to a lower one. At the same time 

a lower level can exist irrespective of the existence of a higher one, whereas 
the opposite is not possible. (Fig 3). The model is an irreducible hierarchy 
of structures. 

8. There are totalities, which are not reducible to their respective entities. The 

totality emerges through the hierarchic linking of the parts. Hierarchically 
subordinated objects are connected with each other via hierarchically su-

perior objects within the totality. The location of the objects is determined 

by the totality. They should be explained from what they are conditions for. 
The explanations are defined as "functional". 

This determination of the character of the totality furthermore implies that the 

context, which establishes the system, is given by the generalities. The parts 
establish totalities by consequence of the circumstance that the generalities in 

the hierarchy or the hierarchies are structurally connected. The generalities give 

form and structure to the hierarchical totalities concerning their particularities as 
well as their totality. The concrete content of the totality is, however, given by 
the particularities. A more detailed analysis of the structure of the totality is 

made in figure 4. The form of the totality is established through relations where 

the generalities dominate: the symbol A-A or the links A-A-A- etc. Connections 

where the particularities dominate the hierarchical junction of the objects breaks 

the systematic: the symbol S -A. By their nature they are specific in every spe-
cific case. Following this there are restrictions of a very special character of 

what is systematic (junctions of generalities), and what is not systematic (junct-
ions of the particularities). 

These basic ontic suppositions have implications for the theory of knowledge. 

Only A-A connections are possible objects of general knowledge. Sn-A 
connections give particular knowledge. Sn-A-A links support a weaker general-

ity - knowledge about them has a more concrete content than the empty general 
general. 

The ontic linkage of generalities thus presupposes a possible counterpart in a 
link of concepts. From this follows that a theory of society with the ambition to 
treat totalities has to be sustained by such a link of concepts. 

Like reality, which contains generalities and particularities, the human mind 
contains systematic/theoretical as well as phenomenological knowledge. A 

theory, however, always concerns the general and can never be used for quest-

ions concerning the specific or the particular. A sophisticated example of such a 
false conclusion is found in the attempts to explain theoretically why the transit-
ion from feudalism to capitalism first occurred in England. A theory derived 
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from particularities never achieves anything but a generalization of particularit-
ies. 

The theory of society is thus an essential part of the process of knowledge. It 

must be founded on connections of generalities. With the aid of such a theory it 
is possible - following Marx (and Plato) - to ascend from the abstract to the 

concrete. 

II. The State and the Superstructure in the Class Society 

The dialectics between base and superstructure has long been a field of contro-
versy. Discussions have often ended in assumptions about the interaction of the 
different levels or about the base determining in the last instance. Here these 
vague formulations are replaced by the following statement: The dialectics 
base/superstructure takes place through a direct relation between the relations of 

production and the ideological structures. 
The ideological structures, or as Marx terms them "the social consciousness", 

are the forms through which the relations of production are made visible to 
man. In different societies this consciousness gets a more or less institutional-

ized form. The forms differ: party, community, church etc. 
The specific form of the social consciousness influences the content of the so

cial consciousness. This influence is the foundation of the relative autonomy of 
the superstructure. 

The ideological structures, the social consciousness, can thus preferably be 
studied with the categories of the base as the point of departure, e.g., relations 
of property, class and exploitation. The usefulness of this outlook is in the art

ide illustrated by the feudal social formation. 
The principal antagonism of the feudal mode of production is between an ex-

ploiting feudal class and an exploited class of peasants. In the following (as in 
figure 6 above) the peasantry is the subject of the analysis. The social position 

of the peasantry is determined in two ways: 
a) by the relations of the class to other classes, the feudal class first among 

them. This duster of relations is subdivided into relations of property: the 

relation to the means of production; class relations: the position within the 
process of production; relations of exploitation: distribution of the result of 

the production. 
b) by the relations between social layers and strata within the class. 

The relations of (a) determines those of (b). The relations of class determines 

the character of the inner relations of reproduction. Conflicts within the class 

contributes to a change of the inner relations of reproduction. 

91 



By separating the outer and inner relations of the class the model is dichotom-

ical. Between these two parts there is a neutral area. This area is not theore-

tically determined by the stated dusters of relations. It is instead deduced from 

the hypothesis, that a society characterized by the rude relations of classes and 

an unveiled class struggle would disintegrate. The neutral area thus corresponds 

roughly to the Marxist concept of the state. 
The principal function of the state is to reproduce the relations under (a). This 

can be achieved in two ways. The ideological and juridical function of the state 

conceals or mitigates class power. Hereby the state appears as neutral and as 

standing above the class struggle. The state can, as well, influence the relations 

under (b) in order to reproduce (a). Through economic redistribution from the 
exploiting class and the intermediate layer and within the exploited class, the 

concrete result of the exploitation are, as it were, mitigated. The inner relations 

of reproduction of the exploiting class are ameliorated. 

In order to fulfil its function the state has to be socially accepted; it has to be 

apprehended as both legitimate and rightful by the majority of the population. 
An important legitimizing measure is to warrant the reproduction of the exploi
ted class. In a modern society this is achieved by means such as social insuran-
ces, medical care, education etc. The neoliberal challenge against the welfare 

state threatens, from this point of view, the legitimacy of the state. If the welfare 

institutions disappear the class character of the state will be unveiled in all its 
nakedness. 

III. The Dialectics of the Ditch 

According to G A Cohen, ideology does not belong to the superstructure. Co-

hen's marxological argument must be refuted. Karl Marx considered ideology, 

or the social consciousness, to be a part of the superstructure. 
Marx's theory of society must be considered as an irreducible hierarchy of 

structures; the base rests on the forces of production and the superstructure on 

the base. One of Cohen's main credits is the reconstruction of the logic and the 

consistent structure of Marx's theoretical edifice. 
The superstructure and the forces of production must be mediated through the 

base as a consequence of the architecture of the theoretical hierarchy; there can-
not be any direct connection between them. Cohen does not, however, state this. 
When Cohen assigns social consciousness to the superstructure the consistence 

of the social theoretical model seems to crack. Social consciousness - the ideol

ogy - becomes a vague entity that is loosely related to the forces of production, 

the relations of production or the institutions of the superstructure. Cohen does 
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not stop here. He maintains, using for illustration a hypothetical example of the 

development of the forces of production in a rowboat society that is transformed 
into a canoe society, that work relations constitute a certain category, which 

belongs neither to the forces of production nor to the relations of production. 

Cohen's interest is concentrated upon the individual elements of the theory. 

This might explain why he transforms work relations and social consciousness 

into vague entities. If the perspective of wholeness of the historical materialism 
is to be upheld, Cohen's view has to be refuted. These categories must be given 
a place within the entirety. Work relations must be considered as a part of the 
forces of production and social consciousness as belonging to the super-
structure. 

The imaginary example of the rowboat society contains another dimension. 
Cohen pretends that ideology might directly hamper a development of the for
ces of production. If Marx's theory of society is regarded as an irreducible hier-
archy of structures, such a reading is unacceptable. 

Cohen's example is inadequate. Instead of imaginary examples the discourse 

of the theory has to be founded upon empirical investigations. We are thus in 

need of studies of what occurs when new forces of production penetrate, cause 
new relations of production, and, finally, are fettered due to the limited elasti-
city of these relations. In this article special reference is made to the study of the 
relations between ideology and the forces of production. 

In an agrarian society the capability to keep water off the fields is an essential 
force of production. The technology of drainage predominating in Sweden from 
at least as early as the thirteenth century and into the nineteenth century was the 
open ditch. When the technology of ditching became generally accepted, the 
relations of property changed. Animal husbandry lost ground and agriculture 
became more dominant. New relations of production eventually led to a change 

in the superstructure. Laws favourable to ditches were instituted. 

During the sixteenth century the ditch became a fettered force of production. 
Already at the middle of the century the first signs of discrepancies were notice-
able. It was, however, not until two centuries låter that state authorities observed 
the problems of defective ditching. In spite of intense propaganda at the middle 
of the eighteenth century and laws favourable to ditches the situation deterior-
ated. 

The process of fettering is far more complicated than the triumphal march of 
the ditch. It can be divided into three phases: 

1. At the beginning the forces of production "created" adequate relations of 
productions (i.e., the determinism of the forces of production). Thereafter a 

mutual interaction between forces of production and base emerged. 
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2. Changes in the base caused legislation favourable for ditches. Interaction 

between forces of production and the base prevailed. 
3. This general interaction was succeeded by a phase when the base began to 

dominate over the forces of production; the latter became "fettered". A con-

tinuous parcelling of land and its consequences became an obstacle for the 

development of the technique of drainage in its capacity as a force of pro

duction and as a superstructural phenomenon. The previously established 
pro-ditch legislation was not capable to break the barrier of the relations of 
production. The only solution was to revolutionize the relations of produc
tion. This was possible at the middle of the eighteenth century. 

The conclusion is that the classical formulation of the societal entirety is 

applicable in a concrete analysis. The entirety is in no need of a reconstruction. 

Cohen's unrelated concepts, work relations and ideology, are to be found in this 

entirety. Ideology does not directly influence the forces of production and the 

latter do not frame the ideology. The relation between the forces of production 
and the superstructure are always mediated through the relations of production. 

The propaganda of the authorities for increased ditching in Sweden during the 

eighteenth century was talking to deaf ears as long as the relations of property 

were of a character that made technical improvements impossible. 
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