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Abstract: 
 

Denna uppsats är en historisk prövning av giltigheten hos en teoretisk arbetsmodell, 

ursprungligen hemmahörande i samhällskunskapen. 

 

Modellen som prövas är en typologi från Joachim Raschkes bok Soziale Bewegungen: Ein 

historisch-systematischer Grundriss. Av språkliga skäl utgår dock denna uppsats från Martin 

Stolares tolkning av samma typologi, i dennes avhandling Moderniseringskritiska rörelser. 

Modellen delar upp föreningslivets sociala rörelser med utgångspunkt från de metoder vilka 

rörelserna använder för att åstadkomma en samhällsförändring. Utifrån detta typologiska 

raster kan sociala rörelser klassificeras som antingen makt- eller kulturorienterade.  

 

Denna uppsats prövar giltigheten hos Raschkes typografi genom en historisk fallstudie av 

verksamheten hos två organisationer, vilka bägge framgångsrikt verkade i Sandviken under 

åren 1948-1960. Den första är Sandvikens arbetarkommun som får stå som representant för de 

maktorienterade rörelserna. Den andre är Sandvikens hälsofrämjande, som representerar de 

kulturorienterade motsvarigheterna. Verksamheten hos de bägge rörelserna analyseras efter 

sju frågeställningar, vars svar även korreleras med varandra. Resultaten av svaren jämförs 

avslutningsvis med den teoretiska modellen. 

 

Resultatet blev att Joachim Ratschkes modell, i detta fall, mycket väl stämde överrens med 

verkligheten. Arbetarkommunens verksamhet var närmast en avskrift av Martin Stolares 

presentation av den maktorienterade idealtypen, medan hälsofrämjandet i sin tur svarade på 

alla kriterier som krävdes för att kunna beskrivas som kulturorienterad organisation.   

 

Nyckelord: Förändringsstrategi, Ämnesövergripande studier, Sandvikens arbetarkommun 

och Sandvikens hälsofrämjande. 
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Verksamhet och Rörelseparadigm – En fallstudie 
 

1. INLEDNING 
 
Det är min övertygelse att historia är ett oumbärligt verktyg för andra vetenskapliga 

discipliner. Framförallt forskare hemmahörande inom humaniora kan dra nytta av historiska 

studier. Discipliner som sociologi, konstvetenskap, litteratur, statsvetenskap och antropologi 

etc., tangerar alla historievetenskapens gränsland. Ett område där historiedisciplinen utgör en 

behövlig hjälp för att ta fram och kritiskt granska fakta. Dock slutar inte uppgiften där. 

Historieämnet kan inte bara hjälpa dessa discipliner att pröva fakta de behöver utan har även 

kapaciteten att bekräfta, falsifiera eller åtminstone komplettera ämnenas egna arbetsverktyg. 

Med arbetsverktyg syftar jag främst på de idealtyper, typologier och andra tankemodeller, 

vilka används för att systematisera och analysera människor, institutioner, rörelser och stater 

mfl hos andra discipliner.  

 

Denna uppsats ämnar vara en sådan ämnesövergripande studie, där giltigheten hos en 

samhällsvetenskaplig typologi, dvs. en teoretisk arbetsmodell, prövas via en lokalhistorisk 

studie. Genom en faktabaserad analys av empirin utsätter jag en teoriansats för en prövning.  

 
 

1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Martin Stolares tolkning av Joachim Raschkes 

typologi från boken Soziale Bewegungen: Ein historisch-systematischer Grundriss. 

Undersökningen skall utröna till vilken grad en social organisations föreningsparadigm och 

förändringsstrategi kan skönjas i såväl som påverkar den lokala verksamheten. Det är en 

fallstudie där den lokala verksamheten hos två framgångsrika och samtida organisationer 

granskas och jämförs. Dessa rörelser härstammar i sin tur från vartdera föreningsparadigm, i 

enlighet med den typografi som Raschkes presenterar. 

 

Rent konkret skall denna uppsats kartlägga den lokala verksamheten hos Sandvikens 

Waerlandklubb - Hälsofrämjandet och Sandvikens arbetarkommun, under perioden 1948-

1960. De två organisationernas verksamheter skall jämföras med varandra, samt med Joachim 

Raschkes och Martin Stolares teorier kring sociala rörelsers, föreningars och organisationers 

förändringsstrategier.  
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1.2 Frågeställningar 
 
Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är följande  

 

1. I vilken grad stämmer Joachims Raschkes typografi in på den lokala verksamheten i 

Sandvikens Hälsofrämjandes och Sandvikens Arbetarkommuns verksamheter under 

perioden 1948 - 1960?  

 

Verksamheten i Sandvikens Hälsofrämjande och Arbetarkommun 1948-1960 skall undersö-

kas efter följande frågor.  

 

2. Vem var målgruppen för verksamheten? 

3. Vem eller vilka gynnades av verksamheten?   

4. Riktade sig verksamheten till män eller kvinnor och av vilket kön leddes den? 

5. Hur informerade rörelsen allmänheten om den planerade verksamheten?  

6. Hur frekvent var verksamheten? 

7. Hur stor del av verksamheten var lokal alternativt centralt initierad?  

8. Hur stor var uppslutning till verksamheten? 

 
 

1.3 Metod 
 
 
Uppsatsen består av en klassisk teoridel och en materialorienterad undersökningsdel. Dessa 

två delar skall i uppsatsens slutskede mötas för en sista analys. Uppsatsen är en kvalitativ 

fallstudie gjord för att pröva två sammanhörande idealtyper; en så kallad typografi.  

 
1.3.1 Teoridel 
 
Det första steget består i att förklara Joachims Raschkes typologi från boken Soziale 

Bewegungen: Ein historisch-systematischer Grundriss, där rörelser beroende på hur de försö-

ker förändra samhället, placerades i två skilda grupper; maktorienterade och kulturoriente-

rade. Av språkskäl kommer den översättning av modellen vilken Martin Stolare skapar i 

boken Moderniseringskritiska rörelser i Sverige att användas. Därefter kommer de två rörel-

serna kortfattat beskrivas, motiveras och slutligen placeras i den ovan nämnda typologi, med 

vilken vi i teoristycket kommer att bekanta oss.  
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1.3.2 Undersökningen  
 
Det andra steget ämnar kartlägga hälsofrämjandets och arbetarkommunens lokala verksamhet 

i Sandviken under åren 1948 – 1960. Verksamheterna skall sedan jämföras med varandra och 

avslutningsvis med Joachims Raschkes typografi och uppsatsens teoridel. Frågorna är utfor-

made för att kartlägga organisationernas verksamheter. 

  

Först skall studien finna ut vem som är målet för verksamheten. Är det de egna medlemmarna 

eller allmänheten. Är målgruppen både de egna medlemmarna och allmänheten så är det 

naturligtvis intressant att ta reda på hur stor del som riktar sig mot vardera. Målgrupp såväl 

som ledarna för verksamheten skall även granskas med ett könsperspektiv. När rörelsen riktar 

sig till allmänheten är det naturligtvis intressant att se hur rörelsen sprider informationen om 

sin verksamhet. Verksamhetens frekvens och omfattning, både om den riktar sig mot de egna 

medlemmarna eller allmänheten är naturligtvis intressant. Frekvensen på mer omfattande 

verksamhet skall uppskattas utifrån verksamhetsberättelser, verksamhetsårets slutrapport och 

verksamhetsdagböcker. För att gå vidare så är det även väsentligt att få reda på vem som gyn-

nas av verksamheten. Det är också av stort intresse att se huruvida verksamheten leds från 

central nivå eller initieras lokalt. Avslutningsvis så är uppslutningen intressant. Detta blir en 

punkt som kommer att behandla extremer. Dålig och bra uppslutnings nämns ofta, medan 

noteringar kring förväntad uppslutning ofta saknas. Notera att det som studeras är resultaten 

utifrån medlemmarnas idé om vad god uppslutning är. Källorna nämner sällan exakta siffror.  

 
 

1.4 Material och forskningsläge 
 
 
1.4.1 Teoridelen 
 
Den första delen av arbetet kräver en teoretisk bas där väsentliga begrepp förklaras. Framför-

allt skall Martin Stolares och Joachim Raschkes typologi med kulturorienterade och maktori-

enterade rörelser presenteras. För detta arbete använder jag mig av Martin Stolares bok 

Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920. Modellen är i sin tur en översättning av 

Joachim Raschkes ursprungliga teoribildning i boken Soziale Bewegungen: Ein historisch-

systematischer Grundriss.   

 

Efter den teoretiska basen har redogjorts skall de sociala rörelserna Arbetarkommunen och 

Hälsofrämjandet placeras i en historisk kontext och presenteras närmare.  
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I fallet Hälsofrämjandet kommer boken I hälsans tjänst utgiven av Hälsokostrådet år 2007, få 

en dominerande roll. Orsaken att jag tvingas nyttja källor knutna till rörelsen beror på bristen 

av tidigare forskning på rörelsen. För att studera det rörelseparadigm som råder i Allnordisk 

folkhälsa, sedermera Hälsofrämjandet, används även litteratur från Are Waerland. Det är 

främst boken Omvändelsen till livet som kommer att nyttjas. Jag anser att boken är represen-

tativ för rörelsens ideologi eftersom Are Waerland är den man som grundlade Allnordisk 

folkhälsa. Hans ideologi anses än idag vara rörelsens ledljus. Detta påstående kan lätt styrkas 

genom en visit på rörelsens hemsida: www.halsoframjandet.se. Även dokument från denna 

hemsida kommer att nyttjas i presentationen. Avslutningsvis kommer jag använda mig av 

boken Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv från Statens Folkhälsoinstituts för att skapa 

en generell bild av den samhälleliga situationen som rådde rörande hälsa och friskvård i Sve-

rige under undersökningsperioden. 

 

Arbetarkommunen kommer att presenteras utifrån historisk litteratur. Jag använder mig av 

avhandlingen Den skötsamma arbetaren av Ronny Ambjörnsen, boken Vi byggde landet av 

Yvonne Hirdman samt Sveriges historia: under 1800- och 1900-talen av Lars-Arne Norborg 

för att beskriva rörelsen. Den förstnämnda är vald eftersom den behandlar arbetarrörelsens 

kulturorienterade drag, något som Martin Stolare, uppsatsens huvudteoretiker, diskuterar i sin 

avhandling. Norborgs bok är i sin tur är vald på grund av att den på ett sakligt sätt lägger 

fokus på händelseutvecklingar och reell verksamhet, snarare än ideologiska bedömningar av 

den historiska situationen. Ett bra komplement till den detaljerade boken av Yvonne Hirdman. 

 
1.4.2 Undersökningen 
 
I arbetets andra del kommer stadgar, mötesprotokoll, verksamhetsberättelser, verksamhets-

dagböcker och bilddagböcker användas för att ge en bild av verksamheten i Sandvikens Häl-

sofrämjande och Sandvikens Arbetarkommun. Dessa material är alla otryckta källor. I Hälso-

främjandets fall kommer det mesta materialet från tre verksamhetsdagböcker som innehåller 

verksamhetsberättelser såväl som mötesprotokoll. Till stor nytta har även klubbens album 

varit, eftersom dessa tillsammans med bilderna innehållit en summerande inofficiell verksam-

hetsberättelse. Jag har även gått igenom bägge klubbarnas räkenskaper från perioden, men 

materialet är svårtytt och används i regel inte i uppsatsen. Arbetarkommunen har mer traditio-

nella protokoll och verksamhetsberättelser. De mer detaljerade verksamhetsberättelserna har i 

detta fall fått utgöra den främsta informationskanalen. Protokollen är i regel ytterst kortfat-

http://www.halsoframjandet.se/�
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tade, med undantag för två bevarande handlingar från styrelsemöten 1954. Materialet kommer 

att kompletteras med en del pressklipp från Sandvikens Tidning och notiser i Arbetarbladet, 

utkomna under undersökningsperioden. Från Hälsofrämjandet återfinns även ett antal flygblad 

och affischer.  

 
 

1.5 Forskningsläge 
 
Det finns en hel del litteratur som tangerar mitt nuvarande forskningsområde. Dock har ingen, 

mig veterligen forskat i området jag bearbetar i denna uppsats.   

 

Martin Stolares avhandling Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, har varit 

denna uppsats huvudbok. Avhandlingen behandlar, så som titeln delvis avslöjar, fyra moder-

niseringskritiska rörelser i Sverige, mer exakt under perioden 1900-1920. Det rör sig om: Den 

värmländska ungdomsrörelsen, Svenska vegetarianförbundet, De svenska Georgisterna samt 

Odlareförbundet. Fyra kulturorienterade rörelser som i jämförelse med de samtida maktori-

enterade, masspolitiska rörelserna, haft svårt att etablera sig och svårt att få upp och bibehålla 

medlemsantalen. Detta, tillsammans med organisationernas rörelseparadigm, har medfört att 

organisationerna fått det svårt att påverka både samhälle och politik. Deras begränsade med-

lemsutveckling har även gjort att de fått problem att överleva. Av de fyra undersökta rörel-

serna som nämnts finns bara Svenska Vegetarianförbundet kvar. Stolare tar sig friheten att 

skriva att han forskar kring ”historiens förlorare” 1

                                                 
1 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 17 

. Avhandlingen har en central roll i min 

uppsats eftersom den både berör kulturorienterade rörelseparadigm såväl som det svenska 

vegetarianförbundet, en rörelse som hyser många likheter med hälsofrämjandet. Stolares teo-

ridel innehåller även den typologi, vilken fått en central roll i min uppsats.  

 

Ronny Ambjörnssons avhandling Den skötsamme arbetaren: idéer och ideal i ett norrländskt 

sågverkssamhälle behandlar arbetarrörelsens kulturella drag. Ambjörnsson försöker förklara 

ursprunget till en del arbetarideal vilka vuxit fram genom arbetarrörelsen och sedermera för-

ankrats i en del orter där arbetsorienterade organisationer dominerat. Framförallt har han spå-

rat denna idealbildning till ABF. Han diskuterar även de svårigheterna ledande grupperingar 

såväl som studieorgan faktiskt har att föra fram sitt budskap i den egna organisationerna. I 

denna fråga lyfter han fram det som Stolare och Ratschkes menar är typiskt maktorienterade 

rörelser, vilka fokuserar praktiska resultat snarare än självreform och självförbättring.     
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Torkel Janssons avhandlingar Adertonhundratalets associationer (1982) och Samhällsföränd-

ring och sammanslutningsformer (1985) är två arbeten vilka diskuterar associationernas 

uppkomst under 1800-talet och dessas liv fram till 1930. Den senare boken är en fallstudie 

som behandlar utvecklingen av föreningslivet i socknarna Husby-Rekarne mellan 1850-1930. 

Syftet är att pröva en tes om att associationerna växte fram ur ett socioekonomiskt hålrum 

vilket uppstått när den feodala ordningen bröts ner och ersattes med en kapitalistisk dito. 

Studien fokuserar mycket på bondeståndets olika klassindelningar och dessas förhållande till 

varandra, samt deras reaktion till den nya ekonomin. Den senare är en mer generell beskriv-

ning av associationernas framväxt i Sverige under 1800-talet. Studien tar avstamp något tidi-

gare än klassisk folkrörelseforskning gör och behandlar precis som föregående bok bonde-

ståndens olika klassindelningar. Denna gång fortsätter han dock sin vandring fram i tiden och 

diskuterar även arbetarklassens, medelklassens och överklassens utveckling och associations-

bildning. Bägge studierna ämnar bevisa att det finns socio-ekonomiska orsaker till associatio-

nernas uppkomst. Det är en reaktion på bygemenskaps frånvaro i det nya samhället, som upp-

stått via bysprängningar, urbanisering och industrialisering. Människor reagerar på en föränd-

ring i de ekonomiska och politiska strukturerna.  

   Jansson skiljer sig mot Stolare och Ratschkes genom att försöka ge rörelserna en utförligare 

beskrivning, bestående av fler komponenter än t.ex. den verksamhetsbaserade uppdelning som 

utgör denna uppsats bas. Men trots en ansats att binda samman associationsväsendet med den 

kringliggande institutionella och ekonomiska utvecklingen, så slutar studien i ett realistiskt 

angreppssätt. Den ideologiska överbyggnad som diskuteras i de inledande styckena sållas bort 

och kvar finns endast föreningarnas kamp om medel att bedriva de egna hjärtefrågorna i sam-

hället. Jansson diskuterar dock inte närmare av vad detta ”medel” består av, utan utgår från en 

ekonomisk och maktbaserad kalkyl. Han gör sålunda en studie av verksamheten i förhållande 

till annan verksamhet och granskar denna jämförelse efter ett ekonomiskt perspektiv. Tar vi 

bort det ekonomiska perspektivet undersöker vi ungefär samma sak. Janssons texter återfinns 

sålunda i forskningsläget.  
 

Samlingsverket Den organiserade frivilligheten redigerat av Magnus Boström, är ett sam-

lingsverk av Anders Forsell docent i företagsekonomi, Kerstin Jacobsson docent i sociologi 

och Kristin Tamm Hallström som är ekonomidoktor. Målet med boken är att diskutera de 

frivilliga organisationernas påstådda frivillighet likväl som dess roll i det framtida, framförallt 

europeiska samhället. Boken finns med eftersom den diskuterar olika organisationsprinciper 
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för olika organ i samhället, samt skilda rörelsers förutsättningar och utveckling i dagens 

Europa.   
 

Mats Hellspongs bok Korset, Fanan och fotbollen: Folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämfö-

rande perspektiv skildrar de svenska folkrörelsernas kulturmiljö och dess utveckling under 

perioden 1800-1991. Hellspong ämnar försöka förklara medlemmens upplevelse av den egna 

verksamheten och hur ideologi och överbyggnad möter medlemmen genom verksamhetens, 

rekvisitans och möteslokalernas symbolik. Författarens utgångspunkt är att den vardagliga 

föreningsmiljön är minst lika viktig för medlemmen som rörelsens ideologi, och att det är i 

denna föreningsvardag som medlemmen möter överbyggnaden. Hellspongs bok är av intresse 

för mig eftersom den jämför den svenska nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrö-

relsens kulturmiljö med varandra. Nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen skiljer sig nämli-

gen åt i föreningsparadigm gentemot arbetarrörelsen. Studien försöker beskriva den enskilde 

medlemmens bild och upplevelse av den egna rörelsen. I detta avseende skiljer sig studien 

från min, som i större utsträckning fokuserar på verksamheten som individerna utför. 

Hellspongs studie kan också sägas komma mer från ett underifrånperspektiv, då det är den 

enskilde medlemmens upplevelse och inte ledningens tolkning av ett händelseförlopp som 

granskas. Boken kan också ses som ett lämpligt tillbehör för en studie som min, eftersom den 

breddar förståelsen av begreppet verksamhet.  
 

Avslutningsvis så har Hälsofrämjandet varit en ytterst produktiv rörelse vad det gäller tids-

skrifter, pamfletter och böcker. Hälsoveteranen Kurt Svedros gav så sent som förra året ut 

boken I hälsans tjänst som på ett övergripande och kronologiskt sätt berättar om hälso-

främjandets historia.  
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2. TEORIDEL 
 
 

2.1 Sociala rörelser 
 
Studier av sociala rörelser har varit ett välbeprövat fält under en lång tid. Sedan Max Webers 

dagar har man försökt att dela in, kategorisera och förstå de rörelser som kantat modernitetens 

framväxt. Metoderna har varit många.  

 

Ett exempel som jag finner givande är historikern Torkel Janssons indelning av Sociala 

rörelser i tre olika beståndsdelar, vilka tillsammans utgör en närmast fullständig bild av 

rörelsen. Det handlar mer exakt om tre olika kamper en organisation måste föra när den är 

verksam i samhället. Det är kampen om medlen, kampen om målen och kampen om den egna 

organisationen. Kampen om medlen innebär en studie av rörelsernas väg till makt och 

politiskt inflytande. Kampen om målen står för rörelsernas mer långsiktiga ideologiska 

strävanden. Kampen om den egna organisationen representerar förmågan att styra upp de två 

ovanstående och binda dessa i en organisatorisk kropp, såväl som i en verksamhet. Denna 

kamp är i regel ständigt pågående, då verklighet och ideologi i regel inte är i fas med varandra 

och i viss mån ständigt stadga i förändring. Angreppssättet är av ett materialistiskt slag och 

rymmer likaledes en stor färgning av realismen som tankegång, utifrån idéhistorisk basis.     

 

I kontrast mot Torkel Janssons materialistiska angreppsvinklar står de studier som fokuserar 

på medlemmarnas upplevelse. Både Ronny Ambjörnssons Den skötsamma arbetaren, såväl 

som Mats Hellspongs Fanan, Fotobollen och Korset, är exempel på arbeten som studerar 

medlemmarnas tankar om rörelsen de medverkar i. Vad betyder t.ex. Arbetarkommunen för 

medlemmen osv. Följden av detta angreppssätt är att man i kvalitativa snarare än kvantitativa 

studier fokuserar på den enskilde individen framför kollektivet och rörelsen i sin helhet.  

 

Teorin som ligger till grund för min studie fokuserar dock i första hand på rörelsernas verk-

samhet. Sålunda kommer denna uppsats att ligga närmare studier av det slag som Torkel 

Jansson presenterar, där associationernas medel och mål granskas utifrån en närmast 

pragmatisk verklighet.  

 

 



14 

2.2 Kultur- eller maktorienterade rörelser 
 
Grundstommen i denna uppsats är en typologisk uppdelning av sociala organisationer. 

Utgångspunkten i denna typologi är organisationernas metoder för att åstadkomma en föränd-

ring av samhället, deras så kallade förändringsstrategi. Uppdelningsmodellen, som skall ses 

som ett teoretiskt verktyg i Weberiansk anda, var ursprungligen skapad av den tyska forskaren 

Joachim Raschkes. Den introducerades för första gången i dennes bok Soziale Bewegungen: 

Ein historisch-systematischer Grundriss2 från 1985. Av språkliga skäl, har jag dock valt att 

använda mig av Martin Stolares tolkning av samma modell, gjord i dennes avhandling 

Moderniseringskritiska rörelser från 2003. Typologin delar upp organisationsväsendet och 

våra sociala rörelser i två grupper; en maktorienterad och en kulturorienterad. 3

Den maktorienterade rörelsen ämnar förändra samhällets politiska och socioekonomiska 

sfärer. Sålunda riktar sig deras verksamhet mot dessa områden. Maktorienterade rörelser 

arbetar i regel på kollektiv basis, för kollektivet och genom kollektivet. För att kunna göra 

detta måste den ha en god organisatorisk struktur, och en administration som kan hålla ord-

ning på och samordna den anhängarmässigt stora, kollektivt inriktade rörelsen.

  

 

4 Eftersom 

förändringen i regel sker genom institutioner, företag och lagar krävs oftast ganska lite av 

medlemmen på det personliga planet. Hon förväntas fylla sin roll i maskineriet. Men det indi-

viduella levendet är sällan utsatt för ideologiska inskränkningar. Medlemmen förväntas ställa 

upp i verksamheten och komma när organisationen kallar och rösta för dem när det är val. I 

övrigt är han fri att leva sitt liv som han vill.5

De kulturorienterade rörelserna försöker förändra samhällets värdestrukturer och sociokultu-

rella förhållanden. Den är inte i samma utsträckning som den maktorienterade inriktad på 

kollektiva aktioner. Istället ser man individen som motorn i samhällsförändringen. Denne 

skall på något sätt genomgå en andlig, själslig eller moralisk självreform varefter han som 

person kan göra världen en bättre plats. Eftersom det är en kulturell förändring av de enskilda 

människorna som skapar förutsättningar för förändringen av samhället i stort, är det absolut 

nödvändigt att få varje medlems fulla uppmärksamhet och engagemang. Hon skall leva i en-

lighet med de förebud som rörelsen förespråkar. Kraven på samordning inom organisationen 

 Exempel på maktorienterade rörelser är 

politiska partier, näringslivsorganisationer och fackföreningsrörelser. 
 

                                                 
2 Raschkes Joachim (1985), Soziale Bewegungen - Ein historisch-systematischer Grundrib 
3 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 47-50 
4 Raschkes Joachim (1985), Soziale Bewegungen - Ein historisch-systematischer Grundrib, s 226 
5 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 48 
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är däremot mindre än vad som är fallet med de maktorienterade rörelserna.6

Även Martin Stolare är medveten om denna problematik och markerar den i sin avhandling. 

Han använder sig av arbetarrörelsen vilken han menar är urtypen för en klassik maktoriente-

rad rörelse och hävdar att även i denna organisation går det att finna kulturorienterade drag.

 Som ett tillägg 

till Joachim Raschkes idéer skriver Martin Stolare att många av de kulturorienterade 

rörelserna bär på civilisationskritiska drag. Med detta menas att rörelserna har en tendens att 

peka ut drag i det moderna, industriella, kapitalistiska och globala samhället som föringar 

individen. Civilisationskritik är i regel kritik riktad mot kulturella strukturer, vilka man vill 

reformera bort hos rörelsernas medlemmar. Exempel på kulturorienterade rörelser är Svenska 

vegetarianförbundet, frikyrkor och IOGT-NTO 

 

Jag vill dock åter igen markera att denna typologiska uppdelning är ett teoretiskt arbetsverk-

tyg och inte exakt beskrivning av verkligheten. En del skulle mena att gränsdragningen är allt 

för schematisk och inte tar hänsyn till organisationernas dynamik. Jag vill därför markera att 

jag är väl medveten om att ingen social organisation är homogen.  

7

2.2.1 Relevans 

 

För att stöda detta påstående så hänvisar han läsaren till Ronny Ambjörnsens avhandling Den 

skötsamma arbetaren, vilken just behandlar dessa kulturella ideal. Mer komplexa ideologier 

innehåller i regel drag från både sidorna i typologin, men rörelserna som manifesterar denna 

ideologi har en tendens att låta verksamheten utformas efter endera riktningen. Kort och gott, 

typografin är ett teoretiskt tankeverktyg av Weberiansk modell, snarlikt en idealtyp, som i 

första hand markerar en tendens i rörelserna den appliceras på.   

 

 
En avslutande fråga av betydelse är varför jag just valt Joachim Ratschkes typologi av alla de 

tusentals som humaniora disciplinerna rymmer? Namnet Raschkes är inte särskilt känt i Sve-

rige. Hans verk är sällan översatta till varken svenska eller engelska. Han är däremot erkänd i 

Tyskland, där han med Hamburgs universitet som bas än idag är aktiv. De svenskar som kän-

ner till honom är i regel förknippade med miljörörelsen. Raschkes gebit i dagsläget är nämli-

gen den mångfaldiga miljörörelsen och moderna organisationer. Jag har valt Raschkes för att 

han är en aktuell tänkare som behandlar organisationer och rörelser aktuella idag. Att hans 

typologi just skiljer mellan de döende folkrörelserna och de växande kulturorienterade mot-

svarigheterna gör att han ligger än mer i tiden än någonsin. Det finns många andra bra val av 

forskare och modeller att pröva. Detta är mitt.   
                                                 
6 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 48 - 49 
7 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 49 



16 

2.3 Arbetarkommunen 
 
En arbetarkommun är i det yttersta en organisatorisk enhet, gjord på geografisk basis, under-

ordnad arbetarrörelsen. Arbetarrörelsen är i sin tur en samlingsorganisation som underordnar 

arbetarorienterade rörelser så som bildningsorganisationer, konsumtionsorganisationer och 

politiska instanser. Idémässigt förknippas arbetarrörelsen i regel med socialismen. I de västeu-

ropeiska länderna är det i regel socialdemokratin som är den tongivande tankegången inom 

rörelsen. Så är även situationen i Sverige, där SAP – Socialdemokratiska arbetarpartiet, inne-

har en dominerande ställning. Detta förhållande är dock långt ifrån självklart. Det är snarast 

utgången av långa maktkamper inom de olika arbetarrörelserna där ideologiska strider mellan 

socialdemokrater, kommunister och syndikalister många gånger blivit långdragna och ibland 

även blodiga.8

Arbetarkommunen har en tudelad grund. Dels är den en skapelse utifrån det socialistiska 

tankemönster vilket uppstod under 1800-talet som en reaktion på det traditionella samhällets 

såväl som liberalismens oförmåga att innefatta de nya samhällsklasserna i den pågående 

samhällsförändringen.

  

 

9 Dess andra grund är de arbetarorganisationer som samhällets 

hantverksklasser upprättade i ett försök att försvara sitt gebit mot en sjunkande yrkesstatus, 

när industriproduktionen på ekonomisk väg degraderar deras tidigare respekterade arbeten. 

Med dessa två fundament som urgrund, växte arbetarrörelsen fram och kom att beröra större 

delen av arbetarklassen.10 De tidigaste arbetarkommunerna var i regel lokala sammanslut-

ningar av arbetare, avgränsade till en specifik arbetsplats eller en stad. Idag är de underord-

nade en landsomfattande, politiskt infrastruktur, där var kommunal enhet är en del av en 

nationell helhetsprodukt.11

”Jag grundade den svenska socialismen!”

  

 
12

                                                 
8 Hirdman Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 61-65 
9 Simensen Jarle (1986), Bra böckers världshistoria – Väst erövrar världen - Band 12, s 125-127  
10 Simensen Jarle (1986), Bra böckers världshistoria – Väst erövrar världen - Band 12, s 90-93 samt Hirdman 
Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 31 
11 Hirdman Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 398-408 
12 Palm August (1904), Ur en agitators liv, s 1 

 hävdade August Palm i sina memoarer, författade 

i slutskedet av dennes liv. Huruvida detta är sant tåls att diskuteras då det redan hölls arbetar-

möten 20 år före August Palms verksamhet började i Sverige. Men samtidigt är denna tidige 

förkämpe för socialismen något av en arketyp för de män och kvinnor som drev på den socia-

listiska tanken i Europa. Det finns få bättre tillfällen att börja berättelsen om socialismens 

intåg och utveckling i Sverige, än med denne skräddargesälls möten på Stockholm hotell i 
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Malmö den 6 november 1881. August Palm var skräddare i grunden. Han tillhörde sålunda en 

yrkesgrupp av hantverkare som förr i världen utgjorde en urban medelklass men som under 

industrialismens tidevarv slogs ut av spinnmaskiner och massproduktion. De kunde läsa och 

skriva, uttrycka och formulera sig. De kunde överblicka och förstå samhällets strukturer och 

gjorde så med stor inlevelse när deras egen ekonomiska bas vacklade. Det var dock med 

altruistiska tendenser snarare än egoism som fick agitatorerna att dra ut land och rike runt för 

att väcka en sovande klass till medvetande. Arbetarrörelsen tidiga år är en period av orättvisa 

och kamp. De etablerade klasserna tänkte inte låta idealistiskt grus skapa oro i vardagen. Palm 

själv satt fängslad för att hållit olovliga möten och för lösdriveri.13 Arbetare som försökte 

organisera sig och andra vräktes i regel och kunde rent utav arresteras. Därtill svartlistades de 

aktiva av arbetsgivarna så att andra arbetsgivare inte skulle anställa dem istället. Kampen gick 

långsamt och hade många bakslag. Militär och polis inkallades regelbundet för att upplösa 

strejker. Det skulle ta över 30 år av politisk kamp, såväl som en rysk revolution, innan 

arbetarrörelsen började bli erkänd som en respektabel faktor i samhället.14

Det är dock inte den tidiga arbetarrörelsen som jag har behandlat i min uppsats. Under tids-

perioden 1948-1960 är arbetarkommunen en väletablerad maktfaktor i Sverige, med en tydlig, 

ofta ledande plats i politiken. Som en följd av det demokratiska genomslaget och de möjlig-

heter som öppnades för reformbaserad socialism i och med detta, har arbetarkommunen i det 

yttersta kommit att bli en serviceinstans till det politiska partiet och det är i regel svårt att dra 

gränsen mellan arbetarkommun och socialdemokrati. Tidsperioden präglas av politisk kamp 

av ett slag som vi känner igen från idag. Det fanns ingen revolution som låg och ruvade bland 

massorna. Istället visar sig folkets missnöje genom att man gör val i den demokratiska pro-

cessen. Klassgränserna finns fortfarande kvar men är mindre extrema och skikten i samhället 

blir sakta rörligare. Socialdemokratin har under de sista 30 åren vandrat från att vara ett 

arbetarklassparti till att ha mer nationalstatsinriktade tankegångar. Istället för att åberopa en 

marxistisk klasskamp eller förespråka generalstrejk, har man tagit sig an samhällets orättvisor 

via etatistiska utjämningsmetoder och den vägledande ekonomiska teoretikern är sedan 30-

talet John Maynards Keynes. Socialdemokratin äger fortfarande en ideologisk särart och 

arbetarkommunen är i det basala en socialistisk organisation. Metoderna för samhällsför-

ändring skiljer sig dock åt mot åren då rörelsen var ung. Även visionen på hur långt man skall 

  

 

                                                 
13 Hirdman Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 54 
14 Hirdman Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 100-101, 156-157, 202 samt 249   
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gå skiljer sig. Rörelsen har delvis accepterat kapitalismen och talar om att kontrollera 

densamma snarare än att störta den. 15

Arbetarrörelsen är närmast arketypen för en maktorienterad rörelse. Martin Stolare väljer rent 

utav att exemplifiera konceptet maktorienterad med en hänvisning till denna rörelse, när han i 

sin avhandling förklarar Joachim Raschkes typologiska modell.
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2.4 Hälsofrämjandet 

 Arbetet har det tidiga 1900-

talets kamp för allmän rösträtt i huvudsak riktat sig mot statliga och kommunala institutioner. 

Dessa skall vinnas via ett kollektivt medhåll från massorna, vilka på demokratisk väg skall 

bringa socialdemokratiska politiker på nyckelposter och därigenom möjliggöra en samhälls-

förändring. Förändringen av människan går via samhället och institutionerna. Även om soci-

aldemokratin inte är elitistisk i samma utsträckning som kommunismen eller fascismen, så 

finns det en maktorienterad elitism, som gör att man ställer låga krav på fotfolket. Man tvekar 

inte att använda lag och reglemente för att åstadkomma en förändring av samhället. Den van-

liga människan måste inte till fullo förstå politiken, även om utbredd kunskap är att föredra 

för en solidare maktbas. Inte heller behöver människan inskränka sitt vanliga liv på olika sätt 

för att få vara en del av arbetarkommunen. Allt man behöver göra är att betala en årsavgift 

och föredragsvis gå på möten och demonstrationer. 

 
 

 
Hälsofrämjandet är en organisation vars verksamhet syftar till att förbättra människans hälso-

situation. Denna förbättring skall genomföras genom att få henne att bejaka en specifik livs-

stil, vilken rörelsen bedömt som ett fördelaktigt vägval. Ideologin handlar i det yttersta om 

den egna kroppen. Det grundläggande i organisationens förespråkade livsstil, är en fullgod 

kosthållning, vilken de menar är en lakto – vegetarisk kost. Denna kosthållning skall därtill 

ackompanjerad med ett fullständigt renlevnadsliv. Något som skapas genom regelbunden 

motion, helst förlagd till naturen, och ett totalt avståndstagande till alla av samhällets vanebil-

dande och nerbrytande gifter. Som gift räknas allt från socker, salt och kaffe till alkohol, 

narkotika och tobak. Ideologin kompletteras även med en kritisk syn på vad som är ett lämp-

ligt livsmedel. Tilltag som genmanipulering och besprutning ses med stor skepsis. Fullvärdiga 

livsmedel skall framställas via biodynamisk, ekologisk väg. En fullgod kost är i sin tur 

fundamentet för en fullgod kosthållning. Ett annat fundament i hälsofrämjandets ideologi är 

                                                 
15 Hirdman Yvonne (1979), Vi bygger landet, s 352-359 
16 Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920, s 47-50 
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synen på sjukdomar. Dessa sägs i första hand vara symptom på livsföringsfel, snarare än 

resultat av externa faktorer. En människa som lever ett fullgott liv blir inte sjuk.17 Med detta 

ställningstagande återfinns även en kritisk grundsyn på den traditionella medicinska vården. 

Om gruppen har några ideologiska fiender skulle dessa vara läkarkåren och de statliga institu-

tionerna för hälsa och vård. Istället ligger rörelsen nära den alternativa medicinen där kost-

hållning, rygghälsa och mentalt tillstånd utgör fundament för friskhet.18

Berättelsen om organisationen hälsofrämjandet börjas nog lämplast med grundaren Are 

Waerland och dennes förehavanden. Än idag kan denna man sägas hålla en särställning inom 

rörelsen. Historien börjar med ett möte mellan två män i 1920-talets Italien. Den ene var Are 

Waerland själv och den andre var en man vid namn Agne Windmark, sedermera frisksports-

rörelsens grundare i Sverige. De två tänkarna tycktes ha mycket gemensamt och delade bägge 

ett intresse för frisksport och kroppsvård. Visserligen hade Windmark närmat sig detta ämne 

utifrån ett intresse för fysisk verksamhet, medan Waerland hade sin grund i vegetarianismen. 

Men de kunde bägge mötas och finna gemensamma värden i den naturalistiska tanke-

strömning vilken blommade ut under mellankrigstiden i ett allt mer nationalistiskt och social-

darwinistiskt Europa. Vänskap till trots kom Windmark att lämna Italien redan året därpå. 

Waerland valde däremot att stanna i sitt hus Alessio och fortsätta sitt då redan etablerade 

författarskap. Böcker kring hälsa hade han redan gett ut under sin akademiska karriär i 

Sverige, där han under åren 1915-1916 hunnit med att kritisera både alkohol, kaffe och tobak i 

olika skrifter. Detta hälsointresse och önskan att reformera samhället från dess laster kom 

dock 20 år senare ha renodlats till en mer omfattande hälsoideologi.

 Ideologin i 

hälsofrämjandet handlar sålunda om människan och dennes livsföring. Fokus ligger på vad 

människan väljer att stoppa i sig. Detta kan tydligt hänvisas till de kriterier vilka en 

kulturorienterad rörelse bör uppfylla.  

 

19 Efter att blivit straffad 

för förtal i Sverige för sin flit med pennan och utgivandet av boken När länkarna brista valde 

Waerland att förlägga sina studier och sitt författarskap till England. Det är under denna 

vistelse som han kommit i kontakt med vegetarianismen, främst via Sir Arbuthnot Lane och J. 

Ellis Baker.20 Denna influens kom att bli den sista pusselbiten i det budskap som framfördes i 

boken ”In the cauldron of disease”21

                                                 
17 Jobson Richard, (1976) Are Waerland och hans verk – och vad hände sedan?, s 40 - 44 samt Svedros Kurt, 
Färnlöf Åke, Frisk Per (2007), I hälsans tjänst, s 117 -121 och 

 vilken utgavs 1934. Boken kretsade kring ämnet livsstil 

www.halsoframjandet.se 20/7-2008 
18 Jobson Richard, (1976) Are Waerland och hans verk – och vad hände sedan?, s 13 - 17 
19 Jobson Richard, (1976) Are Waerland och hans verk – och vad hände sedan?, s 8-9  
20 Jobson Richard, (1976) Are Waerland och hans verk – och vad hände sedan?, s 6 + 31 
21 Waerland Are, (1934) In the Cauldron of disease 

http://www.halsoframjandet.se/�
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och sjukdom och kan nog sägas vara en hörnsten än idag för hälsofrämjandets aktiva, även 

om en och annan teori förädlats med tidens framsteg.  

 

Mötet i Italien leder till att Are Waerland involveras i frisksportarnas under samma era, väx-

ande organisation, och därigenom fick möjlighet att föra fram sina tankar via deras tidning 

”Frisksport”. Han återvänder så 1937 till Sverige och etablerar sig inom rörelsen med stor 

kraft. Redan samma år har han startat näringsexperimentet Solvikingen. I reklamen för pro-

jektet söks 1000 aspiranter till att deltaga i ett kostomläggningsförsök. Hur många som fak-

tiskt deltog är svårt att avgöra eftersom resultaten av projektet aldrig redovisades.22 Men fak-

tum är att en skara av dem som faktiskt deltog valde att bli Waerlands lärjungar och därige-

nom hade han skapat grunden för en rörelse. Året därpå utträdde Waerland och hans gelikar 

ur frisksportsförbundet och startade en egen tidning och en egen rörelse. På Hälsofrämjandets 

hemsida förklaras detta med en önskan om en större fokus på födan och helheten, medan Kurt 

Svedros bok om rörelsen såväl som frisksportarnas hemsida antyder inre konflikter mellan 

Waerland och ledningen.23 Oavsett orsak blev utträdet startskottet för Hälsofrämjandet. 

Waerland startade tidningen Sport och Kultur och grundlade rörelsen Allnordisk Frisksport, 

vilken snart döptes om till Allnordisk folkhälsa. 1940-talet blev ett tillväxtdecennium där Are 

Waerland genom gediget arbete och ett intensivt resande och föreläsande grundar en nationell 

rörelse. Tidningen Sport och kultur byts ut mot skrifterna Solvikingen och Ny Nord. Materialet 

stärks även genom ett tiotal böcker rörande olika hälsoämnen. Resultaten var goda. Budskapet 

låg rätt i tiden och Are Waerland gjorde sig känd som en karismatisk föreläsare. De flesta till-

ställningarna beskrivs med orden fullsatt under perioden. Det är under föreläsningsturnén 

1948 som Sandvikens medborgare inspireras att starta den klubb som jag undersökt. 

Allnordisk folkhälsa skaffade sig även flera allierade i rörelsevärlden, framförallt bland 

nykterhetsvänner och när väl relationen tinat sig, frisksportare.24

Under 1950-talet inträffar en explosionsartad medlemsutveckling, inte bara i landet utan i 

flera av Europas länder. Men trots rörelsens uppskattning hos allmänheten, ses organisationen 

länge med skeptiska ögon från myndigheternas håll. Waerlands tydliga skepsis till medicin 

och statliga ingrepp i individens livsföring, lyckades mer än en gång stöta sig med auktoriteter 

   

 

                                                 
22 Svedros Kurt, Färnlöf Åke, Frisk Per (2007), I hälsans tjänst, s 21 
23 Svedros Kurt, Färnlöf Åke, Frisk Per (2007), I hälsans tjänst, s 17-18 samt www.halsoframjandet.se 20/7 - 
2008 och www.frisksportarna.se 20/7 - 2008  
24 Svedros Kurt, Färnlöf Åke, Frisk Per (2007), I hälsans tjänst, s 21 - 27 

http://www.halsoframjandet.se/�
http://www.frisksportarna.se/�
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inom läkarkåren och politiken. Framförallt striden mellan den statliga medicinalstyrelsen25 

och Waerlandisterna blev särskilt hård. Det var inte förrän tjugo år senare, under 1970-80 

talen, som någon slags acceptans mellan hälsofrämjandet och läkarkåren etablerades. Att detta 

överhuvudtaget kunde ske, var att man tidigt hos hälsofrämjandet satsade på att etablera sig 

inom det vetenskapliga sfären och systematiskt satsade på egen forskning. Den vetenskapliga 

dimensionen kan aldrig frånses även hos en expertis. Hälsofrämjandet blev härigenom en 

någotsånär accepterad aktör i hälsodebatten.26

Waerland blev gammal och flyttade tillbaka till sitt hus i Italien. Hans fru Ebba och några av 

hans trogna solvikingar tog därefter över rörelsen. Trots detta upplevs hans bortgång 1955 

blev ett hårt slag, eftersom han varit en aktiv skribent och forskare in i det sista. Hans hårda 

och för sin ålder allt för aktiva liv var troligtvis det som tog Ares liv. Rörelsen fortsatte dock 

att utvecklas och växa. Dock valde man att byta namn 1958 och kallade sig efter riksmötet i 

Sandviken för Hälsofrämjandet.

   

 

27 Beslutet var inte lätt för många ville gärna ha kvar kopp-

lingen till Waerland. Under 1960-talet börjar den positiva medlemsutvecklingen att stagnera 

och trots tillfälliga medlemsökningar under t.ex. den gröna vågen, så började organisationen 

krympa. Trots sitt minskade medlemsantal så lyckas dock organisationen göra sig hörd och 

sedd fram till våra dagar. Hälsofrämjandet har länge varit en kraftfull lobbygrupp som påver-

kat både statens och allmänhetens förståelse av begreppet hälsa. Det bör dock markeras att 

hälsofrämjandet själva aldrig haft några politiska ambitioner. Aktioner i sakfrågor görs via 

lobbyverksamhet och information till allmänheten. Ofta handlar det om individens rätt att få 

välja själv när det gäller hans hälsa och kropp. Man motsätter sig statens obligatoriska pålagor 

i hälsoområdet, så som vaccinering av barnen och den under 50-talet planerade fluoreringen 

av dricksvattnet.28

                                                 
25 Ett administrativt ämbetsverk bestående av överläkare och professorer med uppdrag att vara det högsta organet 
för all hälso- och sjukvårdsverksamhet i landet. Organisationen underordnas 1968 Socialstyrelsen. 

 Dessa är onödiga om en riktig kost bejakas och livsföringsfelen försvinner. 

Idag är mycket av det som hälsofrämjandet kämpat för allmänt accepterat. Ingen ifrågasätter 

nyttan av vitaminer och fibrer. De vardagliga hälsoprodukter såväl som de ekologiska varorna 

har fått en kraftigt ökad försäljning. Besprutning och genmanipulation upplevs med skepsis. 

Läkare rekommenderar kostomläggningar för dem som är sjuka. Listan kan göras längre.  

 

http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/Historia/ den 4/10 - 2008  
26 www.halsoframjandet.se 20/7 - 2008 
27 Svedros Kurt, Färnlöf Åke, Frisk Per (2007), I hälsans tjänst, s 35 
28 Jobson Richard, (1976) Are Waerland och hans verk – och vad hände sedan?, s 20 - 21 

http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/Historia/�
http://www.halsoframjandet.se/�
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Avslutningsvis vill jag förtydliga varför jag väljer att kalla Hälsofrämjandet för en kultur-

orienterad rörelse och därmed bedömer den som lämplig för att pröva Raschkes teoribildning. 

För det första har organisationen en ideologi där det avgörande budskapet är en omfattande 

självreformering, bestående av en fullständig kostomläggning och ett totalt distanserande från 

beroendeframkallande gifter av alla slag. Rörelsen har även en tydlig inriktning på människan 

snarare än samhället. Närhelst man försöker påverka lagar och beslut, är det på ett sätt där 

individen får en ökad möjlighet att själv välja vad han vill göra med sin kropp. Inget som 

påverkar skall vara obligatoriskt eller tvång, utan den enskilda människan skall själv ha rätten 

till att ta ansvar för sin egen hälsa. Detta syns i organisationens ställningstagande i t.ex. vacci-

neringsfrågan. Däremot bör individen upplysas så att denne kan göra rätt val. Hälsofrämjandet 

arbetar sålunda aktivt med att upplysa allmänheten via föreläsningar och skriverier. 

Waerlands agerande i frågan är ett lysande exempel på den efterföljande rörelsens agerande. 

Än idag publicerar organisationen tidningen Hälsa. Vad man däremot inte gör är att försöka 

applicera sin egen agenda via tvång, lagar eller via kontroll av statliga institutioner. Denna 

avsaknad till maktambition rimmar även den väl med de kulturorienterade rörelsernas 

mönster. Som en avslutande likhet återfinns även Martin Stolares civilisationskritik tydligt 

uttryckt i Waerlands litteratur och även i hälsofrämjandets naturnära ideologi.  
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3. UNDERSÖKNINGEN 
 
Undersökningen kommer att vara upplagd på följande vis.  

 

1. a) En summering av Sandvikens arbetarkommuns verksamhet åren 1948-1960. 

b) Besvarandet av fråga 2-8 rörande arbetarkommunens verksamhet. 

 

2. a) En summering av Sandvikens hälsoklubbs verksamhet åren 1948-1960.                  

b) Bevarandet av fråga 2-8 rörande hälsoklubbens verksamhet. 

 

3. Svaret på fråga 1. Ett jämförande av svaren på fråga 2-8 från respektive organisation 

följt av en avslutande diskussion    

 

4. Slutsats 

 
 

3.1 En summering av arbetarkommunens verksamhet i Sandviken 
 
Detta stycke beskriver de olika verksamheterna som företogs av arbetarkommunen i 

Sandviken och ämnar bryta ner och generalisera informationen i verksamhetsberättelser och 

mötesprotokoll till ett hanterbart, överskådligt material. Verksamheten kan summeras upp till 

följande rubriker:  

 

• Valförberedelser  

• Studiecirklar och Föreläsningsserier 

• Föredrag 

• Möten och mötesorienterat samkväm 

• Fester 

• 1:a Maj demonstrationer 

• Riks- och partidistriktskonferenser 
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3.1.1 Valförberedelser  
 
Det faller sig naturligt att börja diskutera valförberedelserna eftersom arbetarkommunen är ett 

politiskt parti. De år som är valår får en aktivare verksamhet, om man får tro verksamhets-

berättelsen från 1953.29 Där står det ordagrant: ”Arbetarkommunens verksamhet har, trots att 

det ej varit valår, uppvisat en livlig verksamhet”.30 Det är inte heller orimligt att tro att så är 

fallet eftersom det ligger i linje med rörelsens föreningsparadigm.31

1960 Riksdagsval 

 Undersökningsperioden 

1948-1960 erfar inte mindre än 8 val:  

 

1948 Riksdagsval      

1950 Landstingsval 

1952 Riksdagsval 

1954 Landstingsval 

1956 Riksdagsval 

1958 Riksdagsval (1/6) 

1958 Landstingsval (21/9)  
32

Som ni ser beror detta främst på att landstingsval och andrakammarvalen under denna period 

utfördes under olika år. Därtill hölls en folkomröstning 1957 rörande pensionssystemet. 

Denna finns kommenterad i källmaterialet från samma år. Man skriver att: ”Pensionsfrågan 

och folkomröstningen kullkastade våra planer om en inre organisatorisk upprustning”.

 

 

33

Valårens ”livliga verksamhet” syns dock inte i antalet protokollförda möten som arbetar-

kommunen såväl som styrelsen hållit. Det hålls inte fler möten ett valår, i förhållande till ett år 

utan val.

 

Folkomröstningen 1955 rörande högertrafik har dock inte satt några som helst spår i 

materialet.  

 

34 Inte heller lämnar den något omfattande avtryck i verksamhetsberättelserna. 

Beskrivningen av valverksamheten och valförberedelserna är i regel kortfattad. I verksam-

hetsberättelsen från 194835 såväl som den 195036

                                                 
29 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, Kommunala Centralarkivet i Sandviken som 
härefter kallas KCS i texten. 
30 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
31 Stolare Martin, Moderniseringskritiska rörelser i Sverige, s 47-49 

, nämner man bara att man hållit 

32 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____32065.asp 2008-01-09  
33 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1957, F I : 1, s 1, KCS 
34 Se tabell i stycket om ”Möten och mötessamkväm” på sidan 36 
35 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 1, KCS 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____32065.asp�
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valförberedelser utan att specificera vad man gjort. De kortfattade beskrivningarna av valför-

beredelserna börjar utvecklas något från och med 1956 års verksamhetsberättelse. Nu nämns 

affischering, valsamkväm, spridning av foldrar/tidningar, valbyrå, diskussionsmöten, valföre-

drag och valfilmer. Dock utvecklas beskrivningen av ytterst få verksamheter utöver det att 

man nämner vad man gör. Resultaten av verksamheten ges aldrig i exakta siffror, men sägs 

dock perioden igenom vara god. Dessa omdömen återfinns i den avslutande delen av det inle-

dande stycket och presenteras i jämförelse med partiets nationella resultat. Sandviken har 

under hela undersökningsperioden bättre resultat än partiets riksgenomsnitt. En del korta 

berömmande fraser för denna prestation återfinns i slutorden 195437 och 195838

3.1.2 Studiecirklar och föreläsningsserier 

. 

 

Om den lokala valverksamheten är underrepresenterad så är den nationella utvecklingen, dvs 

kontexten, överrepresenterad. Samtliga verksamhetsberättelser inleds med en genomgång av 

hur det nationella valläget såg ut såväl som vilka frågor som var i hetluften. Den centrala hän-

delseutvecklingen får, med undantag för 1959, alltid mycket större utrymme gentemot den 

lokala. Ungefär en fjärdedel av varje verksamhetsberättelse består av nationella reflektioner.   

Man kan förvåna sig över det ringa intresse som tilldelas den lokala valverksamheten, med 

tanke på att arbetarkommunen beskrivs av föreningsforskare som en maktorienterad rörelse. 

Samtidigt beskrivs den centrala organisationens situation och resultat noggrant.  

 

 
Arbetarkommunens försök att hålla studiecirklar och föreläsningsserier är, till skillnad från 

valverksamheten, en mindre framgångsrik historia. Man försöker hålla 4 olika kurser under de 

12 åren, vid totalt tre olika tillfällen. Den första är en kurs i hur man utövar kommunal politik 

1948-1949. Verksamheten är riktad mot de egna leden. Uppslutningen blir dock bara 16 per-

sonen av arbetarkommunens då 1030 medlemmar.39 Styrelsen uttrycker besvikelse över den 

dåliga uppslutningen i verksamhetsberättelsen 1948, när man hoppas på bättre deltagande 

nästa år, såväl som 1949, när man konstaterar att så inte blev fallet.40

                                                                                                                                                         
36 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950, F I : 1, s 1, KCS 
37 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1954, F I : 1, s 3, KCS 
38 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 3, KCS 
39 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
40 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1949, F I : 1, s 2, KCS 

 Det dröjer några år 

innan man törs sjösätta ett liknande projekt. 1953 är dock ett ytterst aktivt år i arbetarkommu-

nen. Detta år hålls fler möten än något annat under undersökningsperioden och aktiviteten 

såväl som uppslutningen är större än någonsin. I detta positiva tidevarv satsar man på att 

starta något stort. Sålunda börjar man med en föreläsningsserie i nio delar kallad ”Människan 
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och nutiden”41. Budskapet är modernistiskt och socialistiskt. Föreläsningarna är menade att 

bli offentliga och för att öka intresset använder man sig av statsministern som kommer och 

talar på första föreläsningstillfället. Projektet blir 1953-54:s enda flopp. Året därpå konstaterar 

man att: ”Intresset för den politiska informationen var ringa, varför mötena i genomsnitt var 

dåligt besökta”42. En orsak att inte allmänheten drogs till dessa möten kan eventuellt avläsas i 

den första föreläsningens titel. Titeln, vilken för övrigt är den enda jag funnit namngiven, 

lyder: ”Facklig och politisk samverkan”.43

Det tar åter igen några år innan man vågar försöka att satsa på studiecirklar eller föreläsnings-

serier. Man försöker först 1960, undersökningsperiodens sista år. Denna gång öppnar man två 

studiecirklar samtidigt. Den ena är en idékurs, som rör socialdemokratisk ideologi, såväl som 

socialistisk idéhistoria. Den andra berör skattefrågor. Studiecirklarna är i första hand för de 

egna medlemmarna. Åter igen misslyckas verksamheten. Endast styrelsens medlemmar 

närvarar på de två kurserna. Intresset i arbetarkommunen i övrigt är lågt.

 Den berör sålunda ett ytterst snävt politiskt 

område. Man kan utifrån denna information också fråga sig vad noteringen offentlig betyder. 

Förväntade man sig att människor utanför arbetarrörelsen och facken skulle finna intresse i 

frågan? Eller räknas den som offentlig eftersom man bjuder in facken utöver den egna 

arbetarkommunen?  

 

44 Året därpå börjas 

inga nya kurser. Mönstret upprepar sig.45

3.1.3 Föredrag 

      

  

 
Arbetarkommunen i Sandviken har haft en rad föredrag under undersökningsperioden. Det 

första genomförs av 1948 av statsrådet Gunnar Sträng46 som på ett offentligt möte håller ett 

föredrag i ämnet: ”Ransoneringen och priskontrollens nödvändighet”.47 Frågan var högaktuell 

detta år. Regeringen hade just tvingats återinföra ransoneringen på en rad bristvaror vilka bli-

vit svåråtkomliga under krigsåren.48 Innan valet gick av stapeln hölls en föreläsning av ett ej 

namngivet statsråd, med temat ”Tjänstemännen inför valet”.49

                                                 
41 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
42 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1954, F I : 1, s 2, KCS 
43 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
44 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F I : 1, s 1-2, KCS 
45 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1961, F I : 1, s 1-2, KCS 
46 I oktober samma år blir han jordbruksminister, senare i karriären finansminister. 
47 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
48 Ransoneringen medförde en tillbakagång för den socialdemokratiska regeringen. Den borgerliga 
motståndarsidan nyttjade varubristen som ett slagträ i debatten. De lyckas genom en välformulerad kampanj få 
den internationella varubristen att framstå som ett av socialdemokraterna skapat problem. Esaiasson Peter, 
Svenska valkampanjer 1866-1988 (1990), Stockholm, Allmänna förlaget, s 128-131 
49 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 1-2, KCS 

 I bägge fallen kommer förelä-
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sarna utifrån. Det handlar om människor med specialkompetens som är tillresta till Sandvi-

ken. Situationen kan sammanfattas som att man från central nivå implementerar kunskap i 

lokala föreningarna, via stöd och bildningsåtgärder. Året därpå saknar namngivna föreläs-

ningar. Det är först 1951 som man väljer att hämta in talare utifrån igen. Denna gång handlar 

det om partikamrater från det närliggande Gävle som föreläser om ”Atombomber och Världs-

förbundet”50. Det är oklart i verksamhetsberättelsen om föreläsningen är riktad till de egna 

leden, eller fyller rollen som offentligt möte. Året därpå, vilket inte är valår, hålls två mindre 

föreläsningar i samband som underhållande verksamhet på kommunmötena. Jag väljer att 

nämna dem här eftersom de stod utmärkta i verksamhetsberättelserna som just föreläsningar. 

Ämnena är udda och anknyter inte direkt till den det året aktuella politiken, men ligger samti-

digt inom det socialistiska ideologiska fältet. Titlarna lyder, ”En resa i Spanien” och ”Rätten 

att utträda ur den svenska kyrkan”.51 Föreläsaren till det förstnämnda föredraget är redaktören 

Y. Möller som berättar om situationen om det Francostyrda Spanien. Möller är kraftigt kritisk 

mot militärdiktaturens såväl som den kyrkliga verksamheten i Spanien och förfasar sig över 

arbetarnas situation i landet.52 1952 saknar registrerade föreläsningar, trots att det är valår. 

Däremot hålls en offentlig föreläsning på allmän plats, som ett propagandamöte året därpå. 

Föreläsningen 1953 rör den nya vårdförsäkringen. Mötet har enligt verksamhetsberättelsen en 

stor uppslutning.53 1954 saknar föreläsningar och därefter blir det magert med noteringar av 

detta slag. Två år senare, 1956, nämner man i generella ordalag att man hållit valföredrag.54

3.1.4 Möten och mötesorienterat samkväm 

 

Men det är sista gången under undersökningsperioden som ordet figurerar. Härefter håller folk 

bara tal. Huruvida förändringen är på begreppsnivå eller om faktiskt man slutar med 

föredragen går inte att utläsa ur källorna.   

 

 
Möten och mötesorienterat samkväm utgör basen för den lokala verksamheten. Det finns i 

huvudsak två sorters möten registrerade under undersökningsperioden. Det första är styrelse-

mötet. Demokratiskt framröstade medlemmar som representerar arbetarkommunen och leder 

det politiska arbetet lokalt. Denna typ av möte är mest frekvent och har även lämnat efter sig 

ett digert material av styrelseprotokoll. Mötena tycks se likadana ut perioden igenom. Som 

tabellen nedan visar finns det en aktivitetstopp under åren 1948, 1950 och 1953. Det andra 

återkommande mötet är arbetarkommunmötet, där hela arbetarkommunen skall samlas för 

                                                 
50 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
51 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
52 Arbetarkommunens mötesprotokoll, 4/9 - 1951, F I : 2, s 2, KCS 
53 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 1, KCS 
54 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F I : 1, s 1, KCS 
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rådslag och röstning. Dessa möten är av störst vikt för maktsituationen i arbetarkommunen. 

Ett av årets arbetarkommunmöten har särställning som årsmöte. Detta är från politisk syn-

vinkel viktigast, eftersom styrelsen väljs under detta möte. Från år 1951 börjar man bygga ut 

arbetarkommunmötena med mötessamkväm.55 Lokala förmågor underhåller de närvarande, 

oftast med sång och dans, men under två år även med teater. Det tycks som om grupper inom 

förbundet bildar körer för att kunna underhålla under möten av detta slag. Ett återkommande 

exempel är manufakterikören. Kaffe, tilltugg och ibland ren bespisning förekommer likaledes. 

Detta sköts i regel av kvinnoklubben. Mötesnärvaron ges aldrig i rena siffror. Men den sägs 

öka i omfattning perioden 1948-1952. Därefter nämns den inte förrän 196056, då man 

beklagar sig över en bristande uppslutning.57

Tabell 1. Möten och uppslutning 

  

 

 
År Styrelsemöten Arbetarkommunmöten Uppslutning 

1948 19 5 Ökar 

1949 13 6 Ökar 

1950 17 7 Ökar 

1951 9 5 Ökar 

1952 12 5 Ökar 

1953 18 7  

1954 16 8  

1955 11 5  

1956 11 5  

1957 9 6  

1958 12 5  

1959 16 5  

1960 14 4 Dålig uppslutning 

 
Anmärkning: Tabellen visar Sandvikens arbetarkommuns möten under perioden 1948-1960, samt uppslutningen 

till dessa. Källan är Sandvikens arbetarkommuns verksamhetsberättelser 1948-1960 F I : 1,  KCF.   

 

                                                 
55 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950, F I : 1, s 1, KCS 
56 Visserligen beklagar man sig över en dålig uppslutning till den livliga verksamheten år 1953. Men eftersom 
den livliga verksamheten i samma stycke visar sig vara den dåvarande studiecirkeln gäller detta troligtvis inte 
kommunmötena. Första maj har t.ex. bra uppslutning samma år och mötena är fler än någonsin tidigare. 
Kommunala Centralarkivet i Sandviken, Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 1 
57 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F I : 1, s 1, KCS 
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Även valmöten/valsamkväm är mötesformer som för rättvisans skull bör nämnas. Valmöten 

nämns bara två gånger 1953 och 1958. Det som sker 1953 är en påkostad historia, där flera 

medlemmar förs ut till en närliggande friluftsanläggning i Högbo för att ha upptaktshelg inför 

kommande års helg.58 Man ger medlemmarna en helg av underhållning i syfte att styrka dem 

inför den stundande politiska urladdningen och det arbete detta innebär. 1958 nämns mötet 

bara vid namnet.59

3.1.5 Fester 

 Med tanke på hur sporadiskt och kortfattad annan information kring valen 

är, så kan det dock ha förekommit fler möten av detta slag.   

 

 
Fester av olika slag har förekommit undersökningsperioden igenom och tycks vara ett ganska 

lyckat kapitel i fråga om uppslutning. De beskrivs detta till trots kortfattat perioden igenom. 

En viss ökning i de beskrivande ordalagen kan utskiljas åren 1951-1956 då plats, vilka som 

uppträdde och hur uppslutningen varit skrivs med. En intressant aspekt är att inte medlem-

marnas syn på festen diskuteras. Enda gång man nämner huruvida verksamheten uppskattas 

av de deltagande är under en genomförd teater som man arrangerat tillsammans med FCO, där 

målet för deltagarna var allmänheten. En kort notis om uppskattning återfinns år 1951 när 

man påbörjat en ny slags mötesform. Men i allmänhet så beskrivs en fest som lyckad om 

uppslutningen var god. En del fester återfinns regelbundet under hela perioden.  

En är ett samarbete med den fackliga centralorganisationen; FCO, där man tillsammans ord-

nar en fest för traktens äldre vid juletid. Denna filantropiska verksamhet riktar sig till männi-

skor utanför förbundet. Den andra traditionen är en julfest som äger rum den 6/1. Allt efter-

som tiden går utvecklas denna fest till en barn- och familjefest för kommunens medlemmar. 

Traditionen syns i anteckningarna redan 1949, men kallas då för traditionell julfest. Två år 

senare används formuleringen julfest för barn.60 Verksamheten preciseras också lite mer, med 

fakta i stil med att man dansade runt granen och delade ut paket. Tre år senare rapporterar 

man det största deltagande hittills. 1955 skriver man att det är fullsatt, 1956 använder man 

”mer än fullsatt”61, 1957 använder man den mer självsäkra formuleringen, ”som vanligt full-

satt”62

                                                 
58 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 3, KCS 
59 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 3, KCS 
60 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
61 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F I : 1, s 2, KCS 
62 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1957, F I : 1, s 2, KCS 

. Därefter används mer neutrala om än några bedömningar. En regelbunden höstfest 

hålls i september månad. Fram till 1955 kallar man den för surströmmingsfest. Höstfesten 

nämns dock inte 1959 eller 1960. Även påsken blir firad inom arbetarkommunen under perio-

den 1952-1956. Denna fest kallas dock för olika namn. 1952 har man fest på långfredagen, 
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1953 kallar man den för äggsexa, 1954 och 1956 använder man beskrivningen familje-

samkväm. 1955 ersätts påskfesten med ett större jubileumsfirande, där klubben fyller 50 år.63

3.1.6 Första maj 

 

Det återfinns inga negativa beskrivningar av festverksamhet. De omdömen som ges handlar 

om bra uppslutning. En av de regelbundna festerna försvinner dock från och med 1957. Man 

drar således ner på festverksamheten. Det återfinns inga förklaringar till varför i materialet.      

 

 
Varje år firas 1:a Maj i arbetarkommunen. Rent konkret består firande i en demonstrations-

marsch genom staden, följt av ett möte i folkets park. Verksamheten i folkets park består 

primärt av tal till folket. Det är i första hand människor från arbetarkommunen som talar. 

Under valåren kommer talare från centralorganisationen. Det handlar om statsråd eller repre-

sentanter för andra organisationer med gemensamma åsikter. Ett tydligt exempel på det sista 

är att internationalen sänder sin sekreterare Albert Charti 1:a Maj 1958.64 Fackföreningarna 

närvarar naturligtvis också och får under undersökningsperioden en allt mer framträdande 

roll. Detta som en följd av att samarbetet mellan fack och arbetarkommun ökar och får gott 

resultat. Metallfacket har 1955 en hedersplats i tåget.65 Första maj fungerar också som ett sätt 

att tacka av trotjänare, eller som de kallas, pionjärer. Detta sker 1953 och 1955.66

Anslutningen på 1:a Maj tycks vara god perioden igenom. Tre år, 1949, 1950 och 1957 ger 

man ut ungefärliga siffror på närvaron. Det närvarar 3500, 3000 respektive 3000 människor 

på demonstrationstågen. I parken sägs dessa siffror dubblas.

 

67 Med tanke på Sandvikens 

befolkning under den undersökta perioden, så måtte ungefär halva staden ha närvarat. Arbe-

tarkommunen har under perioden runt 1100 medlemmar. Resten av dem som ansluter, kom-

mer från andra organisationer eller som privatpersoner. Återstoden av åren beskrivs även de 

med positiva ordalag: 1952 har regn tvingat in de demonstrerade i folkets hus som ”var 

fullsatt”68. 1953 har man en ”Stor uppslutning”69, 1954 ”god uppslutning”70

3.1.7 Riks- och partidistriktskonferenser 

 osv.  

   

 
En rad Riks- och partidistriktskonferenser har under perioden hållits i Sandviken, något som 

man kan förundras över i och med stadens storlek. Orsaken kan kanske gå att finna i att 

                                                 
63 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F I : 1, s 1, KCS 
64 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
65 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F I : 1, s 3, KCS 
66 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953 och 1955, F I : 1 s 2 och s 2, KCS 
67 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1949, 1950 och 1957, F I : 1, s 2, s 2 respektive s 3, KCS 
68 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1952, F I : 1, s 2, KCS 
69 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
70 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1954, F I : 1, s 2, KCS 
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Socialdemokratin rönt stor framgång i staden, samt dess närhet till huvudstaden. 1948 håller 

de kristna socialdemokraterna rikskonferens i staden. En konferens som gästas av statsmi-

nistern.71 Partidistriktet är dock den instans som vanligast håller möten i staden. Tre gånger 

under undersökningsperioden samlas de i trakten 25-26/3 år 1950, 5/8 år 1956 och 5-6/11 år 

1955. Notera att de två första mötena äger rum strax innan val skall hållas. Mötet 1950, vilket 

förlagts till en anläggning i Högbo och gästas av statsministern. Distriktsmöten och vilka 

storheter som gästar dessa, är mer noggrant bokförda än de övriga verksamheterna, och får ett 

betydande utrymme i verksamhetsberättelserna de år möten hålls.72

3.2 Utveckling i mötesformerna 

     

 
 

 
En del mönster är tydligare än andra när det kommer till tendenser i verksamheten hos 

Sandvikens arbetarkommun. Under perioden 1948-1960 finns det tre områden där man tydligt 

kan skönja en utveckling. Dessa är: Organisatoriskt arbete och nyrekrytering, Samkvämets 

införande och första majs utveckling samt kvinnoklubbens verksamhet och utveckling. 

 
 
3.2.1 Organisation och nyrekrytering 
 
Enligt de undersökta verksamhetsberättelserna så lägger arbetarkommunen i Sandviken stor 

kraft på att förbättra rörelsens organisation. En viktig del av det organisatoriska arbetet är att 

utöka samarbetet med andra arbetarorienterade organisationer i staden; främst fackföreningar. 

Syftet med detta är att få bättre valresultat såväl som mer resurser. Utdelningen av försöket 

beskrivs vid flera tillfällen som positivt. Organisationsarbetets raka motsats tycks vara den 

utåtriktade verksamheten, dvs. nyrekryteringen, vilken rapporteras vara beklaglig. Det intres-

santa i förhållandet mellan dessa två extremer är att man åtminstone två gånger förklarar 

brister i rekryteringsverksamheten med att man istället valt att satsa på organisations-

verksamheten. 

 

Organisationsprocessen börjar 1948 då man skriver att: ”Arbetarkommunen har ett behov att 

förbättra den egna organisationen inför kommande val”.73

                                                 
71 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
72 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F I : 1, s 2-3, KCS 
73 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 

 Behovet av organisation uttrycks i 

ett stycke där förberedelser inför valen diskuteras. Det finns ett samband mellan rörelsens 

organisationsbehov och av deras önskan att effektivt föra ut sitt budskap. Det som lett fram 



32 

till slutsatsen är ett missnöje med partiets oförmåga att attrahera tjänstemän såväl som 

religiöst sinnade.74

Arbetet med att stärka organisationen inifrån fortgår. Året därpå kommer det första exemplet 

på det förhållande mellan organisation och nyrekrytering som jag nämnt ovan. Man skriver: 

”Verksamheten har under det gångna året i relativt ringa omfattning lagts på den utåtriktade 

propagandan eller siktade arrangemangen. Istället har vi stärkt organisationen inifrån”.

 

 

75 Ett 

nästan identiskt exempel kommer i 1955 års slutord där man skriver ”Verksamheten har ej 

varit så utåtriktad som önskvärt vore, men ansträngningar har gjorts för att stärka den egna 

organisationen”.76

Efter att granskat protokollen så finner man att den enda verksamhet som har allmänheten 

som målgrupp och som pågår regelbundet över tid; är föreläsningscirklarna. Dessa, har vi 

tidigare konstaterat, är ordentliga bakslag. Den utåtriktade verksamheten har således fått en 

negativ respons. Det finns dock fler indicier som kan vara orsaker till rörelsens vägval. 

Studiecirkeln 1953-1954 blev en kostsam historia. Sålunda fick den ekonomiska situationen 

för klubben en ordentlig törn.

 Detta är den sista gången man under undersökningsperioden förklarar att 

man ägnat för lite tid med att rikta sig utåt och rekrytera. Men det finns anledning att miss-

tänka att förhållandet förblir det samma. Medlemsökningen sjunker perioden igenom. Från 

toppnoteringen 1948, då man rekryterar 104 nya medlemmar så förmår man knyta till sig 15 

stycken år 1955 och är nere på noll 1960. Efter undersökningsperioden börjar medlemsantalet 

att minska. Läsaren bör dock ha i åtanke att det kan finnas orsaker till detta, vilka inte går att 

avläsa i källmaterialet.  

 

Man bör också fråga sig vad skribenten av protokollet menade med ”utåtriktad verksamhet”?  

77 Utåtriktad verksamhet kostar mer än organisatoriskt arbete 

och ger i regel mindre förutsägbara resultat. Målet för det organisatoriska arbetet är i första 

hand fackföreningar. Fackföreningarna fogar i sin tur över kapital som en följd av sitt strejk- 

och försäkringssparande, vilket fått fortgå utan några större uttag sedan Saltsjöbadsavtalen 

1938. Redan 1955 skänker metallfacket ekonomiska medel till Sandvikens arbetarkommun i 

samband med den senares 50 års jubileum.78

                                                 
74 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
75 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1949, F I : 1, s 2, KCS 
76 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F I : 1, s 3, KCS 
77 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
78 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F I : 1, s 2, KCS 

 I utbyte får de hedersplatser i fortsatta 

förstamajtåg och bjuds in på möten. Dessutom kunde organisatoriskt arbete i praktiken värva 

nya medlemmar, genom att medlemmar i de andra organisationerna dubbelansluter sig. Det är 
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inte ovanligt att socialt engagerade personer är aktiva medlemmar i fler än en organisation.79

Oavsett vad som kan sägas vara orsaken, så vet vi att organisationsutvecklingen fortgår perio-

den ut. Den blir visserligen störd år 1957 då man skriver att: ”Pensionsfrågan och folkomröst-

ningen kullkastade våra planer om en inre organisatorisk upprustning”.

 

Som ett konkret exempel från verkligheten så lyckas man i Sandviken 1956 påbörja ett 

samarbete med Målarfacket, Elektrikerförbundet och Murarfacket. Året därpå bryter alla 

nedgående rekryteringstrender med 45 nya medlemmar i jämförelse med nästa års ynka en 

medlem.  Naturligtvis bör man lämna det realistiska synsättet och påminna sig om att det även 

finns ideologiska likheter mellan organisationerna.  

 

80 Men året därpå så 

uttrycker man stolt att kontakten mellan fack och arbetarkommun har ”ökat och intensifie-

rats”. Författaren säger att man arbetar efter den nya ”gemensamhetstanken”. 81

Det är ett rimligt antagande att Sandvikens arbetarkommun väljer att uppbåda resurser genom 

att samordna liknande organisationer snarare än att värva nya medlemmar. På så sätt slipper 

man konkurrens om medlemmarna såväl som att man får en bredare maktbas. Enligt Göran 

Ahrnes teorier, möjliggör organisering mobilisering och kontroll av kollektiva resurser.

 Man tillsätter 

även en utredning samma år där en viss G.E. Bohlin tillsätts för att studera arbetarkommunens 

medlemsstatistik, inför en kommande fördjupning av det organisatoriska arbetet. 1959 säger 

man att arbetarkommunen nu funnit trygghet i sin nya roll. Exakt vad denna roll innebär 

förtydligas inte. Men för första gången uppradas en rad andra arbetarorienterade organisa-

tioner i texten, till vilka man enligt rapport sänt representanter under deras respektive års-

möten. Man engagerar sig även i en omskolnings och yrkesutbildningsverksamhet om startats 

av metallfacket efter att Jernverket AB tvingats permittera arbetare. Avslutningsvis etablerar 

även en ny valbyrå, ett kommunikationscentrum, för kommande års mer omfattande valverk-

samhet. Det är ett rimligt antagande att arbetarkommunen har tagit på sig ett samordnande roll 

för den arbetsorienterade verksamheten i Sandviken. Tesen stöds av att man 1960 berömmer 

de gemensamma insatsernas goda resultat för valarbetet. Man skriver stolt att: ”Arbetarkom-

munen har samarbetat med alla rörelsens organisationer, såväl som fackföreningarna för att 

vinna valet” Det finns längre ner i samma stycke notiser om att fackombuden för en lokal 

agitation för socialdemokratins ideal.   

 

82

                                                 
79 

 

Denna beskrivning stämmer bra överens med skeendet i Sandviken. Det organisatoriska 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf 4/10-2008  
80 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1957, F I : 1, s 1, KCS 
81 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 2, KCS 
82 Ahrne Göran (1994), Social organizations, interaction inside, outside and between organizations, s 52 

http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.pdf�
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arbetet ger framgång. Valet 1960 går väldigt bra i Sandviken och verksamhetsberättelsen är 

fylld med positiva omdömen om gemensamhetsidéns resultat.83 Frågan är dock huruvida det 

nu invanda beteendet fick effekter för organisationens medlemsutveckling? Visserligen så 

säger samma Ahrne i teorikapitlet att rörelseorganisationer har en tendens att professionali-

seras. Att medlemmarna föredrar att vara passiva när ett socialt förtroende uppnåtts kring 

rörelsens förmåga att driva deras frågor, varefter betalda experter anlitas för att göra jobbet.84

3.2.2 Om samkvämets införande och 1:a majs utveckling 

 

Men det kan också handla om att man standardiserat ett beteende där nyvärvning och utåtrik-

tad verksamhet förbises, alternativt tappat kunskapen att locka nya människor till organisa-

tionen. Medlemsantalet hämtar sig inte. Det fortsätter med några få undantag att krympa fram 

till våra dagar.   

 

 
Samkvämet har visserligen nämnts ovan, men förtjänar en egen notis då det ger en bra bild av 

rörelsens organisationsnatur.  

 

Samkvämet införs 1950 efter att man året därför innan fått klagomål på den torra och ålder-

domliga mötesform som då var förhärskande inom partiet. Året därpå, 1951, försöker man 

finna en lösning på detta och introducerar därför anföranden med diskussion såväl som under-

hållning på dagordningen för att roa de egna. Lokala förmågor underhåller de närvarande, 

oftast med sång och dans, men under två år även med teater. Det tycks som om grupper inom 

förbundet bildar körer för att kunna underhålla under möten av detta slag. Ett återkommande 

exempel är manufakterikören. Kaffe, tilltugg och ibland ren bespisning förekommer likaledes. 

Detta sköts i regel av kvinnoklubben. Anföranden med diskussion kallas i senare dokumen-

tation för diskussionsmöten och underhållning får benämningen samkväm. Resultat låter inte 

vänta på sig, utan man rapporterar att mötena blivit ”bättre besökta under året”.  Notera nu att 

man inte byter ut den föråldrade och torra mötesformen i sig. Man kryddar den bara med extra 

komponenter. Den demokratiska processen inom partiet ändrar inte form. Möjligtvis kan de 

nya diskussionsmötena ge enskilda medlemmar möjlighet att förändra sakfrågor. Men dessa 

blir inte särskilt långlivade. I verksamhetsberättelserna slutar de nämnas efter 1953. 

Samkvämen blev dock en standardiserad historia som fortlever undersökningsperioden 

igenom.  

 

                                                 
83 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F I : 1, s 1, KCS 
84 Ahrne Göran (1994), Social organizations, interaction inside, outside and between organizations, s 60-70 



35 

Även 1:a  maj kritiseras för att bli ålderdomligt. 1952 uttrycker man att första maj är föråld-

rat. Det återfinns tre former av kritik vilka kan skönjas i materialet. Två av formerna kan 

sägas innehålla kritik mot partiapparaten och den ideologi som praktiseras i SAP och arbetar-

kommunen. Den första kritiken syns inte i verksamhetsberättelserna, utan finns endast bevarat 

i protokollmaterialet. På ett arbetarkommunmöte uttrycker Gösta Sandin följande: 

 
Parollerna man nuförtiden för fram visar en vilja att upprätthålla minnet av det man ge-

nomfört. Men några direkta krav är det då inte, då man bara det som kan genomföras tas 

upp. Parollerna ställer inte längre några krav. Temperaturen har sjunkit och inte ens ar-

rangörerna är riktigt intresserade. Demonstrationen drar inte längre unga utan endast de 

gamla som lever på minnet.85

Detta är en ganska allvarlig kritik. Man anser att partiet och arbetarkommunen har förlorat sin 

handlingskraft såväl som sin önskan att agera. Men eftersom diskussionen i frågan inte åter-

finns mer i materialet, kan vi inte avläsa i vart den resulterade. Den andra kritiken handlar om 

än mer ideologiska tankegångar. En okänd kritiker rapporteras i verksamhetsberättelserna 

ifrågasätta varför 1:a maj just är en arbetarhögtid. Han vill förändra dagen till hela Svenska 

folkets högtid och avskaffa de arbetarorienterade verksamheterna. De bör istället rikta sig till 

hela stadens befolkning. Verksamhetsberättelsen förkunnar dock att diskussionen slutat i att 

högtiden och demonstrationen fått vara kvar.

 
 

86 Intermezzot återfinns intressant nog inte i 

mötesprotokollen.87

Den sista kritiken handlar om att första maj är för torrt och tråkigt, precis som mötena sågs 

som tråkiga föregående år. Denna kritik tas till skillnad mot de övriga två på ett synligt sätt till 

vara. Verksamheten runt omkring demonstrationen byggs ut och man anordnar en fest för 

allmänheten i folkets park där musik såväl som uppträdanden får krydda demonstrations-

mötet.

 

 

88

                                                 
85 Arbetarkommunens mötesprotokoll 29/1- 1952, F I : 2, s 3, KCS  
86 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1952, F I : 1, s 2, KCS 
87 Arbetarkommunens mötesprotokoll, samtliga möten 1952, F I : 2, KCS  
88 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1952, F I : 1, s 2, KCS 

 Denna extra krydda får vara kvar perioden igenom. Åter igen upprepar man samma 

mönster. Den gamla traditionen får stå kvar, men den smyckas med tillägg för att vara mer 

tilltalande för allmänheten. 
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3.2.3 Kvinnoklubbens verksamhet och betydelse 
 
Kvinnor i arbetarkommunen har en egen underorganisation, en kvinnoklubb, avsedd bara för 

dem. I det förgångna var de politiskt aktiva kvinnorna anslutna till arbetarkommunen via 

kvinnoklubben.89

Vi tackar kvinnoklubben för att de skött det lekamliga vid fester och möten, såväl som att 

stått för kokning och köksbestyr.

 Statistik förs på de kvinnliga deltagarna undersökningsperioden igenom. 

Den räknas in i det totala medlemskap som presenteras varje år. När undersökningen börjar, 

1948, har redan kvinnoklubben en representant i styrelsen. Undersökningens sista år får de en 

till.  

 

Undantaget medlemsstatistiken så börjar kvinnoklubben namnges mer detaljerat i doku-

mentationen från år 1951. Från detta datum börjar de avtackas för sin verksamhet. Till en 

början handlar det om ren service till de manliga medlemmarna, där de serverar kaffe och 

lagar mat. Men allt eftersom åren går förändras tonfallet till de kvinnliga kamraterna. Man får 

en ökad uppskattning. För att visa på extremerna så uppskattar man år 1951 att 

kvinnoklubben:  

 

90

Vi vill även tacka kvinnoklubben för ett förtjänstfullt arbete, för deras arbete vid valen och 

för att de alltid varit redo för tjänst vid samkväm och möten. Vi vill även tacka för deras 

medverkan i det organisatoriska arbetet.

  
 

År 1958, det sista år som kvinnoklubben avtackas i min undersökningsperiod, har tonfallet 

ändrats:  

 

91

Det intressanta med denna undersökning är att kvinnoklubben börjar avtackas från och med 

det år man introducerar samkvämen på mötena. 1948-1950 återfinns inga tack. Kvinnornas 

roll i förbundet uppmärksammas när man behöver dem som serviceenhet. Man undrar när 

man ser tackfraserna i de olika verksamhetsberättelserna, om inte kvinnoklubbisterna slog sig 

in i verksamheten med kaffevagnen som murbräcka? Denna tes stöds av en del intressanta 

notiser i Gevfles Arbetarblad från 1948. Beskrivningarna i arbetarbladet är i regel mer detalje-

rade än männens motsvarighet. Man lockar redan 1948 med samkväm, sång, musik och anfö-

 

 

                                                 
89 Idag är medlemskap i kvinnoklubben ett separat medlemskap. Kvinnoklubben räknas dock fortfarande som en 
del av arbetarkommunen. 
90 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F 1: 1, s 2, KCS 
91 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F 1: 1, s 3, KCS 
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randen. Exempel på ett sådant är en notis 24/3-1948. Det finns även noteringar i arbetar-

kommunens protokoll som antyder att samkvämen förknippas med kvinnoklubben såväl som 

SSU. I ett av de få utskrivna styrelsemötena år 1953 beklagar sig en medlem vid namn Magne 

Karlsson över det eviga kaffedrickandet som kvinnoklubben förespråkar. Han frågar den 

kvinnliga representanten vart deras ”äkta män” håller hus och anser att kaffedrickandet stjäl 

tid från den riktiga verksamheten. Kvinnorepresentanten får stöd av ungdomsrörelsen i frågan 

och likaledes av den nya tjänstemannaklubben.92

De kvinnliga verksamhetsområdena, vilken om man får se på S-kvinnors centrala historik, 

främst handlade om barn, hem, skola och mat, får större uppmärksamhet efter 1951.

 

 

93 Föränd-

ringarna är inte jättestora. Julfesten blir kallad en barnfest eller familjefest, där verksamheten 

för de unga beskrivs lite extra.94

Naturligtvis är inte allt frid och fröjd för kvinnorna i slutet av undersökningsperioden. Det står 

fortfarande för serviceverksamheten och är underrepresenterade i såväl styrelse som besluts-

processer. 1957 står det t.ex. att: ”de alltid varit redo för tjänst vid samkväm och möten”.

 Man skriver i större utsträckning ut när det serverades mat 

mötena. Notera att verksamheten fortfarande är tydligt könsuppdelad. Men det kvinnliga 

området får, efter samkvämets införande, ett större utrymme i dokumenten.   

 

95 

Andra saker som markerar deras underordning är en fadäs rörande verksamhetsberättelsen 

samma år. Detta dokument skall undertecknas av styrelsen i sin helhet, innan den läggs till 

handlingarna. Men detta år saknas underskrift av den kvinnliga delegaten. Den första kvinn-

liga talaren nämns först i berättelserna 1958. Hon heter Inga Thorsson, men vad hon talade 

om finns inte nämnt någonstans.96 På kvinnoklubbens jubileumsfirande 1959 så väljer 

arbetarkommunen att närvara med en representant!97

                                                 
92 Arbetarkommunens protokoll, 23/2-1953, F I : 4, s 4, KCS 

 Något som tycks tämligen lågt satsat, 

med tanke på att kvinnorna skötte etablissemanget och servicen när arbetarkommunen firade 

sitt jubileum 1955. Inte heller så finns det några föredrag som riktar sig enbart till kvinnor, 

eller studiecirklar som sätter kvinnorna som målgrupp, i första rummet. S-kvinnors egen 

verksamhet finns inte nämnd i arbetarkommunens dokumentation. Den har placerats i S-

kvinnors egna protokoll. Detta är dock inte bara en genusfråga, eftersom broderskapsrörelsens 

information likaledes placerats i separata protokoll och inte rapporterats i arbetarkommunens 

93 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____37286.aspx, 18/1 2008 
94 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1952, F I : 1, s 3 och framåt, KCS 
95 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 2, KCS. 
96 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 3, KCS 
97 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1959, F I : 1, s 3, KCS 

http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____37286.aspx�
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dito. Vad som dock är märkligt är att Kvinnoklubben i Sandviken håller ett nationellt stormöte 

15 januari år 1948, men att detta möte inte nämns i arbetarkommunens 

verksamhetsberättelse.98 Broderskapsrörelsens dito gör detta.99

                                                 
98 Gevfle Arbetarblad, 15/1-1948, s 4, Kommunala Biblioteket i Sandviken 
99 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
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3.3 Frågeställningarna appliceras på arbetarkommunens 
verksamhet 
 
I ovanstående text gjordes en genomgång av arbetarkommunens verksamhet i Sandviken 

mellan 1948-1960. Denna genomgång skall nu användas för att besvara uppsatsens 

frågeställningar 2 – 7. Dispositionen följer likaledes frågeställningarna från sidan 7.  

 
3.3.1 Verksamhetens målgrupp 
 
Varthän arbetarkommunens verksamhet riktar sig, skiljer sig markant åt beroende på huruvida 

det är valår eller ej. Under valåren ligger fokus på väljarkåren. Resurser och energi fokuseras 

på att sprida det egna budskapet till allmänheten. För att förtydliga svaret på frågeställningen, 

under valverksamheten ägnas majoriteten av allt arbete mot grupper utanför den egna organi-

sationen. Detta är extra markant de valår som gäller riksdagens andrakammare; 1948, 1952, 

1956, 1958 och 1960. Dessa datum har alla noteringar om utdelning av agitationsskrifter, 

tidningsförsäljning, affischering, valbyråer mm.  

Notera att denna satsning på allmänheten, i sin intensivaste form, endast föregår valen med 

max några månader. Återstoden av valåren ser ut som vanligt. Men trots att valkampanjerna 

är korta så är valverksamhet en tidskrävande syssla som kräver att medlemmar i organisa-

tionen engagerar sig i verksamheter vilka riktar sig till andra. Belöningen för arbetet blir en 

eventuell röst på ett representativt ombud, som medlemmen rent konkret inte ens behöver 

känna. Kopplingen mellan ombud och den som arbetar är ofta bara av ideologisk art. Utifrån 

denna beskrivning skulle man kunna tänka sig att arbetarkommunen försöker kompensera de 

aktiva medlemmarna på något sätt. Vi är medvetna om att arbetarkommunens ekonomiska 

situation är allt annat än god och att en reell lön inte är ett alternativ. Men det kan tänkas att 

festligheter och för medlemmen roande verksamhet skulle föregå och följa upp valen i syfte 

att bibehålla medlemmarnas intresse i rörelsen. Men faktum är att sådana valbaserade belö-

ningar är få till antalet. Materialet nämner endast två så kallade ”upptakter”, där fika och fest 

skall ge energi att föra partiets sak till seger. Dessa äger rum 1953 och 1958, varav det senare 

var en påkostad historia.100

Vissa val föregås av föreläsningar, ofta av politiker från socialdemokratins centralorganisa-

tion. Tydligast är detta åren 1952 och 1953. Valåret 1952 är det atomvapen och världspolitik 

som är betydande valfrågor och en partikamrat från det närliggande Gävle håller en föreläs-

 I övrigt visar inte dokumenten några som helst ökningar i varken 

festfrekvens eller kostnader för fester under valåren. 

 

                                                 
100 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953 och 1958, F I: 1, s 3 respektive s 3, KCS 
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ning om ”Atombomber och Världsförbundet”.101 Det är oklart i verksamhetsberättelsen om 

föreläsningen är riktad till de egna leden, eller fyller rollen som offentligt möte.102 Men efter-

som världsförbundet och Sveriges roll i världen under det begynnande kalla krigets framväxt, 

utgjorde viktiga frågor under perioden, är det möjligt att föreläsningen också kan ha varit 

riktad till människor utanför arbetarkommunen. Oavsett behöver den lokala organisationen 

kunskap för att driva årets valkampanj och argumentera för sin sak. Föreläsningen 1953 

behandlar vårdförsäkringssystemet vars öde avgjordes samma år. I denna viktiga fråga väljer 

socialdemokratins ledning att sända ombud från central nivå i syfte att föreläsa för de olika 

lokala arbetarkommunerna runt om i landet. I Sandviken hålls flera allmänna föredrag inför 

det stundande valet, vissa förlagda till gator och torg.103

Övriga år ägnar man sig åt verksamhet som riktar sig till de egna medlemmarna. Det finns 

enskilda undantag, men majoriteten av all verksamhet, som inte är valverksamhet, har den 

egna rörelsen som målgrupp. Rörande möten och mötesorienterat samkväm, så är dessa i 

grunden medlemsorienterade och inte utåtriktade alls. Dock vill jag göra en liten restriktion i 

denna slutsats. När man 1950 bestämmer sig för att krydda mötena med samkväm för att göra 

dem mindre torra, kan detta ses som ett agerande vars målgrupp främst är nyvärvade med-

lemmar. Under perioden 1948-1949 ökar medlemsantalet med 168 respektive 104 medlem-

mar, den största ökningen under hela undersökningsperioden.

  

 

104

   Även festerna är helt till för arbetarkommunens egna deltagare. Enda undantaget är den 

regelbundna pensionärsfest man anordnar med FCO, vilken riktar sig till en grupp utanför 

förbundet av filantropiska skäl.

 Eftersom det inte står om 

några utökade samarbetsaktioner med andra arbetsorienterade grupper detta år, är det inte 

orimligt att tro att flera av dessa nyförvärv kommer ur grupper som inte redan är engagerade. 

Det kan finnas ett samband mellan nyvärvningen och samkvämen. Man vill inte tappa de nya 

medlemmarna. Naturligtvis är samkväm, även ett sätt att bibehålla aktiviteten hos äldre 

medlemmar.  

105

                                                 
101 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
102 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
103 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 1, KCS 
104 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948 - 1949, F I : 1, s 1, KCS  
105 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948 - 1960, F I : 1, s 1, KCS 
 

 Varifrån denna tradition kommer ifrån går ej att utskilja i 

materialet. Men att Sandviken som stad vuxit upp kring stålverket och att flertalet av stadens 

åldringar just är gamla arbetare torde vara en lämplig ledtråd.  
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 Avslutningsvis har vi Riks- och partidistriktskonferenserna vars verksamhet naturligtvis är 

riktade till den egna organisationen. En intressant notis är att de får särledes stor plats i de 

årliga protokollen, trots att de i själva verket bara berör ett fåtal i Sandvikens arbetarkommun. 

Man skickar representanter till dessa möten. För de återstående medlemmarna innebär dessa 

kongressen främst förberedande arbete.  

 

1:a Maj demonstrationen är ett intressant exempel på en verksamhet, vars funktion och mål-

grupp faktiskt diskuteras i verksamhetsberättelserna. I materialpresentationen ovan har vi 

kommit fram till att första maj, trots god anslutning, blir kallad föråldrad. De som väckt frå-

gan menade att helgdagen skulle vara hela folkets helgdag och inte så fokuserad på arbetar-

rörelsens klasskamp. Kritiken får bara delvis gehör. Man förbereder lite extra underhållning i 

folkets park efter själva demonstrationen, vilken lite symboliskt regnar in. Innehållet ändras 

inte i sig. Man bibehåller arbetarretoriken. Året därpå återgår verksamheten till det normala. 

Huruvida första maj är utåtriktad tåls att diskutera. Den äger visserligen rum på allmän plats, 

på utsatt tid och information om verksamheten sprids till allmänheten via media. Men väl på 

plats är det röd symbolik och socialistisk propaganda som får huvuduppmärksamheten. Rent 

praktiskt riktar sig första maj till både människor inom den egna organisationen och 

människor utanför organisationen.  

 

Vi bör i denna fråga även kommentera arbetarkommunens begränsade satsning på värvnings-

inriktad verksamhet, då värvning torde ses som en av de mer markant utåtriktade arbetsfor-

merna. Rent konkret så valde arbetarrörelsen att fokusera på att fördjupa samarbetet med 

andra arbetarorienterade rörelser istället för att satsa på nyrekrytering under större delen av 

undersökningsperioden. Det enda undantaget är en värvningstävling som äger rum under åren 

1948-1949. Detaljerna kring denna värvningstävling förblir tyvärr onämnda i det material jag 

kunnat ta del av. Vad som däremot nämns är ett flertal beklaganden över bristande satsningar 

på just värvningen. Detta sker till och med samma år som man håller ovanstående värvnings-

tävling. Detta beklagande övergår i slutet av undersökningsperioden till vad som närmast kan 

beskrivas som ett konstaterande, att man inte satsat på nyvärvning utan istället önskar för-

bättra den egna organisationen och fördjupa samarbetet mellan olika arbetarinriktade organi-

sationer. Jag hade nog inte noterat detta som speciellt problematiskt om det inte vore för de 

tongångar vilka man finner i perioden under det tidiga 1950-talet. I mitten av undersöknings-

perioden används informationen kring det växande inre samarbetet närmast som en ursäkt för 

att man inte värvat fler människor. Texterna börjar alltid med ett beklagande över värvningen, 
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för att sedan fortgås med ett konstaterande att man i alla fall lyckats med att öka samarbetet. 

Det tycks som om man inte riktigt önskar att inrikta all sin kraft mot den egna rörelsen utan 

att det istället är något som inte riktigt fungerar med värvningsdelen. Huruvida det är brist på 

kunskap, ett förändrat samhällsklimat där ens budskap hyser en begränsad framgång eller en 

problematik kring en slags lokal mättnad av socialdemokratisk retorik, är omöjligt att avgöra 

utifrån materialet jag haft tillgång till. Men det finns en del ledtrådar vilka diskuteras i nästa 

fråga.  

 

Resultaten kan sammanfattas till följande: 

 

Tabell 2. Sammanfattning fråga 2, Utåtriktad eller inåtriktad verksamhet. 
 
Verksamhet Inåtriktad eller utåtriktad verksamhet 

Valförberedelser Utåtriktad 

Studiecirklar, Föreläsningsserier I majoritet inåtriktad, hävdad värvning 

Föredrag I majoritet inåtriktad, delvis valverksamhet 

Möten Inåtriktad 

Fester Inåtriktad 

Mötesorienterat samkväm Inåtriktad 

1:a Maj demonstrationer Utåtriktad och inåtriktad 

Riks- och partidistriktskonferenser Inåtriktad 

 
Anmärkning: En sammanfattning av sandvikens arbetarkommuns verksamhets inriktning, huruvida 
den var riktad mot de egna leden, eller mot externa grupper så som allmänhet eller andra 
organisationer. Källa Sandvikens arbetarkommuners verksamhetsberättelser 1948-1960, F I : 1. 
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3.3.2 Verksamhetens fokusering – Central, lokal eller medlemsnivå 
 
Långsiktigt och ideologiskt ämnar socialdemokratin bygga upp en samhällsstruktur som 

gynnar kollektivet. I detta arbete ämnar jag dock undersöka vem som gynnas utifrån ett mer 

kortsiktigt, realistiskt perspektiv. Utifrån denna infallsvinkel gynnar verksamheten fyra sorters 

instanser;  

 

• Den enskilde medlemmen - Individer aktiva i Arbetarkommunen 

• Organisationen lokalt - Arbetarkommunen i Sandviken 

• Organisationen centralt - SAP 

• Yttre aktörer - Människor utanför arbetarrörelsen 

 

De tre första instanserna är i regel sammanlänkande och en verksamhet kan naturligtvis gynna 

flera utav dem samtidigt, om än i olika utsträckning. Yttre aktörer står för människor som inte 

är anslutna till rörelsen över huvud taget.   

 

Verksamheten som riktar sig mot de egna leden gynnar främst den enskilde medlemmen. 

Detta gäller särskilt organisationens samkväm och fester. Festerna är helt kravlösa vad det 

gäller arbete och deltagande och ämnar endast roa de egna leden. Samkvämen ämnar förgylla 

de lokala politiska mötena och öka medlemmarna motivation att deltaga. Detta märks tydligt i 

protokollen från 1949 till 1951 där man dels antyder och senare rakt ut uttrycker att samkvä-

men ämnar öka mötesdeltagandet och inte tråka ut de nyrekryterade medlemmarna.  Detta 

innebär att även den lokala organisationen gynnas av samkvämen, eftersom det ökar 

deltagandet. På lång sikt kan man även hävda att den lokala organisationen gynnas av de 

regelbundna festerna, eftersom dessa upprätthåller de enskilda medlemmarna intresse i 

organisationens verksamhet och budskap.  

 

Exakt vem som gynnas av arbetarkommunens föreläsningsseminarier och studiecirklar är 

komplicerat. För det första så är just studier i det egna politiska budskapet kopplat till organi-

sationens långsiktiga ideologiska syfte, vars värld jag valt att distansera mig från. Men det 

handlar även om att producera en ideologiskt motiverade och övertygade medlemmar. Att 

strömlinjeforma den egna organisationen så att den fungerar utan friktion, och fördjupa de 

egna leden i den egna symboliken. Utifrån detta tankesätt gynnas både den lokala och centrala 

organisationen. Kanske den senare något mer än den förstnämnda eftersom det ideologiska 

arbetet i regel syns tydligare på regional och nationell nivå jämfört med det lokala. Om man 
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värderar kunskapen som relevant och givande, kan man även se den egna medlemmen som 

gynnad. Nu angavs det även i materialet att föreläsningarna såväl som studiecirklarna hade ett 

värvande syfte. Utifrån detta perspektiv skall verksamheten rikta sig mot yttre aktörer med 

hopp om att dessa skall ansluta sig till verksamheten och rörelsen. Det finns ett egenintresse, 

men verksamheten kan i vissa fall gynna yttre aktörer, eftersom dessa kan välja att inte 

fördjupa sitt engagemang efter föreläsningens eller kursens slut. Nu fallerar samtliga försök 

att idka utåtriktad såväl som inåtriktad verksamhet perioden igenom. Rent praktiskt, om man 

värderar kunskap som en resurs, så gynnas endast arbetarkommunens lokala organisations 

ledning, eftersom det endast är denna som närvarar. Vi har även i ovanstående text diskuterat 

kursernas syfte, eftersom de i så stor utsträckning behandlat ytterst snäva, ideologiskt eller 

politiskt anknutna ämnen. Endast en titel kan diskuteras huruvida den har någon anknytning 

till varken val, ideologi eller politik. I protokollet från 1951 hålls föreläsningen ”En resa i 

Spanien” av en onämnd partimedlem från Gävle.106

Det finns ett tecken på verksamhet som åtminstone översiktligt riktar sig till yttre aktörer utan 

att det finns ett ideologiskt budskap invävt i verksamheten. Detta är den årliga middag som 

Sandvikens arbetarkommun anordnar tillsammans med FCO, riktad till Sandvikens åldringar. 

Det vore dock olämpligt att inte antaga att detta har ett politiskt mervärde för arbetarkommu-

nen. Dels är goda gärningar naturligtvis alltid bra reklam för de egna ledens valresultat. Men 

viktigast av allt bör åldringarnas forna yrkesbakgrund vara. Då Sandviken är uppvuxen kring 

traktens stålverk torde ett rimligt antagande vara att det stora flertalet av dessa åldringar är 

 Spanien är under perioden styrt av 

Francos fascister och de socialistiska tendenserna i detta rike har tryckts ner ordentligt. Det 

finns således ingen socialiströrelse att besöka. Föreläsningen kan dock ha haft syftet att visa 

på vilka tragiska öden som socialisternas och arbetarnas förkämpar drabbats av de sista åren? 

Men eftersom vi saknar mer utförlig information om föreläsningen, kan vi inte utröna detta. 

Det är inte heller direkt nödvändigt för att besvara min frågeställning. Även om alla utom en 

av arbetarkommunens föreläsningar har haft politiska eller ideologisk teman, kan detta 

underlag tillåta mig att hävda att föreläsningarna i huvudsak ämnar gynna de egna leden.    

 

Första maj mötena kan sägas både vara en manifestation som riktar sig mot de egna leden 

såväl som mot yttre aktörer. Man manifesterar de egna ledens styrka både för de egna såväl 

som yttre aktörer. För de senare kan manifestationen både ses som ett hot eller som ett 

värvningsförsök. 

 

                                                 
106 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I: 1, s 2, KCF 
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gamla fabriksarbetare. Människor som har rösträtt och tillhör en samhällsgrupp som kan 

tänkas rösta på just arbetarkommunen.  

 

Den utåtriktade valverksamheten riktas mot yttre aktörer men har på ett ytterst tydligt sätt 

målet att gynna de egna leden. Syftet är att klargöra sitt politiska budskap och därigenom 

vinna röster. De år valen är av landstings/kommunalt slag, gynnas den lokala organisationen. 

När det är val till riksdagens andrakammare gynnas istället SAP centralt. En intressant 

synpunkt är att en stor del av kostnaden för riksdagsvalen tycks ligga på den lokala organisa-

tionens konto. Detta noteras bland annat i en anteckning från 1959 där man diskuterar 

finansieringen av det kommande årets valannonsering. 

 

Valet av verksamhetens utformning kan också sägas gynna olika instanser. Vi har tidigare 

noterat en ovilja att byta arbetsform. Denna ovilja kan ha organisatoriska skäl, dvs. att det 

krävs finna former för att storskaligt politiskt arbete skall kunna äga rum på ett effektivt sätt.  

Men oviljan är också relevant för frågan om vem som tjänar på verksamheten. Mer precist, 

vem tjänar på mötesformen? Den traditionella, formella mötet är en verksamhet som riktar sig 

mot de egna leden eftersom man måste känna till formen för att kunna deltaga aktivt. Det är 

ett symbolspråk för de invigda. För den som kan språket är formen praktisk och garanterar 

rättvisa. För den som inte kan språket, är formen ett hinder för att kunna hävda sig demokra-

tiskt. Den som tjänar på mötesformen är den invigde medlemmen. Rutin och erfarenhet ger 

fördelar när man lever i en värld av fackspråk och rituella förehavanden. Den gynnar även den 

centrala rörelsen eftersom organisationen är överskådlig ovanifrån och stöpt så att den gynnar 

en nationell partiapparat. En lösare och mer anarkistisk organisation skulle omöjliggöra den 

nationella ambitionen från rörelsens sida. Det kan även tänkas bli svårare att bedriva ett poli-

tiskt och ideologiskt budskap. Risken att särläror och motstridiga förkunnelser skulle uppstå 

inom partiet och bli problematiska ökar således med en lös organisation. Vi vet att sådant 

skapat problem tidigare i det socialdemokratiska partiets historia och att arbetarrörelsen under 

hela sin framväxt utövat ett ideologiskt likriktande av de egna medlemmarna.107

                                                 
107 Norborg Lars-Arne (1993), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen, s 113-116 

 Jag vill ut-

ifrån denna erfarenhet och faktumet att man inte gör några större förändringar i den egna 

verksamheten trots att önskemål framkommer, hävda att den existerande arbetsformen gynnar 

organisationen framförallt på central nivå.  
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En liknande argumentation kan användas på rörelsens val att inte satsa på nyrekrytering, utan 

istället fördjupa och förbättra den egna organisationen såväl som utveckla samarbetet med de i 

staden största fackföreningarna. Det kan också finnas ett samband mellan rörelsens organisa-

tionsbehov och deras önskan att effektivt föra ut sitt budskap. Att organisera människor från 

andra arbetsorganisationer har även den fördelen att man inte behöver skola in den grund-

läggande symboliken organisationen använder för att kommunicera i de nya medlemmarna. 

De har redan ett likriktat symbolsystem för kommunikation. Detta gör i sin tur att man slipper 

anpassa verksamheten efter människor som inte har denna kunskap. Verksamheten kan fort-

sätta att utformas på samma sätt. Det finns dock andra indicier som kan vara orsaker till rörel-

sens vägval. För det första har vi den ekonomiska dimensionen. Studiecirkeln 1953-1954 blev 

en kostsam historia. Sålunda fick den ekonomiska situationen för klubben en ordentlig törn.108 

Utåtriktad verksamhet kostar mer än organisatoriskt arbete och ger i regel mindre förutsäg-

bara resultat. Fackföreningarna, mot vilka man fördjupade samarbetet med, fogade i sin tur 

över kapital som en följd av sitt sparande, vilket fått fortgå utan några större uttag sedan 

Saltsjöbadsavtalen 1938. Redan 1955 skänker metallfacket ekonomiska medel till Sandvikens 

arbetarkommun i samband med den senares 50 års jubileum.109 Kort och gott kan samarbetet 

med facket delvis motiveras med ekonomiska orsaker. Därtill så finns det ytterligare en prak-

tisk dimension i detta förehavande. Facket och Socialdemokratin är bägge arbetarorienterade 

rörelser och attraherar liknande medlemmar. Genom att samarbeta med facket slipper man 

konkurrera om engagerade människor med organisationer vilka har ett liknande budskap. Jag 

skulle utefter dessa tankar hävda att arbetarkommunen i Sandviken lokalt gynnas av valet av 

utveckling. Även från centralt håll kan det finnas vinster, eftersom de rekryterade inom andra 

arbetarorganisationer hjälper till i valverksamheten. Enligt protokollet 1958 så argumenterar 

metallfacket för arbetarkommunens och Socialdemokratins sak på den egna arbetsplatsen 

inför årets val.110

                                                 
108 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F 1: 1, s 2, KCS 
109 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F 1: 1, s 2, KCS 
110 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 3, KCS 

 Med tanke på att arbetsplatsen var Sandvikens stålverk, stadens största och 

fullständigt dominerande arbetsgivare, är detta ingen liten sak. 
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Tabell 3: Vem som gynnas av Sandvikens arbetarkommuns verksamhet 
 
Verksamhet  Nivå som gynnas; 

centralt, lokalt eller den enskilde medlemmen  

Valförberedelser Centralt eller lokalt beroende på typ av val   

Studiecirklar, Föreläsningsserier Främst centralt och lokalt, delvis medlem 

Föredrag  Främst centralt och lokalt, delvis medlem 

Möten Lokalt, delvis centralt 

Fester Den enskilde medlemmen, delvis lokalt 

Mötesorienterat samkväm Lokalt, Den enskilde medlemmen 

1:a Maj demonstrationer Lokalt, central 

Riks- och partidistriktskonferenser Centralt 

 
Anmärkning: Verksamheten gynnar olika nivåer av arbetarkommunen, centralt, lokalt eller den enskilde 
medlemmen. Detta är en summering av vilken typ av verksamhet som gynnar vilken nivå. Källa: Sandvikens 
arbetarkommuns verksamhetsberättelser 1948-1960, F I : 1. 
 
 
3.3.3 Verksamhetens inriktning och ledning utifrån kön 
 
Vi har i materialpresentationen kommit fram till att arbetarkommunens verksamhet under åren 

1948-1960 inte någon gång har kvinnor som prioritet. Inte heller skvallrar dokumenten om 

föreläsningar som riktar sig till kvinnor. Naturligtvis är det svårt att bedöma vad som är en 

manlig och kvinnlig fråga inom det allmänpolitiska. För att inte bli allt för subjektiv i mitt 

bedömande har jag valt att mäta dokumenten jag undersökt med de frågor som diskuterats på 

kvinnoklubbarnas riksmöten under perioden. Detta gör det dessutom lättare att anpassa 

sökandet och jämförandet efter dåtidens betydligt mer patriarkala kvinnosyn. Undersöknings-

perioden rymmer 3 sådana möten.111 Huruvida Sandvikens kvinnoklubb sänt representanter 

till dessa möten syns inte i arbetarkommunens dokument. De frågor som kvinnoklubbarna 

diskuterar centralt återfinns inte heller som lokala frågor för arbetarkommunen.112

                                                 
111 

 Åtminstone 

inte i enlighet med arbetarkommunens egen dokumentation. Inte heller återfinns några av de 

förändringar i kvinnans rättigheter som kom under perioden. Detta till trots att man inleder 

varje år med att berätta om vilka förändringar centralt som socialdemokratin frambragt för 

den svenska befolkningen under det gångna året. Men att det togs ett principbeslut för lika lön 

för lika arbete inom staten 1947, att även modern får vara förmyndare för barn i äktenskapet 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-
historia/Kongresser-1907-2005/ 9/5-2008 
112 http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____37286.aspx 18/1 2008 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-historia/Kongresser-1907-2005/�
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-historia/Kongresser-1907-2005/�
http://www.socialdemokraterna.se/Templates/Page____37286.aspx�
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1949, att svenska kvinnor får rätt till dubbelt medborgarskap 1950 och att de får bli präster 

från och med 1958, nämns inte alls.113

 De allmänpolitiska frågor som namnges i dokumenten rör främst den arbetande delen av 

befolkningen. Kvinnan är fortfarande underrepresenterad i denna gruppering. Undantaget är 

den allmänna vårdförsäkringen som genom att handla om försörjning och mininivå av trygg-

hets också berör kvinnorna. Dock kan inte Sandviken lokala klubb ta åt sig någon del av 

denna tvivelaktiga ära, eftersom materialet i denna kampanj tycks komma från centralorgani-

sationen. Den enda verksamhet som i större mån riktar sig till kvinnor än män är barn- och 

familjefesten 6/1. Denna fest var i sitt ursprung en julfest, men blir efter kvinnornas ökade 

betydelse 1950 mer och mer än barn och familjefest.

 

114

3.3.4 Information till allmänheten om planerad verksamhet 

  

 

Avslutningsvis så visar inte min undersökning huruvida kvinnoklubben ser till att servera sig 

själv med kvinnoinriktad verksamhet. Detta är naturligtvis en mycket trolig möjlighet. Men 

för att hålla mig till frågeställningen; verksamheten i arbetarkommunen riktar sig till främst 

män.  

 

 
Ett av de främsta organen för att nå ut till allmänheten för arbetarkommunen i Sandviken var 

att annonsera i tidningen Gevfle arbetarblad115, I denna tidning förekommer två sorters 

annonseringar undersökningsperioden. Den första är korta notiser under avdelningen parti-

verksamhet, där alla arbetarorienterade annonserar sin verksamhet. Ofta består notiserna av 

tre fyra rader. Undantaget är kvinnoklubbens verksamhet som vid några tillfällen beskrivs mer 

noggrant. I regel återfinns notisen 3-4 dagar före mötet skall hållas perioden igenom. Inför de 

kommunala arbetarkommunmötena såväl som inför första maj, föredragen och studiecirk-

larnas uppstart väljer man att gå ut i större annonser. Dessa befinner sig i regel på sidan två 

eller tre, bredvid de lokala nyheterna. Dessa annonser är specialbeställda och medför en kost-

nad för arbetarkommunen lokalt. Detta syns i en kommentar i verksamhetsberättelsen från år 

1958 när det extrainsatta valet medfört en belastning i ekonomin för klubben.116

                                                 
113 

 Annonserna 

ligger i regel 5-7 dagar innan verksamheten skall hållas. 

 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-
historia/Kvinnornas-frigorelse-i-artal/ 9/5 - 2008 
114 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950, F I : 1, s 2, KCS 
115 Gevfle Arbetarblad, Kommunala Biblioteket i Sandviken 
116 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I: 1, s 3, KCS 

http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-historia/Kvinnornas-frigorelse-i-artal/�
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-historia/Kvinnornas-frigorelse-i-artal/�
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Den andra stora tidningen i staden, den liberala Sandvikens Tidning117

Utöver ovan nämnda tidningsförsäljning så nämns en rad olika informationssätt i doku-

menten. Under 40-talets sista år 1948-1949, nämns så kallade kvartersombud. Dessa för-

svinner från år 1950.

, saknar helt annonser 

från arbetarrörelsen.  

 

118 De nämns i regel i samma andetag som arbetsplatsombuden och är 

sålunda representanter för arbetarrörelsen i ett specifikt område.119 Sandviken är uppbyggd 

runt en stålfabrik och var en fabriksort långt innan den blev en stad.120 Boendet i dessa 

fabriksorter skötes oftast av företaget självt. Företaget äger stora delar av Sandviken långt in 

på 1900-talet. Ett tydligt tecken på att så är fallet är att man faktiskt skänker lokaler till arbe-

tarrörelsen 1956, efter att folkets park tvingats stänga av ekonomiska skäl.121

Valverksamheten är naturligtvis ett kapitel för sig. Under denna period läggs all kraft man har 

på att marknadsföra sig mot väljarkåren. Detta sker via flygblad, affischering och åtminstone 

vid två tillfällen 1953 och 1956 valföredrag. Framförallt i debatten kring vårdförsäkringen 

1953, hålls flera informerande valföredrag av föreläsare från arbetarkommunen centralt, rik-

tade till allmänheten, förlagda till gator och torg. Under den senare delen av undersöknings-

perioden blir det tradition att upprätta en så kallad valbyrå i någon av stadens centrala parker. 

Dessas funktion går närmast att jämföra med dagens valstugor, om än bemannade i större 

 Detta tyder även 

på en ganska bra relation mellan SAP och Sandviken AB. Men för att återgå till kvarters-

ombuden, så var dessa en direktkontakt mellan de sista renodlade arbetarbostädernas inne-

boende och arbetarkommunen. Det tycks dock som att denna boendeform lever sina sista 

dagar 1948-1949. Troligtvis så uppgår fabrikens bostäder i ett kommunalt bostadsbolag, eller 

så tar hyresgästföreningen över verksamheten. Ett annat sätt att nå ut med information är för-

säljning. Den vanligaste formen är att man knackar dörr och säljer saker i syfte att få in 

pengar till den egna kassan, men även för att visa upp sig. Exempel på detta är kalender-

försäljningen som noteras 1948 och lotteriförsäljningen som namnges 1953.  

 

Efter 1953 så återfinns nästan inga icke valbaserade verksamheter vilka riktar sig till allmän-

heten. Undantaget är den så kallade föreläsningsserierna ”Människan och nutiden” 1953-1954 

samt ”Idékurs” och ”Skattefrågor” under 1960. 

 

                                                 
117 Sandvikens tidning, Kommunala Biblioteket i Sandviken 
118 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950-1960, F I : 1, KCS 
119 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948-1949, F I : 1, s 2 respektive s 3, KCS 
120 http://www.jarnrike.com/jarnet_idag/ramdokument/45-01.sandviken.htm 2008-08-01 
121 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F I : 1, s 2, KCS 

http://www.jarnrike.com/jarnet_idag/ramdokument/45-01.sandviken.htm�
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utsträckning. 1958 har den ekonomiska situationen förbättrats till den grad att man kan hyra 

Sandvikens Sagabiograf och visa valfilmer i denna.122

3.3.5 Verksamhetens frekvens 

 

 

 
Om man granskar arbetarkommunens verksamhet utifrån ett tidsperspektiv kan man en smula 

grovhugget urskilja fem sorters frekvenser på verksamheten: lokala styrelsemöten, lokala 

arbetarkommunmöten, regelbundna händelser, valverksamhet och oregelbunden verksamhet.  

  

Vanligast är de lokala styrelsemötena, vilka äger rum mellan 9 – 17 ggr per år. Var god se 

tabellen på sidan 25. Arbetarkommunens 8 - 10 demokratiskt valda ledare möts för att planera 

rörelsens verksamhet. Lejondelen av allt icke valbaserade arbete utförs på dessa möten, som 

på något sätt kan ses som arbetarkommunens verksamhets hjärta eller hjärna. Jag har inte 

funnit någon förklaring till varför mötena skiftar i antal i materialet. Jag har dock konstaterat 

att det inte har med valåren att göra.  

 

Näst frekventas är de lokala arbetarkommunmötena vilka äger rum mellan 4 – 8 gånger per år. 

På dessa samlas hela arbetarkommunen för information, rådslag och röstning. Dessa möten är 

av störst vikt för maktsituationen i arbetarkommunen, eftersom det är under dessa som makt-

legitimerande beslut kan tas. Ett av årets arbetarkommunmöten har särställning som årsmöte. 

Även antalet arbetarkommunmöten varierar i antal, men i mindre skala. Precis som med 

styrelsemötena så har jag inte funnit orsaken till denna variation i materialet. Jag vet dock att 

inte heller denna variation har med valen att göra. 

  

Valverksamheten är regelbunden till så vida att den återkommer vartannat år. Vart fjärde år är 

det val till riksdagens andrakammare och vart fjärde år är det val till landsting och kommuner. 

Varje val medför en intensiv men kort blomstring i verksamheten där medlemmarna, framför-

allt månaden innan valet, mobiliseras. Det förekommer åtta val under perioden. Ett av dem är 

ett nyval till riksdagens andrakammare 1958, eftersom den politiska situationen i landet 

framtvingar ett nyval. Valverksamheten är lågfrekvent, men regelbunden och intensiv när den 

väl äger rum. Det är en krafturladdning för vilken rörelsen är skapad.  

 

Det finns regelbunden verksamhet som varje år återkommer vid exakt eller ungefär samma 

tid. Det tydligaste exemplet är första maj som återkommer samma datum varje år och mobili-

                                                 
122 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 1, KCS 
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serar i stort sätt hela arbetarkommunen. Annars är det framförallt festerna dominerar den 

årliga återkommande och regelbundna frekvensen. Mest regelbundna är förbundets två jul-

fester; den för arbetarkommunens egna medlemmar och den filantropiska tillställningen för 

pensionärerna i staden. Dessa äger rum en gång per år utan undantag. Julfesten för de egna 

leden är alltid förlagd till 6/1. Den filantropiska brukar föregå julen, men flyttar lite på sig i 

tid. Den är dock alltid kring juletid. Arbetarkommunen har även periodvis andra årsfester. Vi 

har vid flera tillfällen firad höstfest, eller surströmmingsfest som den kallas vissa år, vilken tar 

plats i antingen augusti, september eller början av oktober. Den försvinner dock från anteck-

ningarna år 1959. Även påsken blir firad inom arbetarkommunen under perioden 1952-1956. 

Denna fest kallas dock för olika namn. 1952 har man fest på långfredagen, 1953 kallar man 

den för äggsexa, 1954 och 56 använder man beskrivningen familjesamkväm. 1955 ersätts 

påskfesten med ett större jubileumsfirande, där klubben fyller 50 år.123

                                                 
123 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F 1: 1, s 1, KCS 

 Därefter upphör noter-

ingar om denna fest i materialet. Notera att man väljer att förlägga två av festligheterna till 

tiden för de kristna högtiderna, dvs. jul och påsk. 

 

Det som återstår av verksamheten är svårt att sätta en frekvens på. Studiecirklar och före-

läsningsserier ämnar ha en regelbunden frekvens, vanligtvis en gång i månaden. Det hålls 

dock endast studiecirklar vid tre olika tillfällen, utspridda under åren 1948-1949, 1953-1954 

och 1960. De förläggs i regel under den kalla halvan av året, höst, vinter och vår. Det varma 

halvåret sparas till annat. Föredragen är också oregelbundna. Majoriteten av dem hålls dock 

innan det skall hållas val, eller om det dykt upp en större politisk fråga där arbetarkommunen 

måste utbildas lokalt. Man kan inte direkt tala om frekvens när det gäller föredragen. Totalt 

handlar det om 5 stycken namngivna val och vanliga föredrag och ett odefinierat antal namn-

lösa valföredrag, utspridda på de 12 år jag undersökt. 2 av de fem föredragen var inte 

anknutna till valen.  

   Riks- och partidistriktskonferenserna som hålls i staden är även de tillfälliga händelser. 

Visserligen är de inte tillfälliga på central nivå. Men att de förläggs i Sandviken är däremot 

något oregelbundet. Partidistriktet är dock den instans som vanligast håller möten i staden. 3 

gånger under undersökningsperioden samlas de i trakten 25-26/3 år 1950, 5-6/11 år 1955 och 

5/8 år 1956. Notera att de två första mötena äger rum strax innan val skall hållas. Även de 

kristna socialdemokraterna rikskonferens som hålls i staden 1948, skall ses som en tillfällig 

händelse.  
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Om vi nu skall sammanfatta arbetarrörelsens verksamhets frekvens, så kan man hävda att 

arbetsåret är tämligen inrutat för styrelsemedlemmarna, som måste mötas varje månad på 

egen hand i styrelsemöten och därtill närvara på organisationens arbetarkommunmöten.  De 

övriga medlemmarna möts i regel en gång i kvartalet under organiserade former. På under-

hållningsfronten samlas medlemmarna till festligheter tre - fyra gånger per år. Den inrutade 

vardagen bryts dock under valåren. Under dessa perioder mobiliseras hela organisationen och 

verksamheten blir intensivare. Detta sker i snitt vartannat år.  

 

Det finns även exempel på oregelbunden verksamhet. Denna är dock relativt begränsad i 

omfång och den regelbundna diton såväl som valverksamheten överträffar den oregelbundna.  

Studiecirklar och föreläsningsserier var dock ämnade att bli frekventa företeelser, men 

misslyckas med att bli så. 

 
3.3.6 Initiativtagare till arbetarkommunens verksamhet, lokalt och centralt  
 
Den centrala nivån av arbetarkommunen, dvs det nationella partiet SAP med kringliggande 

partihögkvarter, får ett stort utrymme i Sandvikens arbetarkommuns material. I praktiken när-

varade de med personal på plats närhelst det börjar närma sig ett riksdagsval, alternativt när 

Sandvikensregionen står som värd för någon slags regional eller nationella kongress. De är 

även på plats när det skall implementeras kunskap in i organisationen, rörande viktiga poli-

tiska frågor. Exempel på detta är kunskapen kring vårdförsäkringarna124, tjänstemanna-

frågan125, såväl som atombomben och världssamfundet126

                                                 
124 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 1, KCS 
125 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 1-2, KCS 
126 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 

. Kunskapen kommer aldrig från 

den lokala organisationen utan hyrs eller lånas alltid in utifrån. Kunskapen kommer uppifrån, i 

regel från specialutbildad personal administrerad av centralorganisationen. Således kan 

arbetarkommunen knappast kallas en gräsrotsrörelse vad det gäller kunskap. Men frågan är 

huruvida det finns ett intresse att vara så hos de vanliga medlemmarna? Intresset att bilda sig 

har visat sig svalt vid de tillfällen man lokalt anordnat föreläsningar eller studiecirklar. 

Undantaget är föredragen kring den nya vårdförsäkringen 19 som enligt materialet var välbe-

sökt. Detta är dock en ytterst konkret fråga som berör alla arbetande människor på individ-

plan. Frågan är huruvida den är jämförbar med övriga föredrag?  
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Den centrala organisationen är dock närvarande på fler sätt än i egen person. De återfinns i 

årsrapporterna, på arbetarkommunmötena i form av nyhetsrapportering, i valmaterialet och 

sublimt men väsentligt, i mötesformen. 

 

Låt oss diskutera den centrala organisationens närvaro i årsredovisningarna protokollen lite 

närmare. Den som tittat på noterna i detta arbete kommer att se att nästan alla källor hänvisar 

till dokumentens sida 2-4. Orsaken till detta är att den inledande sidan i alla årsredovisningar 

inleds med en överblick av årets händelser på nationell nivå. I denna överblick presenteras 

SAP:s nationella handlingar och reformer, tillsammans med hur dessa resulterat. Ungefär en 

fjärdedel av varje verksamhetsberättelse består av nationella reflektioner. Denna beskrivning 

är i regel mycket bättre formulerad och mer detaljrik än beskrivningen av den lokala verk-

samheten. Endast ett undantag återfinns och det är 1959, när istället den lokala verksamheten 

dominerar. Orsaken till detta undantag är att de samverkansprojekt med andra arbetaroriente-

rade organisationer, vilka arbetarkommunen arbetat med i flera år för att åstadkomma, nu änt-

ligen sjösätts. Men förutom detta undantag så håller den centrala händelseutvecklingen en 

dominerande roll i verksamhetsberättelserna. Det är som om skribenten till dokumenten vill 

visa på Sandvikens arbetarkommuns plats i en större helhet. Tendensen är extra markant de år 

det varit val. Resultaten i valen diskuteras noggrant och eventuella orsaker till framgångar och 

bakslag radas upp. Denna tendens är extra tydlig när det varit val på nationell nivå. Det bör 

tilläggas att nationella val får mångt mycket mer utrymme i protokollen än de landstingsval 

som hålls. Den nationella verksamheten prioriteras till den grad att resultaten i de egna lands-

tingsvalen kortas ner till några få rader medan den nationella allmänpolitiska utvecklingen 

fyller återstoden av förstasidan. Denna tendens återfinns i alla tre landstingsvalen; 1950, 1954 

och 1958.  

 

Något som förvånade mig när jag gick igenomdokumenten var bristen på rättfram ideologi, 

såväl som diskussioner av ideologiska spörsmål. Det märks naturligtvis vart skribenten står 

ideologiskt i dennes misogyna värdeladdning av oppositionens/borgerlighetens förehavanden, 

såväl som de odelat positiva beskrivningarna av de egna ledens handlingar. Men när det 

kommer till nyttjandet av ideologiska nyckelord, symbolism eller slagord, är texten förvån-

ansvärt saklig. Första gången jag ser ordet ideologi användas är 1960, där man håller en 

studiecirkel i ämnet.127 Annars talar man snarast om ”vår sak”128

                                                 
127 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F 1: 1, s 1-2, KCS 
128 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F 1: 1, s 3, KCS 

 eller agitation för ”våra 
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ideal”129

Mönstret med en prioritering av det nationella framför det lokala i dokumenten går även att se 

i verksamhetsberättelsernas mötesbeskrivningar. De Riks- och partidistriktsmöten som hålls i 

närområdet är bättre bokförda än de egna lokala arbetarkommunmötena. Detta gäller samtliga 

tre rikskongresser som hålls i staden under perioden; 25-26/3 år 1950

. Kort och gott så ser man sig själva som en större helhet. Men det är den centrala 

organisationens verksamhet som får stå som enande ledljus och inte partiets ideologiska 

ståndpunkter.    

 

130, 5-6/11 år 1955131 

och  5/8 år 1956132

Detta gäller framförallt mötet 1950, vilket förlades till en anläggning i Högbo och gästades av 

statsministern.

. Detta trots att de i praktiken bara berör ett fåtal av medlemmarna 

Sandvikens arbetarkommun. Man väljer och skickar representanter till dessa möten. För de 

återstående medlemmarna innebär istället liknande kongressen extra, obetalt arbete.  

 

133 Samma mönster gäller de kristna socialdemokraterna rikskonferens i staden 

1948. En konferens som även den gästas av statsministern.134

Vi har tidigare i fråga 2 diskuterat denna ovilja att byta arbetsform. Jag håller mig till mitt 

antagande där att organisationsformen har fördelar eftersom den garanterar en fungerande 

demokratisk maktapparat som under ordnande former kan ta beslut, såväl som utse represen-

  

 

Mötesformen, eller mer exakt önskan att bibehålla den rådande mötesformen, antyder även 

det en beroendesituation till centrala instanser. Trots att klagomål mot själva mötesformen tas 

upp redan 1950 på ett arbetarkommunmöte, så görs relativt lite för att förändra situationen. 

Detta trots att man värderat kritiken så pass allvarlig att den ges plats i årets verksamhets-

berättelse. Den traditionella strukturen behålls, men kryddas med samkväm, för att medlem-

marna skall bibehålla sitt intresse i mötena. De blir mindre ”torra” men i övrigt snarlika. Ett 

mer praktisk undantag till detta och som faktiskt påverkar maktsituationen på arbetarkom-

munmötena, är att man inför diskussionssessioner. Dessa nämns dock bara under perioden 

1951-1953, och sägs aldrig ge några reella resultat. Därefter försvinner de från protokollen. 

Första maj genomgår en liknande reform 1952.  

 

                                                 
129 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F 1: 1, s 3, KCS 
130 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950, F 1: 1, s 1-2, KCS 
131 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F 1: 1, s 2-3, KCS 
132 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F 1: 1, s 1-2, KCS 
133 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1955, F 1: 1, s 2-3, KCS 
134 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F 1: 1, s 2, KCS 
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tanter. Den torra mötesformen som än idag lever kvar i fack och föreningsvärlden är en garant 

för att kommunikationen mellan lokal och central nivå kan bibehållas. Men eftersom den 

samtidigt kräver kunskaper, fackspråk och symboler, för att deltaga, distanserar den medlem-

mar från makten. Den är även utformad på sådant sätt att det nationella, centrala nätverket är 

bundet med de lokala. Viktiga beslut och viktig kunskap tas dock centralt och således står det 

lokala i beroende till det centrala. Arbetsformen upprätthåller denna beroendeställning.  

 
3.3.7 Uppslutningen kring verksamheten 
 
Det är svårt att ge några exakta siffror på uppslutningen i arbetarkommunens verksamhet. Om 

vi ser på materialet som efterlämnats de vanliga arbetarkommunmötena, så kan vi bara bevisa 

närvaron av mötets ordförande, röstjusterare och mötets sekreterare. Vi kan förutsätta att fler 

medlemmar var på plats, men inte med materialets hjälp bevisa det samma. Exakta siffror är 

ovanliga i materialet. Endast ett möte år 1960 ger oss exakt uppslutning i siffror. Det närva-

rade 40 av arbetarkommunens 1462 medlemmar kom.135

Låt oss börja med uppslutningen till möten och samkväm. Mötesnärvaron återges aldrig i rena 

siffror i materialet, men den sägs öka i omfattning perioden 1948-1952.

 Ofta handlar det om omdömen som 

god eller dålig. Vad som i sin tur menas med bra eller dålig uppslutning beror på omdömes-

givarens upplevelse av saken. Denna norm är svår att komma åt, eftersom den aldrig precise-

ras. Inte heller rymmer materialet några foton från mötena under samma period. Avslutnings-

vis så har Boström i teorigenomgången berättat för oss att arbetarkommunen i regel hyser en 

stor gruppering passiva medlemmar, vars närvaro organisationen sällan får avnjuta. Detta 

stämmer väl överens med det enda registrerande mötet nämnt ovan, där inte ens var tionde 

medlem kommer. Att många av medlemmarna är kollektivanknutna fackmedlemmar, som 

aldrig fick välja att gå med, är också en anledning. Sålunda är det svårt att ge denna fråga ett 

tydligt svar. 

 

Situationen är dock inte hopplös. Det finns antydningar och ledtrådar i materialet, med vilka 

vi kan förstå hur olika verksamheter resulterade och vilka förväntningar som förelades dem.  

 

136 Därefter nämns den 

inte förrän 1960 då man beklagar sig över en bristande uppslutning.137 Det förekom klagomål 

i protokollen år 1950 över det ”torra” tillvägagångssättet dess hölls.138

                                                 
135 Arbetarkommunens mötesprotokoll, 26/10 1960, F I : 3, s 1, KCS 
136 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, 1949, 1951 och 1952, F I: 1, s 2, s 2, s 2-3 respektive s 2, 
KCS 
137 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F I : 1, s 1, KCS 
138 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1950, F I : 1, s 1, KCS 

 Året därpå försöker 
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man sig på en mindre reform där samkväm införs och diskussionssessioner blir en del av 

mötet.139 Samkvämet noteras därefter underökningsperioden ut. Diskussionssessionerna slutar 

dock nämnas efter 1953. Resultatet av samkvämets införande blir gott. Redan 1951 finns en 

notis om att mötena blivit ”bättre besökta under året”.140

1:a maj håller en särställning i besökarantal, både rörande medlemmar från arbetarrörelsen, 

men också från Sandviken som samhälle. Tre år, 1949, 1950 och 1957 ger man ut ungefärliga 

siffror på närvaron. Det närvarar 3500, 3000 respektive 3000 människor på demonstrations-

tågen. I parken sägs dessa siffror dubblas.

   

141 Med tanke på Sandvikens befolkning under den 

undersökta perioden, så måtte ungefär halva staden närvarat. Arbetarkommunen har under 

perioden runt 1100 medlemmar. Återstoden kommer från andra organisationer eller som 

privatpersoner. Återstoden av åren beskrivs även de med positiva ordalag: 1952 har regn 

tvingat in de demonstrerade i folkets hus som ”var fullsatt”142. 1953 har 1:a maj en ”Stor upp-

slutning”143, och 1954 ”god uppslutning”144

Den mest välbesökta verksamheten förutom första maj är arbetarkommunens fester. Det 

klagas aldrig över dålig uppslutning under dessa företag. Tvärt om är materialet översållade 

med positiva omdömen kring närvaron på dessa. 1954 rapporterar man det största deltagande 

hittills. 1955 skriver man att det är fullsatt, 1956 använder man ”mer än fullsatt”

 . Detta till trots så beklagar man sig över formen 

1:a maj utövas på. Det finns röster i förbundet som menar att dagen hellre skulle vara hela 

svenska folkets dag och att demonstrationsformen är förlegad. Även i fallet första maj försö-

ker man besvara kritiken genom att bygga ut samkvämet och låta hela Sandviken ta del av 

nöjesrevyn. Företaget regnade dock inne och försöken är åren därpå begränsade. 

Uppslutningen är i vilket fall god.     

 

145, 1957 

använder man den mer självsäkra formuleringen, ”som vanligt fullsatt”146

                                                 
139 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS 
140 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1951, F I : 1, s 2, KCS  
141 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1949, 1950 och 1957, F I: 1, s 2, s 2 respektive s 3, KCS 
142 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1952, F 1: 1, s 2, KCS 
143 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F 1: 1, s 2, KCS 
144 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1954, F 1: 1, s 2, KCS 
145 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1956, F I : 1, s 2, KCS 
146 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1957, F I : 1, s 2, KCS 

. Uppslutningen på 

festerna diskuteras dock inte efter 1957. Men å andra sidan beskrivs festverksamheten mer 

noggrant under perioden 1951 – 1957, då man diskuterar vad som skedde på dessa. Därefter 

nämns de bara vid namn. En intressant aspekt är att inte medlemmarnas syn på festen 

diskuteras. Man förutsätter att god uppslutning är lika med ett gillande.  
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Om fester och första maj är de verksamheter som fått bäst uppslutning, så är det studiecirk-

larna och i viss mån föredragen som fått sämst. Som vi tidigare visa i materialgenomgången 

var alla satsningar ordentliga misslyckanden med dålig uppslutning. Den första är en kurs i 

hur man utövar kommunal politik 1948-1949. Verksamheten är riktad mot de egna leden. 

Uppslutningen blir dock bara 16 personen av arbetarkommunens då 1030 medlemmar.147 De 

övriga tre var ”Människan och nutiden” 148 vinterhalvåret 1953-1954, följt av ”Idékurs” och 

”Skattefrågor” 149 år 1960. Under utvärderingen av kursen 1953-1954 skriver man att: ”Intres-

set för den politiska informationen var ringa, varför mötena i genomsnitt var dåligt 

besökta”.150 Kurserna 1960 lyckas endast få styrelsen att medlemmar att närvara. Intresset i 

arbetarkommunen i övrigt är lågt.151

Föredragen drar i regel mer åhörare än studiecirklar och föreläsningsserier. I regel beklagar 

man sig inte över närvaron på föredragen. Men eftersom dessa oftast sammanfaller med 

arbetarkommunmöten så är detta förståeligt. Föredragen kan delvis ses som en del av sam-

kvämet. Ämnena som ”En resa i Spanien”, ”Att utträda ur svenska kyrkan” och ”Atomvapen 

och världssamfundet”, kan säkerligen tänkas ha en viss attraktionskraft för medlemmarna. 

Störst tillslutning får dock de för allmänheten hållna föredragen år 1953 rörande den nya 

vårdförsäkringen. Mötet, förlagt till stadens torg, har enligt verksamhetsberättelsen en stor 

uppslutning.

 

 

152

Avslutningsvis har vi valverksamheten. Vi har redan i materialgenomgången konstaterat att 

det finns antydelser om att verksamheten lever upp under valåren. Generellt sätt så handskas 

man med valverksamheten i övergripande ordalag. Vi får aldrig veta hur uppslutningen var till 

en specifik valverksamhet som t.ex. affischering, valsamkväm, spridning av foldrar/tidningar, 

valbyrå, diskussionsmöten, valföredrag och valfilmer. Däremot förklarar man varje valår att 

uppslutningen varit lyckad eller god. Vid samtliga valår avtackas de medlemmar som kämpat 

i valkampanjen med någon rad, om ”god kamp” eller ”stora arbete”. Även kvinnoklubben 

avtackas i protokollet 1958 för sin medverkan i valarbetet.

 

 

153

                                                 
147 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1948, F I : 1, s 2, KCS 
148 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F 1: 1, s 2, KCS 
149 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 2, KCS 
150 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1954, F I : 1, s 2, KCS 
151 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1960, F I : 1, s 1-2, KCS 
152 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1953, F I : 1, s 1, KCS 
153 Arbetarkommunens verksamhetsberättelser, 1958, F I : 1, s 3, KCS 
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Uppslutningen är således god när festligheter vankas eller när valen närmar sig. När verksam-

het som roar den enskilda medlemmen eller berör dennes ekonomiska situation, som i frågan 

om vårdförsäkringarna, ökar även intresset och uppslutningen. Däremot saknas det ett intresse 

att bilda sig. Kurserna ämnar i enlighet med deras namn att utbilda de egna leden till bättre 

politiker. Skattefrågor och kommunalpolitik, såväl som ideologi står på dagordningen. Men 

medlemmen verkar inte önska bli en bättre politiker. Intresset för kunskap är i regel lågt hos 

arbetarkommunen. Detta stämmer bra överens med Stolares och Raschkes beskrivning av den 

maktorienterade rörelsens struktur, likaså som med Boströms beskrivning av arbetarrörelsen 

med passiva medlemmar.   

 

Tabell 4: Upplevelsen av uppslutningen på arbetarkommunens verksamhet  
 
Verksamhet Uppslutning 

Möten och samkväm 1951-1959 God, 1950 och 1960 beklaglig 

1:a maj Mycket God 

Fester  Mycket God 

Studiecirklar Urusel 

Föredrag Inga klagomål 

Valverksamheten God 

 

Anmärkning: Tabellen summerar upplevelsen av Sandvikens arbetarkommuns verksamhet 
under 1948-1960. Upplevelsens ursprung är i regel styrelsens med betoning på renskrivande, 
protokollförande sekreterare. Källa: Sandvikens arbetarkommuns verksamhetsberättelser 
1948-1960, F I : 1.   
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3.4 En summering av Hälsofrämjandets verksamhet i Sandviken  
 
Detta stycke ämnar bryta ner och generalisera informationen i Hälsofrämjandet Sandvikens 

verksamhetsdagböcker och album till ett hanterbart, överskådligt material. Verksamheten i 

Sandvikens hälsofrämjande kan summeras upp till följande rubriker:  

 

• Möten 

• Förbundskongress 

• Läger 

• Matlagningskurs 

• Föredrag 

• Hälsoveckan 

• Fester 

• Informationskampanjer 

 
 
3.4.1 Möten 
 
Hälsofrämjandets möten är av vida varierat slag, men det finns tre konstanter vilka man kan 

ta vara på när man strukturerar och presenterar verksamheten. Den första är mötesfrekvensen. 

Efter uppstartningsperioden under senhösten och vintern 1948-1949, så har organisationen 

möten en gång i månaden, undantaget en vecka i september då man anordnar en så kallad 

hälsovecka. Datumet för månadsmötena varierar något, men de infaller i regel under helgerna. 

Man tar oftast beslut om när mötet äga rum under föregående dito. Den andra konstanten är 

att verksamheten är säsongsbaserad. Under vinterhalvåret, oktober-mars, har man föredrag, 

fester och kurser. Sommarhalvåret präglas av Gökottor, utflykter och läger. Detta är en 

tendens och det finns några undantag. Men oavsett dessa så syns hälsofrämjandets naturalis-

tiska, antimoderna och civilisationskritiska ådra tydligt i verksamhetens upplägg. 

Den tredje konstanten är maten. Jag har inte hittat ett enda möten som inte nämner att man ätit 

tillsammans under hela undersökningsperioden. Det är inte alltid man rör på sig eller idkar 

hälsosamma aktiviteter, men kosten finns alltid där. Vem som bjuder på maten varierar. I re-

gel bjuder någon av medlemmarna de övriga på mat. Uppgiften att bjuda de andra går mellan 

många olika personer och familjer, men ett specifikt system kan inte skönjas. Inga betalnings-

poster för mötes-maten noteras i Hälsofrämjandets räkenskaper, undantaget den som serveras 

under festligheterna, vilka ibland ersätter månadsmötena. Troligtvis står den som bjuder för 

kostnaden och vem som skall bjuda avgörs under föregående möten, precis som med 
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mötestiden. Kosten är naturligtvis alltid lakto-vegetarisk, med anknytning till Waerlands 

recept och rekommendation.       

 

Mötesplatsen för Sandvikens Hälsofrämjande varierar något. Vintertid så brukar man i regel 

hålla mötena i folkets hus. Under vår och höst händer det att man besöker en plats kallad 

Lottagården och under sommarhalvåret befinner man sig i regel vid kvarnströmmen. Den sist-

nämnda platsen blir allt mer frekvent besökt efter 1950 när man bygger en bastu på platsen 

och tar över en gammal scoutstuga i närheten.154 Den senare restaureras och kallas sedermera 

för ”klubbstugan”155

Helgmöten i gökottan förekommer under samtliga år perioden 1949-1960 i maj månad. Det 

händer vid två tillfällen att liknande möten hålls i juni, år 1953 och 1955.

.   

  

Jag ämnar nu beskriva de olika mötesformerna vilka nämnts ovan, mer ingående. 

 

Gökottan 

156 Konceptet gök-

otta bygger på att klubbmedlemmarna ger sig ut utanför stadens gränser. Där njuter de till-

sammans av naturen och den naturupplevelsen som omger dem. I regel äger detta möte rum 

på naturplatsen vid Kvarnströmmen.157 En gökotta ägde i regel rum mellan 8.00-14.00 på 

morgonen och förmiddagen. Gökottan startas i regel med en skogspromenad och avslutas med 

ett gemensamt mål mat, ofta tillagat i naturen. Alla möten i verksamhetsdagboken 1953-1959 

avslutas alltid med ett omdöme kring hur medlemmarna upplevde händelsen. Den brukar 

utformas i stil med att medlemmarna var ”nöjda och glada och såg friska ut”158

En annan återkommande beskrivning är berättelsen om hungern. Att medlemmarna blir 

hungriga efter allt de gjort och att maten därefter smakar.

. 

159

I den tidiga klubbverksamheten strävade man efter att ha diskussioner såväl som fråga-svar 

sessioner under den kalla årstidens möten. Försöket tycks dock mattas av allt eftersom under-

sökningsperioden går. Efter år 1954 nämns inte ordet diskussion och i realiteten så slutar 

     

 

Diskussioner 

                                                 
154 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum 1948 -1958, A I : 3, bilder från 1950 och 1953, KCS  
155 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 16/10-1954, första gången namngiven som 
klubbstuga, KCS 
156 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 6/6-1953 och 8/6-1955, KCS 
157 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952 och Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, samtliga 
möten i maj månad, KCS   
158 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 14/5-1953 
159 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 14/5-1953, 22/5-1954, 16/5-1955, KCS 
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diskussionssessionerna efter 1950. Tre större namngivna ämnen lyfts fram och beskrivs med 

mer detaljerade ordalag i materialet. Den första äger rum 16/11 – 1949 och är den första av 

sitt slag. Ämnet är ”Hur medlemmen skall bemöta icke- Waerlandister och oinvigda vänner 

under bjudningar och liknande tillställningar”. Jag har särskilt noterat två saker i denna dis-

kussion. För det första så är ledningen väldigt passiv i sina uttalanden. De rekommenderar 

endast att göra reklam för rörelsen genom att bjuda på nyttig Waerlandmat och visa att vege-

tarisk mat kan vara god. Detta kan visserligen bero på att ledningen är ny och saknar formell 

makt i klubben. Det andra jag noterat är problematiken med att få medlemmarna att tala i 

mötets fria frågeform. Som motåtgärd mot denna problematik och öka människors vilja att 

lyfta diskussionsfrågor föreslår man möjligheten att lämna skriftliga förslag före mötet.160

Diskussioner noteras kortfattat under samtliga vintermöten under 1950, men från och med 

aprilmötet 1951 så försvinner ämnet från protokollet. Undantaget är en notis från mars 1951 

då en mjölkdiskussion tar form. Man diskuterar huruvida pastöriserad mjölk är av godo eller 

ondo. Diskussionen resulterar i att man utser några medlemmar till en särskild mjölk-

kommitté. Denna mjölkommitté lyfter i sin tur frågan till central förbundsnivå.

       

  

161 Därefter 

tystnar debatten och diskussionen för att en sista gång öppnas igen tre år senare 20/11 – 1954. 

Denna gång är det inte lokala eller kostbaserade problem som diskuteras, utan ett intermezzo 

av ideologisk karaktär. Bakgrunden är att en medlem vid namn Dan Åberg en tid därförinnan 

försökt hålla ett föredrag för den egna klubben, vars information hade uppsåt att kritisera Are 

Waerland och nedsvärta hans rörelse. Eftersom uppsåtet upptäcktes innan föredraget, hindra-

des mannen att tala och densamme sökte snabbt därefter utträde ur föreningen. Han sägs 

därefter ha gått med en annan rörelse, formad efter den danske tänkaren Martinius idéer. 

Diskussionen på mötet 20/11- 1954 berör den kritik som Dan Åberg ämnat framföra. Man 

bedömer kritiken som overklig.162

Nästan alla möten sommartid och flera vintertid ägnas åt promenader. Promenaden är en 

faktiskt den först nämnda verksamheten som Sandvikens Hälsofrämjande företar sig. Redan 

den 7/11–1948, klubbens tredje möte, samlas man på stadens torg för att ge sig ut och 

traska.

 

 

Promenader 

163

                                                 
160 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 16/11-1949, KCS 
161 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagboken 1948-1952, A I : 1, 20/3-1951, KCS 
162 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 20/11-1954, KCS 
163 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 7/11-1948, KCS 

 Promenaden har föregåtts av notiser i både Arbetet Gävleborg och Sandvikens 
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Tidning.164 Men skogspromenaden förblir undersökningsperioden ut den vanligaste syssel-

sättningen under mötena. Jag har grovt uppskattat att ca 60 % av mötena nämner någon slags 

promenad eller vandring. Verksamheten förekommer även som ett alternativ på utflykter och 

läger. Promenaden leder medlemmarna bort från staden ut i naturen. Efter 1953 är i regel 

denna natur området Kvarnströmmen med den stuga och bastu vilken klubben skaffat sig där. 

Vid fyra tillfällen nämns även frågesport som en bisyssla när man promenerar, dvs man har 

tipspromenad.165

En intressant faktor i utflyktsdebatten är att det finns ett missnöje hos vissa medlemmar med 

frekvensen på friskvårdsaktiviteten. Karl Nordlund, ursprungligen frisksportare och en av 

klubbens yngre medlemmar, efterfrågar på mötet 15/3 -1953 mer friluftsliv för klubben, samt 

mer klubbgemenskap. De goda vanorna, menade han, var dåligt inarbetade. Kritiken känns en 

smula omotiverad utifrån det faktum att man månaden därförinnan haft en skidresa i Leksand, 

men måhända riktar den sig mot den planerade verksamheten för klubben. Kritiken får gehör 

och ett flertal åtgärder sker. Den mest varaktiga är att man samma år införskaffar en klubb-

stuga vid Kvarnströmmen, en gammal scoutstuga som man köper och restaurerar. På kort sikt 

så anordnar man en fjällresa vilken rapporteras 26/4 – 1953. Man promenerar på det nu 

snöfria fjället och äter i det fria. Makarna Breich står för maten. Omdömena kring resan var 

goda. Medlemmarna som medverkat var nöjda och såg friska ut.

     

 

Utflykter 

Med utflykt menas mer avancerade naturupplevelser vilka kräver att man färdas via buss eller 

bil och där en natts övernattning ingår kallar jag för utflykter. De första besöken i Kvarn-

strömmen under 1949 och 1950 kallas i verksamhetsdagböckerna för utflykter. Utifrån detta 

perspektiv har vi 8 rapporterade utflykter under 2 års tid. Därefter byter man dock namn på 

dessa besök. När en bastu och sedan en klubbstuga finns på plats, blir det mer ett besök i den 

egna klubblokalen framför en fullfjädrad vildmarksupplevelse. Allt eftersom dessa klubb-

stuge-möten börjar kallas för just möten, försvinner begreppet utflykt från protokollen. Efter 

1953 återfinns det endast i samband med beskrivningarna av gökottorna, vilka kan sägas vara 

de sista kvarvarande utflykterna i förbundet. 

 

166

                                                 
164 Annons- och notiskvitto, A I : 2, (låg fristående hos Hälsofrämjandet, maskinskrivet, ej daterat), KCS 
165 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 22/5-1954, 18/8-1955, 17/5-1957 och 23/8-1957, 
KCS 
166 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 26/4-1953, KCS 

 Men trots att detta  
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Bastun tycks lugna Karl Nordlundh, för någon ny kritik återkommer inte. 1955 finns det dock 

en stor artikel i Sandvikens tidning där denne man tillsammans med fru och barn, samt två 

vänner badar i isvak och sitter i snön i badkläder. Här nämns både bastu och klubbstuga.167

3.4.2 Förbundskongress 

 

Året därpå påbörjas en regelbunden lägerverksamhet, vilken äger rum under sommaren. 

Troligtvis ses detta som nog av herr Nordlundh.  

 

 
År 1953 håller man förbundskongress för Allnordisk folkhälsa i Sandviken. Detta är All-

nordisk folkhälsas första centrala förbundsmöte någonsin! För att rymma verksamheten, hyr 

man Jernvallens Idrottshall för själva mötet och NTO:s lokaler för kvällens följande 

samkväm. Mer eller mindre alla ledande personer i Hälsofrämjandet närvarar, undantaget 

grundaren själv som under ålderns höst förlagts sin verksamhet till Alesso i Italien. Totalt 

kommer nästan 200 medlemmar från hela landet. Mötet väljer Richard Jobsson till ord-

förande. Frågorna som behandlas och som kommer att bli följande års hjärtefrågor är den allt 

mer förfinade tobaksreklamen. Under året som har gått har man noterat att tobaksföretagen i 

en allt hårdare konkurrens nu även riktat reklam mot kvinnor och barn. Det finns likaledes en 

viss upprördhet mot kaffeautomaternas framfart, framförallt i skolvärlden. Det framförs idéer 

om att skapa nyttigare alternativ till dessa maskiner, där juice, frukt och rågbröd kan nås. 

Mötet beslutar även att ge av förbundets kapital till forskning i hälsofrågor. Man skänker 

1000:- kronor till hälsoforskning. Avslutningsvis diskuterar hälsohemmet Kiholm, vilket är 

Hälsofrämjandets motsvarighet till arbetarrörelsens kursgård vid Bommersvik.  

 

Ett intressant beslut under detta möte, som visar på en ganska udda organisation av verksam-

heten, är att man diskuterar de vilka är anknutna till förbundet centralt, men saknar lokal verk-

samhet. Det diskuteras huruvida man kan ge dessa egna ombud till kommande kongress. 

Resultatet av diskussionen blir dock att man inte ger dessa någon egen rösträtt, eftersom det 

kan ha konstig inverkan på de demokratiska strukturerna i partiet. Istället anknyts de till 

närmaste lokala klubb och representeras centralt därifrån. En annan intressant faktor rörande 

makten i förbundet är att mötet fastslår att förhandlingar med statliga myndigheter skall skötas 

från centralt håll.168

                                                 
167 Pressklipp, A I : 3, 12/2-1955, KCS 
168 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 22/1-1953, KCS 
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3.4.3 Läger 
 
Materialet rymmer notiser om tre tycken läger av skiftande storlek, vilka ägt rum under 

undersökningsperioden. Delar av materialet, så som ordval och sätt man berättar om 

händelserna, antyder dock att fler läger än så ägt rum. Men eftersom dessa inte nämns rakt ut, 

kan detta inte styrkas i mitt material.  

 

Det första riktiga lägret som nämns hålls i Leksand 8/2 – 1953. Man har hyrt in sig på pensio-

nat Storhöjden och tillbringar helgen med att åka skidor. För att ta sig till Leksand hyr man en 

buss.169 Bilddagboken visar några glada människor på skidor. Andra bilder visar äldre 

medlemmar som ägnar sig åt schack och promenad. Det finns en åldersskillnad i klubben som 

manifesteras tydligt i bildmaterialet. Ett tjugotal medlemmar finns på bild.170

Hälsoklubben i Sandviken är en av Sveriges aktiva och bevisar sin särställning genom att 

sommaren 1956 anordna ett sommarläger för förbundet i helhet. Detta är förbundets första 

riksläger, men resulterar så väl att det blir en tradition.

 

 

171 Kommande år tar dock inte Sandvi-

ken huvudansvaret, utan verksamheten vandrar runt i landet. Även förbundet i sig, engagerar 

sig och tar ett större ansvar. Detta år prisas dock Sandviken för sitt initiativ och arbete. 

Sommarlägret 1956 förläggs till vad som sägs vara Gästriklands riviera, dvs. Strandbaden i 

Årsunda. Man lyckas locka 75 deltagare, främst från Gästrikland, Dalarna och Stockholm. 

Den representanten med längst färdväg kommer från Malmö! Ordförande för Allnordisk 

Folkhälsas, Lennart Warodell närvarar och är mycket nöjd.172

                                                 
169 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 12/3-1953, KCS 
170 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3,  8/2-1953, KCS 
171 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 12/6-1956, KCS 
172 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 22/7-1956, KCS 

    

 

Det tycks som om att det av förbundet anordnade sommarmötet dock inte räcker för med-

lemmarna. Den 12/6 år 1960 nämner man ytterligare en sommarträff vilken beskrivs som ett 

obligatoriskt sommarläger. Jag har valt att tolka begreppet obligatoriskt som att lägret alltid 

anordnas och inte som att man alltid måste deltaga. Anledningen att jag tror att detta läger är 

ett extrainsatt och inte det årliga förbundslägret är att det finns notiser om att medlemmar från 

Gästrikland, Falun och Borlänge medverkar. Det är en lokal uppslutning och inte nationell. 

Därtill så medverkar även frisksportarna på mötet och det saknades 1960 fortfarande 

nationellt samarbete mellan Frisksportarna och Waerlandisterna, tack vare den schism som 

Are Waerland startat när han bröt sig ut de tidigare för att bilda de senare.  
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Mötet förläggs till Borlängeklubbens stuga, som ligger invid Långsjön. Sammankomst attra-

herar ett 60-tal medlemmar varav hälften utgörs av frisksportande ungdom och den andra 

halvan av Hälsofrämjandets medlemmar. Verksamheten beskrivs som föreläsningar men 

också gymnastik, bad, spel, pilkastning, skogsstig, fotbollssparkande. Här noteras det att 

frisksportarna står för badandet och spelandet av mer fysisk karaktär medan Hälsofrämjandets 

medlemmar tar det något lugnare. Protokollet betonar att det finns en åldersklyfta mellan de 

två föreningarnas medlemmar, där de yngre utgörs av frisksportarna och de äldre och 

”värdigare” av Hälsofrämjandets. Men de lokala sambanden mellan klubbarna syns även de. 

Hälsofrämjande medlemmen Asta Gaude har t.ex. tagit med sig 12 av sina gymnastflickor, 

vilka närvarar på lägret. Hälsofrämjandets medlemmar deltar som äldre ledare för annan 

friskvård i kommunen.173

3.4.4 Föredrag 

  

   

 
Två sorters föredrag förekommer under undersökningsperioden. Den ena sorten är officiella 

tillställningar, i regel förlagda till Folkets hus salar. Här är allmänheten såväl som klubbmed-

lemmar välkomna. Dessa möten är i regel förlagda till den hälsoveckan vilken klubben årligen 

anordnar i september. Föreläsarna kommer utifrån och brukar ofta vara experter på ett speci-

fikt hälsoområde, alternativt kommer de från det egna förbundet, vilket under denna period 

redan bedriver forskning. Dessa tillställningar kostar i regel entré för allmänheten, men rap-

porterar detta till trots fullsatt, år efter år. De andra föredragen sker på de egna mötena, i regel 

vintertid. I detta fall är det de egna medlemmarna som berättar för varandra om olika föreha-

vanden. Ämnena är tyvärr sällan registrerade i dagböckerna och inte heller vem som höll i 

föredraget skrivs alltid med. Men de få notiser som finns berättar att det är främst kvinnorna 

som berättar om praktiska göromål, så som ört eller svamp kunskap.  

 

Om vi först går igenom de föredragen under den återkommande hälsoveckan har vi totalt 12 

noterade tillfällen, varav flera inträffar samma år. Det finns dock indicier som antyder att fler 

föreläsningar hållits.  

 

Första noterade föreläsning är Fru Brita Andersson som 7/9 - 1949 håller ett föredrag med 

temat: ”Barnen och Waerlandkosten”. Hennes två pojkar på 3 respektive 5½ år sägs aldrig ha 

                                                 
173 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1, 12/6 – 1960,  
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varit sjuka och tillsammans kallas de för ”familjen frisk”. Föredraget avslutas med en allmän 

frågestund. Entrén är 0:75 kr.174

Den 20/9 – 1950 anländer så waerlandismens grundare, Are Waerland, för att hålla ett efter-

längtat föredrag. I ett fullsatt folket hus talar han om ämnet: ”Aldrig mer sjuk”. Närmare 500 

åhörare hade samlat sig i lokalen. En medhjälpare och föreläsare kring hälsolitteratur är Dan 

Åberg. 

      

 

Den 13/9 -1949 håller Elsa Stuge, även hon från Stockholm, ett föredrag med den långa titeln: 

”Eder en vägledning i vitaminernas och mineralernas bibehållande i vår kost och betydelsen 

härav av kroppens motståndskraft mot sjukdomar.” Elsa Stuge har artistnamnet ”Fru vitamin” 

och håller även en matlagningskurs för Hälsofrämjandets medlemmar under sitt besök i Sand-

viken. Även denna gång är entrén satt till 0:75 kr.  

 

Avslutningsvis så håller den före detta järnvägsarbetaren Joel Lövö ett föredrag den 21/9 – 

1949 rörande ämnet: ”Från sjukdom till hälsa”. Lövö hade varit sjuk och tvingats sjukpensio-

nera sig innan han lade om sin kost till en vegetarisk dito av Waerlandtyp. Han menade att 

han blivit helt frisk och reste nu land och rike runt för att berätta om Waerlands goda råd. 

Föreläsningen är belagd med entré på 0:75 kr. 

 

Fru Britta Andersson ”Frisk” från Stockholm återvänder den 18/9 – 1950 för att åter igen 

hålla föredrag under hälsoveckan. Denna gång är ämnet ”Hälsotillståndet contra livsföringen” 

Även denna gång är det 0:75 kr i entré.   
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174 Flygblad hälsoveckan 1949, A I : 2, KCS 
175 Hälsofrämjandes Verksamhetsalbum, A I : 3, 1950, KCS 

 Klubben är nöjd, men dagboksanteckningarna berättar bara om själva föreläsningen 

och väldigt lite om Are Waerland själv. Det tycks som om han föreläser för att sedan 

omgående ge sig av.  

 

Året därpå 1951, anländer Ebba Waerland, frun till Are Waerland och håller ett föredrag 

under hälsoveckan. Beklagligen står det inte vad hon talar om och inte heller exakt vilket 

datum. Allt vi vet är att hon anländer under hälsoveckan i september och talar i folkets hus. 

Inga personliga omdömen om Ebba finns nertecknade. Åter igen är dagboksanteckningarna 

förvånansvärt kortfattade.     
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Mellan åren 1952 till 1955 finns det ett hål i materialet där verksamheten under hälsoveckorna 

beskrivs kortfattat. Föredragen beskrivs med orden; ”vi bjöd in föreläsare” år 1954 och 

liknande beskrivningar återfinns de övriga åren. Undantaget är en anti-snask föreläsning som 

hålls av Lennart Edrén, föreningens egna tandläkare. Föredraget kompletteras med en 

propagandisk kontroll av tio medlemmars tänder av en icke klubbansluten tandläkare. Man 

konstaterar att medlemmarna har perfekta tänder.   

 

Det kom att dröja fram till den 21/9 – 1956 förrän namngivna föredrag återfinns i materialet. 

Denna gång är det Arvid Hallström från Helsingborg som föreläser om ämnet: ”Det gäller din 

hälsa”. Verksamhetsdagboken nämner ytterligare ett föredrag samma dag med titeln ”Kosten 

vi äter”. Detta hölls troligen samtidigt som ovanstående, för samma publik. Samma hälso-

vecka den 24/9 – 1956 föreläser agronomen Jerker Engborg om: ”Naturliga odlingsmetoder”. 

Ämnet ligger i linje med årets besprutningsdebatt.   

 

Hälsoveckorna 1957-1959 namnger få föreläsare.  Undantaget är 10/9 – 1958 då det finns 

notiser om att man visat en realistisk lungcancerfilm. Filmen har kompletterats med ett 

föredrag, men föreläsaren är inte namngiven. 

 

Under sommarlägret 11 till 13/6 – 1960 håller den dåvarande förbundssekreteraren Lennart 

Warodell ett tal för de närvarande Waerlandisterna och frisksportarna. Denna gång beskrivs 

både talare och tal mer detaljerat. Lennart Warodell beskrivs som en klämmig underhållande 

man som lätt kunde göra liknelser och skämta med deltagarna. Det beskrivs dock som pro-

blematiskt för honom att få med sig hela publiken. Den medverkande frisksportarklubben 

består nämligen av ungdomar, vilka aldrig upplevt sjukdom eller andra svårigheter. Ämnet för 

föreläsningen var: ”Våndan av tobak, kaffe, sprit och kött”. Efter Warodells föreläsning, som 

efter omständigheterna ändock ansågs vara av hög kvalitet, höll några äldre Waerlandister ett 

kort anförande av politiskt slag. Man förgrymmade sig över en ny lag mot ”kvacksalveri” som 

regeringen just lagt ut på remiss. Denna lag, menade det äldre gardet, var ett hot mot den fria 

friskvårdsupplysningen. Kritiken är formulerad i klassiska civilisationskritiska ordalag, där 

det moderna och läkarvården är förtryckande instanser i ett onaturligt maktsystem.176

Om ovanstående föredrag undantaget de två sista, varit rekryterande, entrébelagda och 

förlagda på allmänplats, så kan de egenproducerande motsvarigheterna sägas vara den raka 

    

 

                                                 
176 Hälsofrämjandes Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1, 12/9 - 1960, KCS  
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motsatsen. De hålls på ett inofficiellt sätt, de är gratis och de riktar sig till de egna medlem-

marna. En intressant faktor är att alla gånger ett föredrag nämns är det en kvinna som står för 

verksamheten. Men vem av kvinnorna och vad de föreläser om noteras sällan. Vi vet bara att 

Gun Skog den 13/8 - 1950 föreläser om Svamp och örtkännedom. Även Gunborg Breish 

nämns i verksamhetsdagböckerna, november 22/11 - 1951 och februari 8/2 - 1953.  

 
3.4.5 Matlagningskurs 
 
Eftersom grunden i Waerlandismen är en kostomläggning till en laktovegetarisk föda, är det 

knappast förunderligt att varje ny klubb måste få hjälp och stöd i att bilda medlemmarna i 

vegetarisk kokkonst. Behovet besvaras redan under 13/9 - 1949, när en Fru Elsa Stuge från 

Stockholm kommer på besök till Sandviken. Denna kvinna har redan ett ”artistnamn” och är 

med stor säkerhet redan känd i landet. Hon kallar sig ”fru vitamin”.177 Ett intressant tillägg är 

att det ingenstans står att hon tillhör Waerlandisterna eller hälsofrämjandet. Det inledande 

mötet annonseras i förväg på såväl flygblad som i tidningen och uppslutningen blir 38 delta-

gare. Efter mötet med Stuge tar en lokal förmåga knuten till Sandvikens Hälsofrämjande över 

verksamheten. Hon heter Fru Gun Skog. Den fortsatta kursen har 16 deltagare och fortsätter 

året ut, varefter den sjunker in i de vanliga mötenas bestyr och lagandet av den föda som i 

regel serveras på dessa.178

3.4.6 Torgmöten och hälsovecka 

     

 

 
Redan 1949 beslutar man sig för att ha en kampanj på två veckor där Waerlands budskap 

skulle föras ut till allmänheten. Man anordnar föreläsningar och bjuder in kunniga personer 

genom Waerlandsförbundet, främst från Stockholm. Man bjuder även allmänheten på en 

hälsomiddag och säljer hälsolitteratur. En del underhållning genom förbundets kampanjgrupp, 

Warodell och hans Hälsopatrull, underhåller Sandvikens allmänhet. Resultatet blev utöver 

förväntan. Föreläsningarna var fullsatta och middagen blev nästan överfull. Denna framgång 

gav naturligtvis mersmak. Kampanjveckorna blev visserligen nedkortade några dagar, så att 

det närmast kunde talas om en hälsovecka. Men att ha kampanj en gång om året förblir en 

lokal tradition undersökningsperioden ut. 

  

Hälsoveckan följer i regel samma mönster. För det första väljer man ett tema vilket man för 

kampanjen mot. Dessa teman presenteras närmare i rubriken informationskampanjer. Temat 

som dominerade hälsoveckan brukar dock drivas av hälsofrämjandet hela året och inte bara 
                                                 
177 Flygblad hälsoveckan 1949, A I : 2, KCS 
178 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 13/9-1949, KCS 
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under kampanjen. De första hälsodagarna anordnades av Hälsofrämjandet allena. Första året 

har man ett stort stöd från centralt håll, men allt eftersom klubben växer i kunskap och styrka, 

minskar stödet. 1951 är man självgående.  

 

Lokalt uppmärksammas naturligtvis framgången också och fler aktörer vill vara med under 

veckan. IOGT – NTO som tidigare hjälpt hälsofrämjandet, stöder verksamheten med 500 kr 

redan 1951.179

Hälsodagarna är ett samarbete mellan Friluftsrådet, Skidfrämjandet, Kommittén för 

hälsoåret, Sandvikens Waerlandklubb och Nykterhetsförbundet.

 Även en del kommersiella företag vill framstå som ”hälsosamma” och börjar 

sponsra verksamheten från och med 1950. Jernverket AB har dock inte haft sitt namn med, 

utan det är alltid småföretagare som ger stöd i form av mindre summor pengar. 1958 finns det 

bevis för att andra organisationer hjälper till under hälsoveckan. På flygbladet som ges ut står 

det:  

 

180

Samtliga rapporterade föredrag under de i materialet noterade hälsoveckorna, sägs vara 

fullsatta. Det enda negativa omdömet kring verksamhet under kampanjen kommer från 

verksamhetdagboken 1960, när hälsomiddagen inte är välbesökt. Man skyller detta misslyck-

ande på dåligt väder, samt en annan verksamhet i staden kallad ”metalldagen”, vilken inträffat 

samtidigt som middagen och hoppas på bättre uppslutning nästa år.

 
 

181

3.4.7 Fester 

 Kanske är det just 

parerandet av annan verksamhet som är orsaken till varför man byter datum på hälsoveckan 

mellan åren. 

      

 
Att äta tillsammans i hälsofrämjandet är vanligt. Det förekommer i regel någon slags måltid 

varje möte. Men vissa måltider är mer genomarbetade än andra och ackompanjeras av musik, 

sång och teater. Dessa kallar jag för fester. Den största av dessa fester är Hälsomiddagen som 

återkommer regelbundet varje månad. Det är även denna fest som lämnat efter sig bildmate-

rial och som annonserats ut via tidningar och flygblad, till allmänheten. Traditionen grundas 

den 18/9 år 1949 och drar redan då över 150 gäster. Detta var betydligt mer än Hälsofräm-

jandet förväntats sig och de nyutbildade, framförallt kvinnliga medlemmarna som står i köket, 

gör sitt yttersta. Det är förunderligt att det lokala intresset är så pass stort eftersom tillställ-

                                                 
179 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 19/9-1950, KCS 
180 Flygblad hälsoveckan 1958, A I : 2, KCS 
181 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1, 4/9 – 1960, KCS 
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ningen inte är gratis. För att få deltaga måste man betala 2 kr såvida man inte är arbetande 

klubbist. Festerna fortsätter att vara succéer och allt eftersom man får rutin på kökstjänsten, 

bjuds fler personer in. Den 24/9 – 1950 lyckas man få mer än 200 personer att komma. Detta 

år har man även haft förköpsmöjligheter genom en nyöppnad hälsoaffär som en av medlem-

marna öppnat. 1951 är det rapporterat, och så fortsätter det. Det enda negativa omdömet jag 

funnit kring ”Hälsomiddagen” kommer från 4/9 – 1960. Denna gång är uppslutningen under 

förväntan. Något som i materialet förklaras med det eländiga brittsommarvädret och att mid-

dagen krockade med ett annat evenemang, den så kallade ”metalldagen”.182 Septemberfesten 

1958 bryter mönstret något, genom att inte bjuda in allmänheten. Istället kommer hälsofräm-

jande medlemmar från land och rike runt för att fira den aktiva Sandvikenklubbens 10 års 

jubileum. Flera förbundsmedlemmar från centralt håll, bland annat den dåtida ordförande 

deltar i festligheterna.183

Om septemberfesten riktar sig till allmänheten, så riktar sig övriga fester endast till de egna 

leden. Luciafest eller vissa år, julfest är standard. Man bjuder på vit gröt och utför lekar. Även 

en påskfest i april är standard alla år utom 1948 och 1949. Intressant är att man aldrig diskute-

rar uppslutningen till dessa fester. Istället förekommer omdömen kring medlemmarnas reak-

tioner och tycke. Man skriver huruvida det var god stämning, hur maten smakade och om 

människor var glada.

 

 

184 Bilderna från festligheterna visar leende människor som äter och öpp-

nar paket. Visserligen ser lokalerna fullsatta ut, men detta kommenteras inte mer än i en 

undertext i albumet. 185 Där står det att: ”Julfesten var som alltid populär”186

De regelbundna festligheterna hålls frekvent undersökningsperioden ut. Det enda som bryter 

mönstret är en fest den 22/1–1949, där den nya ledningen bjuder de nyrekryterade medlem-

marna på gästabud.

.  

187

                                                 
182 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1, 4/9-1960, KCS 
183 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 7/9-1958, KCS 
184 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948 -1952, samt Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1. Det finns 
omnämningar alla åren undantaget 1948 och 1949, KCS 
185 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1951, 1956, 1958, KCS 
186 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1956, KCS 
187 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 22/1-1949, KCS 

 Man slår på stort och hyr in professionell underhållning på festen och 

resultatet tycks vara gott. Det viktigaste resultatet av denna fest är dock en produkt av en 

okänd medlems fråga, där denne undrar huruvida man i framtiden kan bjuda in intresserade 

bekanta på festligheterna. Här föds idén till ”Hälsomiddagen”, vilken vi diskuterat ovan.    
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3.4.8 Informationskampanjer  
 
Hälsofrämjandets ideologi består i första hand av regler för självreform och få idéer inom 

rörelsen handlar om att påverka samhället innan individen. Målet för Waerlands budskap är 

den enskilda människan och dennes livsföring.188 Denna individcentrering medför i stor 

utsträckning brist på politisk ambition och i regel en politisk obundenhet. Men den medför 

inte en total apolitiskhet. För det finns gott om exempel på där hälsofrämjandet försöker driva 

kampanjer där man riktar sig till både allmänhet, politiker och samhällets institutioner. Varje 

år drivs kampanjer där man försöker upplysa hela samhället om ett specifikt hälsoproblem. 

Dessa kampanjer förs i regel från förbundsnivå. Man försöker redan i ett tidigt skede etablera 

en likstämmighet hos landets olika hälsoklubbar. Detta görs inte genom tvång. Istället ser-

verar man de lokala klubbarna material, via föreläsningar och affischer. Man rekommenderar 

även via förbundskongressen. Man kan se en skärpning i förbundets hållning gentemot kam-

panjer från det första nationella förbundsmötet 1953, då man beslutar att det är den centrala 

förbundsstyrelsens sak att driva organisationsfrågor mot statliga verk och institutioner. Det 

står dock klubbarna fritt fortfarande att driva frågor på lokal och regional nivå.189 Det mest 

konkreta exempel på att Sandviken gjort något sådant är att man har sänt en antivaccinations-

folder till statsfullmäktige den 15/3–1953.190

Det görs även försök att påverka civila grupper med expertkunskaper från hälsofrämjandet. I 

Sandviken har vi tre exempel på att man gör detta. I undersökningsmaterialet nämns aktioner 

vilka riktade sig till lärare, läkare och tandläkare. Dock är resultaten av dessa aktioner i regel 

dåliga. Den enda gruppen som faktiskt väljer att besvara inbjudan och interagerar med hälso-

främjandet av dessa är tandläkarna. Detta kan bero på två saker. Dels att hälsofrämjandets 

kritik inte riktar sig mot tandläkarnas profession, så som den ofta görs mot läkarnas, och dels 

genom att en av klubbmedlemmarna själv är tandläkare, varför deras udda rykte här inte är 

lika mycket till besvär. Kampanjen går till väga på så sätt att man under hälsoveckan 1953 

bjuder in tandläkare Gerda Hallen, som efter en allmän föreläsning fick kontrollera tio med-

lemmars tänder. Dessa konstaterades vara i perfekt skick. Föreläsningen hålls för övrigt av 

förbundets egna tandläkare Lennart Edrén.

 

 

191

                                                 
188 Waerland Are (1942), Omvändelse till livet, (s 7-8)  
189 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 1953, KCS 
190 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 15/3-1953, KCS 
191 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 15/3-1953, KCS 

 Mötet rapporteras för övrigt fullsatt och ämnet, 



72 

föreläsningen och antisnaskkampanjen rönte enligt protokoll ett livligt intresse från 

allmänheten.192

Läkarna bjuds in 1950 i samband med en föreläsning av Are Waerland.

  

 
193 Att ingen kommer 

är dock inget överraskande resultat, då Hälsofrämjandets egna memoarer beskriver deras 

osämja med läkarkåren som ett styrketecken. Läkarna, menar de, fruktade deras budskap. Det 

finns en dokumenterad misstro bland samhällets utbildade mot Are Waerland och dennes 

tankar. Detta syns bland annat i undersökningsmaterialet. Den 16/11 - 1949 noteras en pro-

testlista mot Sveriges statliga radioverk, för att inte Are Waerland får framträda i radio.194 På 

sommarkursen i juni 1960 noteras en nystiftad lag mot kvacksalveri, som de äldre Waerlan-

disterna var mäkta förgrymmade över.195 Men trots en ideologisk fientlighet så finns det fak-

tiskt frågor som enskilda läkare och lokala Waerlandister kan komma överens om. Hälso-

kampanjen 1954 går åter igen mot saltet och dettas biverkningar. Detta år finns det en notis i 

albumet om att en provinsialläkare vid namn Bergstad har rekommenderat kampanjen till 

ortens största industri, Jernverket AB, varför veckan sponsras av företaget med 500 kr.196

Det kan vara denna misstro som kan ligga bakom andra etablerade, framförallt statligt och 

kommunalt anställda, gruppers skepsis till hälsofrämjandet. Något som i sin tur bidrar till en 

ovilja att lyssna på organisationen. Kampanjen som riktade sig mot lärarkåren i januari 1953 

fick tillexempel ingen som helst respons, trots att budskapet var vänligt och hjälpande. Man 

ämnar diskutera alternativ skolkost i syfte att få bättre skolresultat och bättre motiverade barn. 

Den dåliga uppslutningen kan troligtvis också förklaras med en kampanjmiss, då man riktar 

sig till lärarna som i praktiken inte sköter skolbespisningen.

      

 

197 Samma år försöker Borlänges 

Waerlandister göra precis samma sak, men riktar sig istället till skolmatsalens personal, varför 

ett visst samarbete kan inledas.198

                                                 
192 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 1953, KCS 
193 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 20/9-1950, KCS 
194 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 16/11-1949, KCS 
195 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1, 12/9-1960, KCS 
196 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1954, KCS 
197 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 17/1-1953, KCS 
198 Hälsofrämjandets Verksamhetsberättelse, A  I : 1, 1953,  Folkrörelsearkivet Falun – Borlänge,   

    

 

Det bör dock nämnas att klubben varje år bedriver kampanj kring en specifik hälsofråga och 

att denna hälsofråga dominerar hälsoveckans föreläsningar och aktioner. Jag har hittat 

material som nämner följande kampanjer:  

 



73 

• Anti – Fluor kampanj gällande dricksvattnet (1950)199

• Anti - Snask och läskedrycks kampanj, Tandrötan (1950, 1953)

 
200

• Anti - Saltkampanj (1951, 1954)

 
201

• Anti - vaccinationskampanj (1953)

 
202

• Hur man blir en god hälsobyggare (1955)

 
203

• Anti - Gift kampanj, anti - besprutning (1956)

 
204

• Anti - tobak (1958)

 
205

• Mer Motion (1958)

 
206

 

 

Eftersom samtliga hälsoveckor rapporteras vara välbesökta och intresseveckande för allmän-

heten så kan vi utgå från att budskapen rönte en viss framgång. Vi känner igen flera av frå-

gorna från dagens agenda på Livsmedelsverket207 och Socialstyrelsens208

                                                 
199 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 24/9-1950, KCS 
200 Flygblad hälsoveckan 1950 och 1953, A I : 2, KCS 
201 Flygblad hälsoveckan 1951, A I : 2, samt Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1954, KCS 
202 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 4/9-1953, KCS 
203 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1954, KCS 
204 Flygblad Hälsoveckan 1956, A I : 2, KCS 
205 Flygblad Hälsoveckan 1958, A I : 2, KCS 
206 Flygblad Hälsoveckan 1958, A I : 2, KCS 

 forum och 

hemsidor.   

 
 
  

207 http://www.slv.se/Default.aspx?epslanguage=SV 2008-05-30 
208 http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/ 2008-05-30  

http://www.slv.se/Default.aspx?epslanguage=SV�
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/�
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3.5 Tendenser i verksamheten 
 
Två tendenser markerar en organisatorisk särart hos hälsofrämjandet i Sandviken under 

perioden 1948-1960. Udda företeelser som så att säga sticker ut från sin historiska kontext. 

Dessa är: Kvinnornas ställning i organisationen samt Förbund och ideologi. 

 
 
3.5.1 Kvinnorna ställning i organisationen 
 
Kvinnorna i Hälsofrämjandet har en för perioden framträdande ställning. Redan den första 

styrelsen som väljs 1948 består till hälften av kvinnor.209

Det finns dock en del negativa tendenser rörande genusroller även i Hälsofrämjandets mate-

rial. Det första jag noterade var att kvinnorna sällan namngavs i såväl fotomaterial som dag-

 En fördelning som fortsätter perio-

den igenom. Det finns även tydliga exempel på att föreläsare både från internt och externt håll 

är kvinnor. Brita Andersson, Elsa Stuge och Ebba Waerland är alla viktiga och namngiva 

föreläsare, vars kunskaper lyfts fram för både klubbmedlemmar och allmänhet. Gun Skog och 

Gunnborg Breich föreläser på det lokala planet. Den tidigare tar över matlagningskursen som 

Brita Andersson startar upp. Utifrån perspektiven representation och kunskap så sålunda det 

kvinnliga gardet högt värderade medlemmar i organisationen. Jag skulle närmast våga säga att 

de är i närmast jämlika männen i det förstnämnda och mer än jämlika i det senare området. 

  

De klassiska genusrollerna finns dock där. Trots att maten är ett dominerande element i den 

Waerlandiska ideologin så förekommer det sällan män i köksbilderna. Matlagningskursens 

foton visar på en samling kvinnor allena. Klubbens manliga medlemmar syns bara i materialet 

via styrelseledamoten Helge Persson, som dyker upp när kursledare Brita Andersson från 

Stockholm skall tackas av. Ingen man tar del av matlagningskursen. Gällande materialet från 

Hälsomiddagarna så syns det tydligt att matlagning är ett kvinnligt gebit. Endast en man (tro-

ligtvis Gunnar Vinlund) skymtas sysselsatt i köket under det intensiva matlagandet som före-

gick hälsomiddagen 1949. Männen sköter praktisk kringliggande verksamhet, som att stå i 

den alkoholfria baren och ta hand om betalningen. Männen associeras i regel till matlagande 

genom sin hustru. Man berättar t.ex. att makarna Breisch stod för maten under mötet 26/4 – 

1953. Samma mönster dyker upp under nästan alla mat-möten. Måhända är det just kvinnor-

nas makt över maten som ger dem en sådan för perioden stark roll i föreningen. Man är redan 

från första start beroende av dess medverkan.  

 

                                                 
209 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1948-1952, A I : 1, 26/10-1948, KCS 
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böcker. I fotomaterialet nämns 8 kvinnor vid namn. De nämns en gång vardera, undantaget 

Gun Skog som nämns två gånger på samma sida. Av de 8 nämns 6 år 1949, när verksamheten 

i första hand handlade om mat. 210 På det manliga planet så namnges 21 stycken medlemmar. 

Dessa finns utspridda under hela perioden. Medlemmarna Gunnar Vinlundh, Lennart Elf-

ström, Birger Hagström och Allan Pettersson nämns i sin tur vid upprepade tillfällen under 

undersökningsperioden.211

3.5.2 Förbund och ideologi 

 En tendens som går att avläsa i bildmaterialet är att kvinnorna i 

regel framställs i grupp, där de benämns som ”våra flickor”, ”det kvinnliga gardet” eller ”de 

flitiga som arbetade i köket”. Männen förekommer ofta i minde grupper eller ensamma på 

bild. Samma fenomen går att uppmärksamma i verksamhetsdagboken, där de flesta kvinnor 

blir nämnda i samma andetag som sin man. Man talar om makarna Breisch eller makarna 

Persson och så vidare. Männen omtalas oftare som enskilda personer. Representanterna som 

man sänder till förbundsnivå är likaledes bara män. Så även klubbens olika ordföranden under 

perioden.   

 

 

En intressant tendens i materialet är att det i väldigt stor utsträckning handlar om den egna 

klubbens göromål. Vad som däremot saknas är notiser om vad som föregås på förbundsnivå. 

Visserligen så nämns flera förbundsmedlemmar vid namn i materialet och även ett visst bild-

material återfinns. Men dessa beskrivningar sker alltid i samband med dessa personers besök 

Sandviken, alternativt när de närvarar på något som Sandvikens Hälsofrämjandet organiserat. 

Det återfinns även väldigt få omdömen om vad som sker på den nationella hälsoarenan. 

Undantaget för denna tendens är 1953 då man rapporterar från förbundsmötet, vilket hålls i 

just Sandviken. Det som är intressant är att man inte nämnvärt visar ökad respekt eller tecken 

på att det som sägs är av större vikt, än vad som sägs på ett vanligt lokalt möte. Istället för-

medlas det som sades på mötet i liknande ordalag. Enda undantaget är att man beskriver 

debatten något mer detaljerat. När förbundsmötet väl är färdigt, berörs inte dess frågor igen. 

Visserligen beslutar man på just detta möte att förbundet skall ha som uppgift att hantera stat-

liga institutioner, medan lokal verksamhet skall ha just medlemmen och den kringliggande 

kommunen/regionen som mål. Men att ingen samlad över hälsofrämjandets kamp i landet 

                                                 
210 ”Dessa är Elsa Stuge, Brita Andersson, Gun Skog, Ebba Waerland, fru Sally Skog, Olivia Hansson, Gunborg 
Breisch och Asta Gaude.” -  Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, KCS 
211 ”Dessa är Agne Eriksson, Helge Persson Gunnar Vinlundh (4 ggr), Lennart Elfström (4 ggr), Börje Persson, 
Erik Hansson, Karl Norlund, Joel Forsberg, Folke Lindholm, Erik, Börje Friberg, Allan Pettersson (3 ggr), Dan 
Åberg, Ingemar Olsson, Birger Hagström (3 ggr), Walle Breisch, Kjell Wallberg, Richard Jobsson, Herbert 
Fredborg, Rudolf Hellenös, Sigfrid Björkström och Lennart Warodell.” - Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, 
A I : 3, KCS 
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återfinns ens en gång under de 12 åren som jag undersöker är tämligen häpnadsväckande. 

Faktum är att förutom förbundsmötet 1953 så rymmer bara materialet två mindre nationella 

anknytningar. Den första är protestlistan som nämns den 16/11 – 1949, där man opponerar sig 

mot Sveriges radio, som inte vill låta rörelsens grundare Are Waerland tala i radio. Det andra 

är den 13/6 år 1960, där en rad äldre Waerlandister uttrycker oro över den nystiftade lag som 

just trätt i kraft, mot kvacksalveri. Något som de menar skall vara ett hot mot den fria sjuk-

vårdsupplysningen i landet. I övrigt är det tyst på den nationella fronten. Ingen tydlig gemen-

sam agenda framkommer i materialet.  

      

Vad som däremot förekommer frekvent i materialet är anknytningar till den tidigare nämnde 

Are Waerland. En positiv begreppsflora omger dennes namn, närhelst han nämns i källmate-

rialet. Man använder benämningar som ”vår ledare”, ”vår ledsagare” och rent utav ”vår store 

ledare”. Det uttrycks även en önskan att han skall komma till Sandviken och tala till folket. 

Detta sker för övrigt den 20/9–1950 och fyller upp folkets hus med 500 närvarande. Intressant 

nog är denna händelse beskrivet på ett kortfattat sätt. Man nämner att Are var uppskattad och 

att tillställningen var en succé, men man ger inga omdömen om ledarens uppförande gentemot 

klubben.212 Det finns inte heller några bilder på Are när han föreläser. Däremot på hans med-

resenär Dan Åberg som föreläste om hälsolitteratur.213

Men hur misstänkt än detta ser ut, så lever ideologin kvar i förbundet.  Från 1954 återfinns en 

tidning vid namn Waerlandisten i materialet, vilken diskuterar Waerlands senaste rön. Det 

finns även tecken på en nertecknad ideologisk debatt från detta år, då en klubbmedlem vid 

namn Dan Åberg valt att vända sig mot Waerlands lära. Huruvida denna Dan Åberg är samma 

person som den man som följer med Are Waerlands under dennes kampanjer och föreläser 

om hälsolitteratur, berättas aldrig. Men det är med tanke på namnet inte en omöjlighet. Dan 

Åberg ämnade kritisera Waerlandismen och även rörelsen, men blir stoppad av de egna 

klubbmedlemmarna. Han sägs därefter ha gått med en annan rörelse, formad efter den danske 

tänkaren Martinius idéer. Diskussionen på mötet 20/11- 1954 berör den kritik som Dan Åberg 

ämnat framföra. Man jämför denna kritik med Are Waerlands ideologi och kommer fram till 

 Vad detta beror på är svårt att säga. En 

annan intressant notis är att det innan 1950 återfanns en förfrågning i källmaterialet där man 

önskar Ares närvaro. Men efter föreläsningen återfinns aldrig några tankar om att återinbjuda 

honom.  

 

                                                 
212 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 20/9-1950, KCS 
213 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1950, KCS 
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slutsatsen att kritiken är overklig. Vad kritiken bestod av berättas tyvärr inte i materialet.214 

Ordet Waerlandist används även i verksamhetsdagboken undersökningsperioden ut. Klubbens 

Fotoalbum avslutas med en bild på Are Waerland hand i hand med hustrun Ebba. Under 

denna finns en dikt skriven av Sandvikenmedlemmen Ingmar till dessas ära. Dikten är 

namnlös, men börjar med frasen; ”Låt oss vandra i dessas fotspår”215

                                                 
214 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagboken 1953-1959, A I : 1, 20/11-1954, KCS 
215 Kommunala Centralarkivet i Sandviken, Verksamhetsalbum, A I : 3, (Årtalet okänt, men dikten är med stor 
sannolikhet skriven före 1961) 

.  

 

Det finns även tecken på att medlemmarna finner Are Waerlands ord av större vikt än förbun-

dets olika representanter och göromål. År 1956 är förbundsordförande Richard Jobsson på 

besök och deltar i ett lokalt möte. Han kritiseras efter mötet för att han underlåtit sig att läsa 

upp ett brev som Are Waerland skickat ut till de egna medlemmarna. Detta känns som ett 

crescendo på förhållandet mellan ideologi och förbund, där ideologin och grundaren är av 

största vikt för medlemmen lokalt, medan den nationella verksamheten ofta ignoreras. 

Sammanfattningsvis: 

 

Medlemmen och ideologin = Stark koppling i materialet 

Medlemmen och förbundet = Svag koppling i materialet 
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3.6 Materialet från Hälsofrämjandet appliceras på frågeställningarna 
 
 
I ovanstående text gjordes en genomgång av hälsofrämjandets verksamhet i Sandviken mellan 

åren 1948-1960. Denna genomgång skall nu användas för att besvara uppsatsens 

frågeställningar 2 – 7. Dispositionen följer likaledes frågeställningarna från sidan 7.  

 
3.6.1 Verksamhetens målgrupp 
 
Majoriteten av verksamheten riktar sig mot de egna leden. Mötena är i regel måltidsmöten där 

man äter tillsammans eller friluftsmöten, där man avnjuter naturen innan man avslutar med att 

äta tillsammans. Medlemmarnas bästa står i centrum och uttalanden om deras välmående och 

uppskattning dominerar protokollen. Uppslutning diskuteras i regel aldrig när det gäller de 

egna mötena. En verksamhet ses som lyckad om medlemmarna uppskattade den. Fokusen på 

de egna leden gör att rörelsen blir bra på att tillhandahålla roande verksamhet. Inga beklagan-

den över någon misslyckad verksamhet, riktad mot de egna medlemmarna, återfinns under de 

12 år som jag granskat.  

 

En vecka om året för man dock kampanj utåt. Folkets hus hyrs och man håller föredrag kring 

olika hälsoämnen, ofta med inhyrda föreläsare som redan hyser ett visst rykte. Banderoller 

och flygblad återfinns i staden. Som kronan på verket håller man avslutningsvis en hälso-

middag där man visar att vegetarisk mat är god och kan uppskattas av alla. Kampanjerna 

riktar sig uteslutande till allmänheten. Detta syns framförallt i bildmaterialet där utmattade 

medlemmar försöker hämta sig efter två av de fullpackade Hälsomiddagarna.  

 

Sandvikens lokala hälsoklubb lyckas även starta upp två verksamheter med nationella ambi-

tioner, dvs. förbundsnivå. Det första är förbundskonferensen 1953. Konferensen kommer inte 

från ett lokalt initiativ, men det första nationella stormötet äger rum i Sandvikens regi. Detta 

tyder på ett förtroende centralt för Sandvikens förmåga.216 Den andra verksamheten är 

sommarlägret 1956, vilket anordnas på initiativ av Karl Nordlund, vars vurm för friluftsliv 

noterats i hans bastubyggande, kursgårdar såväl som uttalanden på lokala möten och skidut-

flykter till Leksand.217

 

 Mötet beskrivs 1960 som obligatoriskt, dvs. återkommande. Mål-

gruppen är här alla landets Waerlandister.        

                                                 
216 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagboken 1953-1959, A I : 1, 22/1-1953, KCS  
217 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagboken 1953-1959, A I : 1, 26/4-1953, 
samt Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1953, KCS 
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Det finns två exempel på verksamhet som riktat sig till specifika grupperingar i Sandviken. 

Det mest konkreta exempel är när man 15/3 -1953 skickar en antivaccinationsfolder till 

stadens statsfullmäktige.218 Men även försöket att genom stadens lärare förändra skolmaten 

den 17/1 – 1953.219

3.6.2 Verksamhetens fokusering – Central, lokal eller medlemsnivå 

 Intressant är att dessa försök misslyckas till så vida att ingen respons ges i 

någondera av fallen. Om hälsofrämjandets sak vinner gehör hos den vanliga människan, så 

saknar den gehör hos politiker såväl som akademiskt skolade grupper i samhället.  

 

 
De mat- möten och friluftsliv som dominerar den vanliga verksamheten gynnar de egna med-

lemmarna. De politiska elementen lever i bakgrunden, istället handlar det om att praktisera ett 

speciellt budskap. Du är inte en del av Hälsofrämjandet om du inte lever efter specifika regler, 

så som en laktovegetarisk kosthållning, samt ett distanserande från gifter som alkohol, tobak, 

kaffe och socker. Mötena består i regel av att man manifesterar detta levende för varandra 

genom att vandra i skog och mark, för att gemensamt uppleva naturen, samt genom att äta och 

fasta efter organisationens regel. Mötena är i regel inte värvande, utan för istället medlemmen 

till platser bortom civilisationen. I Sandvikens fall handlar det om en restaurerad stuga och 

bastu vid kvarnströmmen. Renlevnads-livet skall i första hand manifesteras för varandra i 

verksamheten och därigenom bli ett stöd för medlemmarnas självreform. Jag har inte funnit 

några spår av politiska eller ekonomiska baktankar i månadsmötena. Inte heller finns det 

element av värvning i verksamheten. Enda undantaget är två utannonserade söndagsprome-

nader under organisationens uppstartsperiod 1948-1949. Detta är enda gången annonser om 

verksamhet som inte är förlagd till hälsoveckan annonseras ut. Allmänheten känner sällan till 

vad som sker, utan endast de egna medlemmarna har information att arbeta efter. Även 

festerna under jul och påsk riktar sig till de egna medlemmarna. De duktigaste Waerlandis-

terna demonstrerar klubbens förmåga att åstadkomma smakfull laktovegetarisk kost efter 

Waerlandisk princip. Åter igen handlar det om att manifestera den egna ideologin genom den 

egna verksamheten, för de egna medlemmarna. Perspektivet att muta eller förbereda 

medlemmarna inför utåtriktad, krävande verksamhet återfinns inte heller. Varken festlighe-

terna under jul och påsk, såväl som sommarlägret i juli föregår några kampanjer som riktar sig 

utåt. Septembers hälsovecka är helt fristående. Medlemmarna mutas eller motiveras sålunda 

inte inför den mer krävande utåtriktade verksamheten.  

 

                                                 
218 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 15/3-1953, KCS 
219 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 17/1-1953, KCS 
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Kampanjerna utövas av medlemmarna mot allmänheten. Man driver Waerlandisternas speci-

fika uppfattning om sakfrågor rörande kost och hälsoförhållanden i landet på ett sätt att detta 

får gehör hos allmänheten. Notera att detta budskap i regel kommer från Are Waerland och 

inte förbundet. Centralorganisationen är ung och svag och lever fortfarande i skuggan av dess 

grundare Waerland. Det är han som sätter tonläget och det är hans rön som presenteras. 

Kampanjerna riktar sig främst till allmänheten, men gynnar även känslan av samhörighet hos 

Waerlandisterna. Bildmaterialet kring kampanjerna 1949 och 1951 skvallrar om stor förvän-

tan inför kommande händelser. Manifesterandet av de egna ledens hälsoliv, något som man 

tycks vara stolta över, inhyser en viss förväntan hos medlemmarna. Man manifesterar sin egen 

självförbättring. Det i regel lyckade resultatet nämns med positiva ordalag i både verksam-

hetsdagböcker och album. Faktumet att flertalet av ens föreläsningar drar fullsatt markeras 

gång på gång. Detta ger verksamheten livskraft och medlemmarna motivation, eftersom man 

ser att man sysslar med något som omvärlden uppskattar.  

 

Ideologin och Are Waerland är naturligtvis den största vinnaren på kampanjveckornas verk-

samhet. Vad man rent konkret gör är att man för fram delar av Waerlandismen, genom att 

diskutera sakfrågor med anknytning till ideologin. I samband med föreläsningarna och hälso-

middagen så finns alltid bokbordet där. Man säljer grundarens litteratur, ackompanjerat av 

alster från hans lärjungar som Lennart Warodell och Dan Åberg.   

 

Även den lokala föreningen gynnas av kampanjveckan till så vida att den har en värvande 

effekt. Detta är behövligt eftersom något som man under det övriga året inte ägnar särskilt 

mycket tid på att marknadsföra sig. Visserligen kommer man fram till att man får ta med 

intresserade på rörelsens mat- möten redan 1949. Men i övrigt så marknadsförs sig rörelsen 

ytterst lite. Mer om detta i fråga 4. Ekonomiskt gynnas man inte alls. Utgiftsposterna under 

september månad är större än inkomsterna och verksamheten hade inte gått runt förutan de 

sponsringar, goodwill anslag, som olika företag skänker.  

 
3.6.3 Verksamhetens inriktning och ledning utifrån kön 
 
Verksamheten i Sandvikens Hälsofrämjande riktar sig mot både män och kvinnor, men bär 

samtidigt på tydliga spår av en traditionell könsuppdelning. Kvinnorna har dock en i jämfö-

relse med tidens seder och bruk stark ställning i klubben. De är inte separerade i en särskild 

organisation eller på något sätt åsidosatta i den vanliga verksamheten. De är även jämlika i 

samtliga föreläsningssammanhang, och får kunskapsmässigt representera klubben och rörel-
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sen gentemot allmänheten såväl som mot varandra. Orsaken till denna jämlikhet är med 

största sannolikhet att klubbens budskap kretsar kring födan. Maten och tillredandet av maten 

är i sin tur ett kvinnligt område. Dock återgår verksamheten till det vanliga patriarkala mönst-

ret som dominerade dåtiden så fort verksamheten börjar handla om annat. Representation av 

klubben på central nivå görs perioden igenom av män. Posten som ordförande, ekonomiskt 

ansvarig och pressansvarig hålls i samtliga fall av män.   

 

Rörande verksamhet av fysisk karaktär såsom friluftslivet och utflykterna, så är kvinnorna 

likväl som männen engagerade. Bilderna från skidutflykten 1953 visar leende kvinnliga klub-

bister framför övriga medlemmar, bestyckade med skidmundering. I bildmaterialet från 

Kvarnströmmen såväl som sommarlägren i Årsunda och Borlängeklubbens stuga vid Lång-

sjön, syns motionerande och solande kvinnor, uppblandade med männen. Det finns naturligt-

vis exempel på att den fysiska delen av verksamheten lätt blir mansdominerad. Dels så är det 

endast män som deltar i byggandet av bastun vid Kvarnströmmen, medan kvinnorna avtackas 

för att ha inrett den närliggande klubbstugan med textilier. Under lägret 1960 poserar män i 

”klassiskt manligt” kroppsspråk. Det finns även bilder på medlemmen och badmästaren Owe 

Friberg när denne lär ut livräddning till klubbisternas barn. Värt att notera är att barn av bägge 

könen närvarar vid undervisningen. Det finns dock ytterst begränsat bildmaterial på bara 

kvinnor, utövandes fysiska aktiviteter. De enda bevarade bilderna är på Austa Gaudes 

gymnastikflickor, vilka uppträder på lägret 1956.      

 

Rörande kampanjerna mot allmänheten så riktar sig dessa mot både män och kvinnor. Kanske 

något mer till kvinnorna under de tidiga åren, eftersom dessa föreläsningar i större skala 

handlade om vad vi åt och hur maten påverkar hälsan. I ett samhälle där sjukförsäkringen 

ännu inte var obligatorisk och flera kvinnor var husfruar, så är hälsa och mat i större utsträck-

ning kvinnliga frågor. Naturligtvis är det en smärre omöjlighet att omvända en familj till 

Waerlandismen utan att få med sig maken då det är han som inbringar inkomster till familjen. 

Utifrån detta tankesätt så tror jag det är bäst att hävda att Waerlandismen riktar sig till både 

män och kvinnor, men berör till större del kvinnliga sfärer i det dåtida samhället.  

 

Kort och gott, verksamheten i Sandvikens hälsofrämjande riktar sig till både män och kvinnor. 

Frågorna som bedrivs berör till större del kvinnliga sfärer, men detta förhindrar inte att en 

traditionell genusuppdelning görs av verksamheten. Det hindrar inte heller det manliga gardet 

från att bibehålla de främsta maktpositionerna i organisationen.  
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3.6.4 Information till allmänheten om planerad verksamhet  
 
Informerandet av allmänheten är precis som den utåtriktade verksamheten säsongsbaserat. 

Under den så kallade ”hälsoveckan” i september för Hälsofrämjandet aktiva kampanjer kring 

specifika sakfrågor. Under denna kampanjvecka är informerandet av allmänheten ytterst 

aktivt. Redan 1949 låter man en banderoll pryda huvudgatan med årets kampanjs slagord. 

Detta blir en tradition som fortgår perioden igenom. Två år senare förstärker man denna 

skyltning genom att måla upp en devistavla med mottot; ”Hälsan framför allt”. Denna place-

ras väl synligt och centralt utanför Folkets hus i Sandviken. Tavlan nämns i dagboksmaterialet 

såväl som albumen, eftersom det är Walle Breisch, en lokal klubbförmåga som åstadkommit 

den. Den sägs väcka stor uppmärksamhet.220

Hälsodagarna föregås från och med 1950 av en massiv utdelning av flygblad. Flera av dessa 

har överlevt och exemplar från 6 av undersökningsperiodens år har överlevt.

  

 

221 I 

Verksamhetsalbumet står det under bildmaterialet från 1949 att alla brevlådor i Sandvikens 

kommun fick besök. Texterna förmedlas under fotografier på cykelberidna medlemmar.222

Under samtliga Kampanjveckor finns ett bokstånd uppslaget framför Folkets hus, där hälso-

litteratur säljs. Exakt hur bemanningen ser ut är inte nertecknat, men det tycks som att man 

försöker hålla öppet under dagtid såväl som inför föreläsningar, att döma av bildmaterialet.

 

Huruvida utdelningen är lika omfattande kommande år förtäljer dock inte materialet.   

 

223

Utöver kampanjveckan så är informationen till allmänheten, precis som den utåtriktade verk-

samheten ytterst sporadisk. Dock saknas det inte försök att marknadsföra sig. Under ett möte 

den 15/3 - 1953 diskuterar man möjligheten att skaffa sig tillgång till en anslagstavla i staden. 

Men beslutar att skicka en förfrågan till stadens borgmästare. När man ändock ämnar kontakta 

denna instans passar man samtidigt på att sända antivaccinationsfoldrar till stadsfullmäk-

tige.

        

 

224

                                                 
220 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1951, samt Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 
19/9-1951, KCS 
221 Hälsofrämjandets Flygblad, A I : 3, 1949, 1950, 1951, 1952, 1956, 1958, KCS  
222 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1950, KCS 
223 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1949, 1950, 1951, 1958, KCS 
224 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 15/3-1953, KCS 

 Vilken utdelning dessa projekt fick, är ej nertecknat. Med tanke på att Hälsofrämjan-

dets dagböcker brukar rymma alla framsteg, utgår jag från att resultaten var få om ens några.  
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Man säljer även saker till allmänheten för att få en möjlighet att marknadsföra sitt namn. 1954 

finns det notiser om försäljning av en kalender, vilken har producerats tillsammans med 

vegetariska föreningen och AF. Eftersom de två övriga klubbarna inte finns i Sandviken, utgår 

jag från att den är en vara som kommer från förbundet men säljs på lokal nivå. 

 

Man försöker även nå ut till allmänheten genom att använda sig av allierade. Vid tre tillfällen 

så försöker Hälsofrämjandet bjuda in specifika samhällsgrupper, vilka man ämnar värva för 

sin sak. En av dessa grupper är lärarkåren, vilken bjuds in den 17/1 – 1953 för att diskutera 

skolmatens utformning. Projektet misslyckas dock , eftersom ingen kommer.225

Kampanjveckorna föregås även av annonsering i den lokala median. Varje kampanjvecka 

föregås av en annons där man berättar vad som hända skall under veckan och namnet på de 

föreläsningar och föreläsare som skall komma. Syssla upplevdes så pass viktig att man på 

mötet den 30/6 - 1953 valde en pressombudsman. Lotten faller på medlemmen Gunnar Vin-

lund.

    

 

Avslutningsvis så är inte Hälsofrämjandets medlemmar ovilliga att sprida sitt budskap även 

om de i regel inte gör så när det inte är kampanjvecka. Detta märks när man 1956 anordnar 

hälsofrämjandets första sommarläger på förbundsnivå. Man använder sista dagen sina sista 

krafter och åker i samlad tropp in till Sandviken för att sprida sitt budskap. Med sig har man 

musikaliska begåvningar, vilka sjunger och spelar på stadens torg.  

 

Tidningsannonser 

226 Han sköter även ruljansen när media intervjuar medlemmarna av andra orsaker. Om 

vi exkluderar hälsoveckans annonsering så rymmer undersökningsperioden 11 notiser om 

hälsofrämjandets verksamhet. Notiserna finns uppdelade mellan bägge de två lokala tidning-

arna, något som möjliggörs av att klubben var politisk obunden. Som ni ser är de flesta artik-

lar från de första fem åren av min undersökningsperiod:  

 

• 13/11 - 1948: En notis om söndagspromenad i hälsofrämjandets regi. 

Arbetarbladet 
227

• 13/11-1948: En större annons om klubbens andra månadsmöte, anordnat i stadens bad-

hus.

 

228

                                                 
225 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 17/1-1953, KCS 
226 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 30/6-1953, KCS 
227 Hälsofrämjandets Kvitto, A I : 2, 1948, KCS, Löst liggande 
228 Hälsofrämjandets Kvitto, A I : 2, 1948, KCS, Löst liggande 
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• 23/2 -1949: En annons rörande Elsa Stuges och Gun Skogs matlagningskurs med titeln 

”Matlagningskurs i Sandviken”229

• 6/9 - 1949: En artikel om den första hälsoveckan med titeln, ”Råkostarna i Sandviken 

på propagandastigen”.  

 

• 6/2 – 1957: En notis som rapporterar från Sandvikens Hälsofrämjandes årsmöte, vilket 

hållits förlagdes till Kanalsalen. Notisen nämner verksamhet som; roliga historier och 

mat. Det står även att klubben bildar en damkör.  

 

• 22/10 - 1948: Den första artikel som någonsin nämner Hälsofrämjandet i Sandviken 

författas av Joel Forsberg. Han berättar att Are Waerland besökt staden och att därefter 

en grupp av stadens invånare önskat att starta en egen Waerlandklubb. Artikeln be-

skriver även det första mötet som hållits i detalj.

Sandvikens Tidning 

230

• 12/11 - 1948: En notis om söndagspromenad i hälsofrämjandets regi.

 
231

• 12/11 - 1948: En större annons om klubbens andra månadsmöte, anordnat i stadens 

badhus.

  

232

• 6/9 - 1949: Dagens Intervju. Ett rapportage med Gunnar Vinlund som berättar om 

Waerlandismen.

   

233

• 5/1 – 1952: En artikel om Hälsoklubbens julfest på trettondagsafton. Denna nämner 

kabaré, sketcher, ungersk balettdans och sång som underhållning.

 

234

• 22/1 – 1954: En bild på Karl Norlund och dennes familj, samt hälsovänner, som roar 

sig med bastubad, följt av snörullningar och bad i isvak.

 

235

 

Som ni ser är de artiklarna från 1949 och framåt nöjesartiklar som berättar om vad som 

händer i Sandviken. Hälsofrämjandet framstår som en nymodighet och en lokal kuriosa, vil-

ken faktiskt kan intressera läsarna. Inga negativa tillmälen återfinns i artiklarna, undantaget en 

viss tveksamhet hos skribenten den 22/1 -1954, när Karl Nordlund bjuder honom att deltaga i 

isvaks-badandet.  

 

  

                                                 
229 Hälsofrämjandets Klippsamling, A I :3, 23/2-1949, ingen ordning i samlingen, KCS  
230 Hälsofrämjandets Klippsamling, A I :3, 22/10-1948, KCS, Ingen ordning i samlingen 
231 Hälsofrämjandets Kvitto, A I : 2, 1948, KCS, Löst liggande 
232 Hälsofrämjandets Kvitto, A I : 2, 1948, KCS, Löst liggande 
233 Hälsofrämjandets Klippsamling, A I :3, 6/9-1949, KCS, Ingen ordning i samlingen 
234 Hälsofrämjandets Klippsamling, A I :3, 5/1-1952, KCS, Ingen ordning i samlingen 
235 Hälsofrämjandets Klippsamling, A I :3, 22/1-1954, KCS, Ingen ordning i samlingen  
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Om jag nu skall summera frågan så använder Hälsofrämjandet en stor kraft att sprida infor-

mation till allmänheten. Dock bara under en knapp veckas tid. För att nå ut till allmänheten 

använder man sig av många olika medier. Man annonserar i den lokala pressen, men ger även 

ut flygblad, sätter upp egengjorda banderoller, såväl som plakat/tavlor. Andra metoder som 

används är försäljning av hälsolitteratur, tematiska föreläsningar och middagsbjudning med 

hälsokost. Avslutningsvis försöker man använda sig av andra grupperingar i samhället vilka 

kan ge fördelar i framtiden. 

 
3.6.5 Verksamhetens frekvens 
 
Det finns en viss regelbundenhet i Hälsofrämjandets verksamhet. Varje månad håller man ett 

månadsmöte, varje september håller man en kampanjvecka, varje vinter håller man en julfest 

och under sommaren anordnas från och med 1956 ett sommarläger. Men i denna regelbun-

denhet så finns det samtidigt en oregelbundet moment. Det finns inga fast satta datum i verk-

samheten, utan nästa möte bestäms allt eftersom verksamheten går. Inte ens kampanjveckan i 

september ligger fast, utan kan flytta på sig nästan två veckor beroende på år. Samma sak 

gäller jul och påskfesterna. Sommarfesten flyter likaså runt under sommarmånaderna, men 

inte på grund av Sandvikens tycke, eftersom ansvaret för denna verksamhet flyttar runt mellan 

landets klubbar och delvis regleras från förbundsnivå.   

 

Ett intressant element som man bör betänka när man diskutera Hälsofrämjandets verksamhets-

frekvens, är att det saknas yttre politiska och ekonomiska faktorer vilka påverkar verksam-

heten. Man slipper rätta sig efter val och omröstningar, såväl som resultaten av de samma. 

Inte heller påverkas man av arbetsmarknadens svängningar eller ekonomins förehavanden. 

Den enda yttre faktor man bygger sin verksamhet på är vädret. Gökottor och promenader är 

säsongsbaserade och äger rum under den varma halvan av året. Under den kalla delen så 

trängs man ihop i klubbstugan och fokuserar på mat såväl som föredrag. I övrigt så är det 

medlemmarnas önskan allena som står som riktlinje för Sandvikens hälsofrämjandes mötes-

frekvens.   

 
3.6.6 Initiativtagare till arbetarkommunens verksamhet, lokalt och centralt 
 
Sandviken har etappvis väldigt goda relationer med det centrala förbundet. Framförallt med-

lemmarna Gunnar Vinlund, Lennart Elfström och Birger Haglöf rapporteras ha mycket utbyte 

med högkvarteret i Stockholm och kursgården Kiholm. De första kontakterna rapporteras i 

materialet från den 21/12–1948 när man under ett styrelsemöte väljer en aktiv medlem som 
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representant till ett av centralförbundets möten. Exakt vem denna kandidat blir förevigas dock 

aldrig.  

 

Förbundet förser i första hand Sandvikenklubben med kunskap och kontakter. Under den 

första verksamhetsperioden och experimentet med hälsoveckan i september 1949 kommer 

samtliga föredragshållare från Stockholm. Dock är det Sandviken som står för notan. Före-

läsaren och kurshållerskan Elsa Stuge, ansvarar även för starten av matlagningskursen 1949 

där de kvinnliga klubbisterna får lära sig tillreda Waerlandkost. Förbundet utbildar även 

Sandvikenklubbens ledning i hur man driver en organisation. 1953 finns det en notis om att 

man sänt representanter till hälsohemmet Kiholm för att deltaga i en klubbfunktionärskurs. 

Även året därpå 1954, skickas en representant till förbundets kursgård för att tillskansa sig 

den Waerländska synen på hälsa. Att det är förbundet som besitter kunskapen är redan 1951 

vedertaget inom Sandvikensklubben. I samband med diskussionen 1951 rörande den pastöri-

serade mjölkens vara eller inte vara, så säger verksamhetsdagboken att diskussionsgruppen 

valde att skicka en förfrågan centralt.  Vad Sandvikens mjölkkommitté fick som svar förtäljs 

dock inte, men med tanke på att Are Waerland var ytterst kritisk mot pastöriseringen är det 

troligt att de fick ett stöd för ”icke vara”. 

 

Förbundet stärker sin rätt att vara organisationens kunskapsnerv på riksmötet 1953. Här tar 

man två beslut som bägge förtydliga förbundets ställning gentemot klubbarna. Man beslutar 

först att all interaktion med nationella organ, myndigheter och institutioner, skall skötas på 

förbundsnivå. De lokala klubbarna avgränsas till att bearbeta de lokala myndigheterna. Orsa-

kerna handlar just om kunnighet. Samtidigt som man stärker förbundets makt i denna fråga, 

begränsar man dess makt gentemot klubbrepresentanterna. Det finns en rad medlemmar i för-

bundet som är anknutna till organisationen, men inte till någon lokal klubb. Det läggs ett 

förslag att dessa skall få en egen representation. Men detta röstas ner och dessa fristående 

medlemmar får istället söka sig till närmaste lokalorganisation.    

 

Det tycks även som om medlemmar från Sandviken var aktiva inom den centrala organisa-

tionen. De får bland annat förtroendet att anordna den första nationella förbundskongressen 

1953. De lyckas också starta traditionen att ha sommarläger efter egenplanerat tilltag 1956.  

 

Men trots goda kontakter med det centrala förbundet så finns det tecken på att den enskilda 

medlemmen och den lokala klubben sätter den egna kampen främst. Ett förehavande som för-
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bundet både accepterar och låter florera. I fotoalbumets bildmaterial från sommarlägret 1956 

så skymtar en banderoll med slagorden; ”Var och en sin egen lärare”.236 Det finns även ett 

konkret exempel på att ideologin, Waerlandismen, är viktigare för medlemmen än den egna 

organisationen. Detta syns tydligt i det intermezzo som uppstår när förbundsordförande 

Richard Jobsson nonchalerar att läsa upp ett brev från grundaren Are Waerland när han besö-

ker Sandvikens årsmöte 24/3 - 1954.237

3.6.7 Uppslutningen kring verksamheten 

 Medlemmarna uttrycker stor upprördhet över detta. 

Över lag så märks trogenheten till Waerlandismen mer i materialet, då Are ständigt tilldelas 

positiva omdömen medan förbundet/organisationen i sig aldrig får beröm som rörelse. Goda 

ord riktar sig till medlemmar och enskilda styrelsemedlemmar.    

 

Så för att summera svaret på frågan. När det gäller kunskap och kontakter använder man för-

bundet flitigt under åren. Men när det gäller verksamheten så är Sandvikens Hälsoförening 

tämligen aktiva och innovativa. Det är snarare så att de startar verksamhet som förbundet kan 

använda än åt det andra hållet. Man är även mer trogna den egna ideologin än den egna 

centralorganisationen.    

 

 
Det finns dåligt med siffror från Hälsofrämjandets verksamheter i Sandviken, då medlems-

matriklar saknas. Men övrigt material lämnar en del spår vilka ger en fingervisning om hur 

situationen såg ut. Detta material antyder en kraftig variation i uppslutning beroende på vad 

för verksamhet som utövas. Klubbens första möte någonsin, den 20/10 – 1948, drar ett 50-tal 

intresserade.238 Under kommande möte 26/10 - 1948 så närvarar ungefär hälften av dessa.239 

Detta möte skall nog ses som ett slags improviserat styrelsemöte och frågan var om alla var 

tillfrågade att komma. Nästa siffra kommer från ett månadsmöte året därpå, den 16/11 – 1949, 

då ett 50-tal personer närvarar.240 Hela 1954 har man fört statistik över mötesnärvaron i verk-

samhetsdagboken. Uppslutningen under månadsmötena har en frekvens på 12-16 personer, 

undantaget Luciafesten där närmare 50 personer dök upp.241

                                                 
236 Hälsofrämjandets Verksamhetsalbum, A I : 3, 1956, KCS 
237 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 24/3-1956, KCS 
238 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 20/10-1948, samt Hälsofrämjandets Klippsamling, A I : 3, 
20/10-1949, KCS  
239 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 26/10-1948, KCS 
240 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 16/11-1949, KCS 
241 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 13/12-1954, KCS 

 Några av dessa kom dock från 

Gävles Hälsoklubb och siffrorna kan tänkas inkludera en del barn som i vanliga fall inte går 

på mötena. Den 6/2 - 1957 håller klubben årsmöte och samlar 70 medlemmar i Kanalsalen på 
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Folkets hus. Denna notis innehåller även en siffra på medlemsutvecklingen i klubben detta år. 

Man har haft en ökning med 6 personer.242

                                                 
242 Hälsofrämjandets Verksamhetsdagbok, A I : 1, 6/2-1957, KCS 

  

 

Hälsoveckans tillställningar drar perioden igenom bra med folk, både från det egna förbundet 

och från allmänheten. Samtliga föredrag som omskrivit har rapporterats vara fullsatta. Något 

som är en ansenlig bedrift då man hyr in sig i Folkets hus A-sal och därmed kan inhysa 500 

åhörare. Bildmaterial från 1949, 1950, 1951 och 1956 visar även detta på fullsatta salar och 

ger stöd till verksamhetsdagböckerna. Hälsomiddagen drar från första året fullt hus. Året 1949 

kommer 20 personer mer än förväntat och man tvingas instifta en förköpsordning för att få det 

hela att flyta problemfritt. I regel kommer runt 200 personer till middagen. Undantaget är 

Hälsomiddagen år 1960. Middagen tilldelas visserligen inga exakta närvarosiffror, men verk-

samhetsdagboken uttrycker en stor besvikelse över en dålig uppslutning. Resultatet förklaras i 

materialet genom konkurrens med en större verksamhet vid namn ”metalldagen”, samt ett 

uselt brittsommarväder. 

 

Klubbens levnadstecknare tycks aldrig bekymra sig över uppslutningen till lägerverksamhet 

och friluftsliv. Gökottor, långpromenader och bastubyggandet drar bara klubbens aktivaste 

kärntrupp om man antar att materialet från 1954 är representativt för de övriga åren. Denna 

grupp består av 16-20 personer. Bildmaterialet från 1949, 1950 och 1951 ger stöd åt detta 

antagande. Sommarlägren 1956 och 1960 blir succéer. På det första sommarlägret någonsin, 

vilket för övrigt blir tradition härefter, kommer runt 75 klubbister från land och rike runt. 

Mötet 1960 är inte ett regelrätt möte för hälsofrämjandet, utan är ett extrainsatt möte för 

närområdet, organiserat i delad regi med frisksportarna. Runt 60 deltagare från Regionen 

Gävle-Dalarna kommer. Av dessa är 30 stycken från Hälsofrämjandet.  
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4. JÄMFÖRELSE OCH DISKUSSION 
 

I följande stycke kommer svaren på frågorna 2 - 8 jämföras med varandra och sedan med 

Martin Stolares och Joachim Raschkes typologi. Därefter kommer fråga 1 att besvaras.  

 
4.1 Jämförelse av verksamhetens målgrupper 
 
Målgrupperna för verksamheten i Sandvikens arbetarkommun och hälsofrämjande är i stort 

sätt de samma. Bägge organisationerna riktar majoriteten av verksamheten mot de egna leden. 

De vanliga mötena ägnas åt medlemmarna och staden. Det finns dock en skillnad i att arbe-

tarkommunen har två sorters möten under året, arbetarkommunmöten och styrelsemöten. I 

hälsofrämjandet har man bara månadsmöten. Undantaget perioden när man startar upp verk-

samheten 1948-1949, då en nybildad styrelse vid två tillfällen träffas och försöker ordna upp 

verksamheten.  

 

Även de årliga festerna riktar sig mot de egna leden, hos bägge rörelserna. Undantaget är Häl-

sofrämjandets årliga Hälsomiddag vilken är ett kampanjtilltag under Hälsoveckan, riktat mot 

allmänheten. Arbetarkommunen har i sin tur en årlig filantropisk middag riktad till stadens 

gamla, vilken anordnas tillsammans med FCO. Den kan också ses som ett kampanjtilltag.  

 

Det handlar dock inte bara om att förse de egna medlemmarna med verksamhet, utan bägge 

rörelserna har perioder där verksamheten riktas mot allmänheten allena. Under dessa kam-

panjer försöker man värva och övertyga allmänheten om den egna sakens godhet.  

 

Det enda som egentligen skiljer rörelserna åt är föreläsningarna som anordnas. Hos arbetar-

kommunen är dessa till större del riktade till de egna leden medan hälsofrämjandets dito är 

riktade till allmänheten. Det finns undantag i denna uppdelning, då några av de mer påkostade 

föreläsningarna och studiecirklarna hos arbetarkommunen tillskrivs en tilltro om värvande 

effekt innan de går av stapeln. Men eftersom ämnena är så pass snäva och annonseringen 

endast skedde i arbetarbladet, torde målgruppen i första hand varit inaktiva medlemmar i det 

egna förbundet snarare än människor utanför rörelsen.  

 

Kort och gott, målgrupperna för verksamheten är snarlik för de två organisationerna, undanta-

get att Hälsofrämjandet i större utsträckning bjuder in och anpassar sinar sina föreläsningar 

efter allmänheten. 
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4.2 Jämförelse av vem som gynnas av verksamheten 
 
Låt oss börja denna jämförelse med dem som gynnas av föreningarnas vanligaste och mest 

inkluderande verksamheter. I arbetarkommunens fall blir detta kommunmötet, vilket inträffar 

4-9 gånger årligen och bjuder in hela organisationen. För hälsofrämjandet blir motsvarigheten 

månadsmötet där man en gång varje månad träffas för gemensamma aktiviteter. Verksam-

heten på bägge rörelsernas möten riktar sig till de egna leden. Men det finns skillnader i 

mötets beståndsdelar, där arbetarkommunen har ett externt politiskt mål att tänka på medan 

Hälsofrämjandet i regel fokuserar på de egna leden allena. Hos arbetarkommunen finns det ett 

obligatoriskt politiskt moment som varje möte måste avhandla. Detta moment utgör hjärtat i 

arbetarkommunens verksamhet och är anpassad för en demokratisk men maktorienterad verk-

lighet utanför den egna organisationen. Detta syns tydligt eftersom samkvämet, med mat och 

underhållning, lyftes in i verksamheten vid ett senare skede och figurerar som en separat 

element i verksamhet vid sidan om den politiska. Det står uttryckligen att det är ett socialt 

lockbete för att få medlemmarna att medverka i den politiska huvuddelen av mötet. Vi har 

således en tydlig uppdelning i mötet med en social del och en politisk del. Den förstnämnda 

ses dock inte som riktig verksamhet, utan kuriosa, medan det politiska elementet står för 

allvaret. Hos Hälsofrämjandet saknar sådana uppdelningar och samkväm är snarare hjärtat i 

verksamheten än ett bihang. Den Waerländska måltiden såväl som friluftsliv och friskvård är 

kärnan i verksamheten i vilken de ideologiska elementen manifesteras. Här är en av de vikti-

gaste skillnaderna mellan de två rörelserna; Graden av hur mycket de vanligaste mötena på ett 

direkt sätt gynnar och roar de egna medlemmarna. 

 

Arbetarkommunen har även ett glapp mellan sina medlemmar och sina styrande, så till vida 

att medlemmarna inte involveras i all verksamhet. Planeringen av verksamheten sker i regel 

på styrelsemötena där styrelsen och inte medlemmarna möts. Även den politiska delen av 

kommunmötet är även uppordnad på sådant sätt att de styrande instanserna lokalt och centralt 

kan utöva kontroll på verksamheten och tvärt om. Denna maktanpassande struktur bidrar till 

att man hyser en ovilja mot utvecklingar i mötesformen i just detta politiska element. Styrel-

sen planerar och medlemmen röstar. Deltagandet är sålunda begränsat. Hälsofrämjandet har 

inte denna uppdelning. Medlem såväl som styrelse deltar i alla månadsmöten och gör samma 

saker. Det finns inget politiskt element som delar upp verksamheten på hierarkiskt vis. Trots 

att bägge rörelserna har en styrelse så tycks Hälsofrämjandet ha en betydligt plattare 

organisation.   
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När det kommer till de två organisationernas föreläsningar och studiecirklar så är det svårt att 

säga exakt vem som gynnas, eftersom budskapen i regel hänvisar till rörelsernas ideologiska 

syften. Om jag nu ändå skall uttala mig om det ideologiska innehållet i dessa föredrag i all-

männa ordalag, så anser jag att Hälsofrämjandets anföranden är betydligt lättare att ta till sig 

som åhörare än arbetarkommunens. Den egna hälsan är en ansatspunkt som alla människor 

kan känna sig berörda genom. De socialistiska föredragen lyckas inte beröra människor utan-

för den egna och i flera fall inte ens människor inne i den egna organisationen. Detta syns i 

uppslutningen vilken diskuteras i en senare fråga. Undantaget är föredragen kring den nya 

vårdförsäkringen, vilken berörde alla människor på ett privat plan och drog allmänheten till 

sig.   

   Om man inte ämnar värdera det ideologiska perspektivet utan försöker titta kortsiktigt på 

verksamheten så gynnas i bägge fallen den egna rörelsen eftersom man genom kunskaps-

spridningen skapar ideologiskt kunniga medlemmar. Maktmässigt handlar det även om att 

strömlinjeforma den egna organisationen så att den fungerar utan friktion. Om man värderar 

kunskapen som relevant och givande, kan man se åhöraren som gynnad. När föreläsningarna 

som i Hälsofrämjandets fall når ut till allmänheten kan föredragen ses som propaganda för 

rörelsens sak. Även en värvande effekt kan vara tänkbar.   

 

Rörande kampanjerna och de som gynnas av dessa så följer bägge rörelserna ett liknande 

mönster i genomförandet och användandet av dessa. Verksamheten riktas mot yttre aktörer 

men ämnar i det yttersta gynna de egna leden. I arbetarkommunens fall handlar det om en 

valverksamhet vars syfte är att klargöra det politiska budskapet och vinna röster. I hälsofräm-

jandets fall är det att lyfta fram hälsofaror och därigenom visa att deras livsstil är fördelaktig 

om man vill motverka dessa och leva ett kvalitativt liv. I arbetarkommunens fall är resultaten 

och gynnandet väldigt tydligt eftersom det ges en direkt utvärdering genom valresultaten. Det 

syns även vilken del av organisationen man gynnar eftersom valen riktar sig mot olika instan-

ser. Vissa valår är det den lokala ledningen som gynnas medan de år det är val till riksdagens 

andrakammare så gynnas organisationen på central nivå. Exakt vilken del som gynnas av 

Hälsofrämjandets kampanjer är något oklarare. Klubben gynnas genom medlemsökningar och 

ökat gehör. Men de direkta vinsterna för det centrala förbundet är otydligare. Den ideologiska 

propagandan som långsamt förankras i folks medvetande är visserligen en vinst. Men det är 

svårt att tydliggöra direkta resultat.   
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4.3 Jämförelse av till vilket kön som verksamheten riktade sig till och bedrevs av  
 
Kvinnorna har en starkare ställning hos hälsofrämjandet än hos arbetarkommunen. Hos arbe-

tarrörelsen är kvinnorna inordnade i en egen underorganisation kallad för den ”Socialdemo-

kratiska kvinnoklubben”. Det tåls att diskuteras huruvida denna uppdelning är ett tecken på 

distans mellan arbetarkommunen och dess kvinnliga garde. Man kan visserligen se kvinno-

klubben som ett sätt för klubbens kvinnor att samla och ge de egna stöd och kraft att hävda sig 

i en mansdominerad rörelse. Men samtidigt kan man se behovet av underorganisationens 

blotta existens som ett tecken på en kvinnlig underordning. Denna underordning visade sig 

även i materialgenomgången, där en manlig styrelsemedlem uttryckte sin misstro mot det 

kvinnliga sättet att hålla möten såväl som en skepsis mot att låta de kvinnliga medlemmarna 

ägna sig åt politisk verksamhet, utan råd och övervakning från deras äkta män. Kvinnorna är 

likaledes underrepresenterade och ignorerade i rörelsens ledning och några kvinnliga ämnen 

finns inte på agendan under hela undersökningsperioden. Rörande kvinnliga föreläsare, nämns 

den första inte förrän år 1958, då en Inga Thorsson håller ett föredrag, vars titel och innehåll 

inte finns bevarat eller nedtecknat. Kvinnorna börjar inte ens avtackas förrän år 1951 då deras 

roll i samkvämet blir nödvändig. Faktumet att de sköter samkvämet och att samkvämet i sig 

inte räknas som den symboliska och viktiga delen av mötet, distanserar kvinnorna ytterligare 

från politiken. De har huvudansvaret för en syssla som klassificeras som just en bisyssla, ett 

nödvändigt ont tidsfördriv för att få medlemmarna att komma till mötena.   

 

Situationen skiljer sig markant hos hälsofrämjandet. Här är inte kvinnorna avskilda i en sär-

skild organisation eller på något sätt åsidosatta i den vanliga verksamheten. De är även jäm-

lika i samtliga föreläsningssammanhang, och får kunskapsmässigt representera klubben och 

rörelsen gentemot allmänheten såväl som mot de egna leden. Frågorna som behandlas av 

rörelsen; hälsa och mat, berör kvinnor såväl som män. Men man kan hävda att maten, eller 

åtminstone tillagandet av densamma, under denna period är en typiskt kvinnlig syssla. Utifrån 

det perspektivet är en dominerande del av rörelsens ideologi sammanbunden med ett kvinnligt 

samhällsutrymme.  

 

Sålunda så har kvinnorna det bättre ställt hos Hälsofrämjandet än hos Arbetarkommunen. 

Något som troligen kan spåras till rörelsernas ideologi och verksamhet. Mat är i bägge rörel-

serna verksamhet som domineras av kvinnor. Skillnaden är att maten för Hälsofrämjandet har 

en central och symboliskt laddad roll i verksamheten. Hos arbetarkommunen är födan, sam-

kvämet, en extern bisyssla. Sålunda så ser förutsättningarna markant olika ut. Det bör dock 
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tilläggas att den bättre ställningen inom Hälsofrämjandet måste ses i ljuset från samtidens syn 

på genusroller. Dåtidens patriarkala mönster är fortfarande tydligt manifesterade i Hälso-

främjandets verksamheter och material. Representation av klubben på central nivå görs perio-

den igenom av män. Posten som ordförande, ekonomiskt ansvarig och pressansvarig hålls i 

samtliga fall av män. Men i jämförelse med arbetarkommunen ligger denna klubb närmare 

jämlikheten.  

 
4.4 Jämförelse av hur rörelserna informerar allmänheten om sin planerade verksamhet  
 
Bägge rörelserna har en säsongsbaserad information där kampanjen, oavsett om det är en val-

kampanj eller hälsovecka, står för lejondelen av årets information.  Bägge rörelserna lägger 

ner stor kraft och har även stora kostnader under denna period. Kampanjerna i arbetar-

kommunen följer valen och är därför inte lika tydligt återkommande som hälsoveckan i 

september. Informationen till allmänheten är ytterst liten de år som inga val hålls. Metoderna 

under kampanjveckorna är lika. Banderoller, affischer, flygblad och kiosker/bokbord. Bägge 

organisationerna använder sig även av filmvisning, 1958. Hos hälsofrämjandet visar man en 

realistisk lungcancerfilm och hos arbetarrörelsen visar man valfilmer. Materialet kommer i 

bägge fallen från centralt håll. Dock i något mindre skala hos hälsofrämjandet då det hos 

dessa finns notiser om både skapandet av banderoller och devis tavlor. Hälsofrämjandets 

kampanj är i regel kortare än valförberedelserna hos arbetarkommunen. De är aktiva mellan 

7-10 dagar. Arbetarkommunen föregår valen under en månads tid.    

 

Vad det gäller föreläsningar och föredrag så använder sig bägge klubbarna av externa förelä-

sare. Dessa kommer ofta via det centrala förbundet eller åtminstone kontakter med de samma. 

Föredragen och föreläsningarna ligger i regel under kampanjveckorna för hälsofrämjandet 

medan arbetarkommunen ser dem som utfyllande verksamhet när det inte vankas valarbete.  

 

Bägge klubbarna använder sig av tidningarna för att informera om sin verksamhet. Arbetar-

kommunen använder sig enbart av den socialdemokratiska Gevfles Arbetarblad, medan 

Hälsofrämjandet även nyttjar den liberala Sandvikens tidning. Det senare möjliggörs genom 

att hälsofrågan i sin privata form inte är politiskt bunden till någon ideologi. I fråga om tid-

ningsartiklar och notiser så skiljer sig rörelserna åt på den punkten att arbetarkommunen har 

betydligt fler. Varje kommunmöte föregås av en notis i tidningen. Dessa ökar naturligtvis 

inför valkampanjer och även 1:a maj brukar få tidningsstöd. Hälsofrämjandet har bara råd att 

annonsera inför hälsoveckan och inför uppstarten av organisationen i Sandviken. Det finns 
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dock en del gratisreportage där Sandvikens tidning i lokalpresslig anda gjort kuriosa reportage 

kring klubbens mer färgstarka verksamheter; vinterbadet 1954 som främsta exempel.    

 

Informationen till allmänheten är under perioder då det inte är valår väldigt liten. Bägge klub-

barna ägnar sig åt försäljning av bland annat kalendrar, för att marknadsföra sig. I hälsofräm-

jandets fall handlar det även om ett behov av pengar. Arbetarkommunen löser sina finansiella 

problem via facket istället. Men förutom dessa parenteser så är verksamheten ytterst dåligt 

presenterad utåt utom under kampanjerna när istället värvandet går på högvarv.  

 
4.5 Jämförelse av hur frekvent verksamheten hos de två organisationerna var 
 
Vid en första anblick tycks det som om hälsofrämjandet har en mycket frekventare verksam-

het jämfört med arbetarkommunen i Sandviken. Hälsofrämjandet har nämligen ett månads-

möte varje månad, medan arbetarkommunmötena hos arbetarkommunen i regel inträffar en 

gång i kvartalet. Men orsaken till att det ser ut på detta sätt är att arbetarkommunen delar upp 

sin verksamhet efter två principer. För det första har vi uppdelningen mellan den lokala styrel-

sen och den lokala klubbens medlemmar, vilken vi diskuterat i jämförandet av fråga 2. Dels 

har vi uppdelandet av verksamheten i riktiga möten och fester. Inte ens samkvämet som är en 

del av kommunmötet räknas som riktig verksamhet. Det enda som uteslutande ses som ett 

riktigt möte är det politiska mötet, organiserat efter tydliga mötesregler, stöpt i en maktorien-

terad form strukturerat för den centrala organisationens bästa. Om vi istället adderar arbetar-

kommunens styrelsemöten, kommunmöten och festligheter så är deras verksamhet faktiskt 

mer frekvent än Hälsofrämjandets. Men den vanliga medlemmen närvarar inte på styrelse-

mötena varför denna statistik inte är riktigt jämförbar.  

 

För övrigt delar de två organisationerna ett snarlikt mönster rörande verksamhetens frekvens. 

Under den vanliga verksamhetsperioden sker mötena månadsvis med fester under de religiösa 

storhelgerna. När det väl drar ihop sig mot kampanj, ökar verksamheten markant. Hälsofräm-

jandet har sin kampanj i september varje år, medan arbetarkommunen måste anpassa sig efter 

valverksamheten i riket. Detta sker i snitt vartannat år. Den enda yttre faktor man bygger sin 

verksamhet på är vädret. Gökottor och promenader är säsongsbaserade och äger rum under 

den varma halvan av året. Under den kalla delen så trängs man ihop i klubbstugan och foku-

serar på mat såväl som föredrag. I övrigt så är det medlemmarnas önskan allena som står som 

riktlinje för Sandvikens hälsofrämjandes mötesfrekvens.   
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Så om vi skall summera jämförandet av mötesfrekvensen så går den vanliga medlemmen hos 

hälsofrämjandet på något fler möten än arbetarkommunens dito. Skillnaden är dock liten. Det 

som verkligen skiljer sig åt i fråga om hur man ser och räknar på frekvensen är följande tre 

faktorer. Hälsofrämjandet värderar festligheter och samkväm som riktig verksamhet och 

nedtecknar dessa som möten, medan arbetarkommunen endast klassificerar politiska möten 

som äkta verksamhet. Arbetarkommunen har en uppdelning i ansvaret och verksamheten, där 

en styrelse planerar verksamheten. Hos hälsofrämjandet så närvarar styrelsen och medlem-

marna på samma möten och hierarkin är mindre markerad. Arbetarkommunen måste justera 

sin mötesverksamhet efter valverksamheten i landet. Sålunda är de i en beroendeställning till 

den politiska utvecklingen och centralförbundets behov. Hälsofrämjandet behöver endast 

anpassa sin verksamhet till vädrets makter.     

 
4.6 Jämförelse av hur stor del av verksamheten som var initierad lokalt respektive 
centralt 
 
Förhållandet mellan den lokala klubben och det centrala förbundet skiljer sig markant åt mel-

lan de två organisationerna. Hälsofrämjandet har regelbunden kontakt med det centrala för-

bundet, men står på intet sätt i beroendeställning till detsamma. Efter de två första åren av 

verksamhet syns en växande självsäkerhet och förmåga. Materialet fokuserar främst på de 

egna medlemmarna och verksamhetsdagböckerna rymmer nästan ingen information alls om 

vad som händer centralt och nationellt under de 12 åren. Det finns dock ett undantag 1953 då 

det hålls en förbundskongress i staden, för vilken Sandvikenklubben är värd. Det sker under 

åren en del andra samarbeten mellan centralt och Sandvikenklubben. Men initiativet tas i 

dessa fall från Sandviken. Förbundet vill visa sin uppskattning för Sandvikens aktivitet och 

skickar ofta personer till klubbens fester och händelser. Dessa omnämns med namn men får 

sällan några beskrivande värden uppmålade kring sig. Det står ingenstans att klubben ”hedra-

des” med ett besök eller liknande. 

   Hos arbetarkommunen är förutsättningarna de omvända. Det centrala förbundet har ett 

finger med överallt. I materialet avsätts hela förstasidan av verksamhetsberättelserna till 

målade beskrivningar av vad som skett på nationell nivå. På samma sätts beskrivs de lokalt 

anordnade förbundsmötena mångt mycket mer detaljerat än de lokala motsvarigheterna. 

Valförfarandet kräver i sin tur att klubben regelbundet måste lägga tid och kraft på den cen-

trala organisationens väl och ve. Den maktorienterade verksamheten kräver likaledes en spe-

ciell mötesform som även den gynnar det centrala förbundet i fråga om kontroll och översikt.    
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Bägge klubbarna använder sig av det centrala förbunden när de är i behov av kunskap. Före-

läsare kommer i regel från centralorganisationen. Dock händer det i mycket större utsträck-

ning att Sandviken använder sig av lokala förmågor att sprida kunskap inom de egna leden 

medan arbetarkommunen perioden igenom. Några notiser om föredragshållare från de egna 

leden finns inte nämnda i arbetarkommunens material. Kunskapsförmedlande av mer 

undervisande slag hålls aldrig av lokala förmågor. Således kan arbetarkommunen knappast 

kallas en gräsrotsrörelse vad det gäller kunskap. 

 

Rörande det ideologiska kunnandet hos medlemmarna så återfinns detta i större utsträckning 

hos Hälsofrämjandet. Hos arbetarkommunen rymmer det lokala materialet förvånansvärt lite 

av propagandiskt slag. Första gången jag ser ordet ideologi användas är 1960, där man håller 

en studiecirkel i ämnet. Nyttjandet av ideologiska nyckelord, symbolism eller slagord är om 

ens sporadiskt. Istället fokuserar man på praktiska framgångar som partiet centralt åstad-

kommit. Man talar istället med mera generella, odefinierade ordalag om ”vår sak” eller ”våra 

ideal”. Kunskapen om vad ”vår sak” egentligen är står aldrig. Fraserna yppas dock i regel 

kring beskrivningar av valförfaranden eller i den årliga presentationen av vad som skett natio-

nellt. Det tycks som om det ideologiska kunnandet främst finns hos den lokala styrelsen och 

det centrala förbundet. Det svala intresset för ideologikurserna 1960 och annan bildnings-

verksamhet hos medlemmarna lokalt, kan ses stödja detta påstående. I hälsofrämjandets fall så 

är istället ideologin väl förankrad hos den vanliga medlemmen och den lokala verksamheten 

genomsyras av symboler vilka samtliga medlemmar använder sig av.  Det finns till och med 

tecken på att man är mer trogen den egna ideologin än det egna centralförbundet.  

 

Så för att summera denna jämförelse; I hälsofrämjandets fall så tycks man ha en platt organi-

sation där ideologiskt kunniga medlemmar lyder en ideologi och en ideologisk förgrundsfigur. 

Förbundet centralt har en tillbakasatt roll. I Arbetarkommunens fall lyder man under och ar-

betar för en central organisation som fullständigt besitter ett kunskapsmonopol. Ett monopol 

som man visserligen från centralt håll försöker bryta, men där medlemmarna inte ids förändra 

förhållandet. Hos arbetarkommunen ser man sig som en del av större helhet. Men det är den 

centrala organisationens verksamhet som får stå som enande ledljus och inte partiets 

ideologiska ståndpunkter. 
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4.7 Jämförelse av hur stor uppslutningen var till verksamheten 
 
Det är i bägge fallen svårt att få en god bild över uppslutningen till de två organisationernas 

verksamheter, eftersom exakta siffror är ovanliga i både protokoll, verksamhetsberättelser och 

verksamhetsdagböcker. Likaledes saknas det medlemsmatriklar för bägge rörelserna. Endast 

en gång hos arbetarkommunen och två gånger för hälsofrämjandet förekommer exakta upp-

gifter. Men det finns som ovan visats en del fakta, framförallt i form av omdömen och för-

väntan, vilken kan ge oss en vag bild av hur situationen såg ut.   

 

Det som är svårast att bedöma är den del av verksamheten som riktar sig mot de egna med-

lemmarna. Vi vet att arbetarkommunens styrelse upplever att de har problem att få sina 

medlemmar att komma på kommunmötena, därav samkvämets införande. Situationen förbätt-

ras, men beröms aldrig. Trots att samkvämet införs så är andelen medlemmar som kommer 

och närvarar på det mötena ytterst lågt i jämförelse med de totala medlemssiffrorna. Detta 

beror delvis på att många medlemmar är ”tvångsregistrerade” via facket. Hälsofrämjandet har 

betydligt färre medlemmar registrerade men en större andel av dessa väljer att komma på 

mötena. Detta trots att det är fler möten hos dem i jämförelse med arbetarkommunen som 

samlar alla medlemmar, dvs. om man exkluderar styrelsemötena från matematiken. Hälso-

främjandet beklagar sig aldrig heller över dålig uppslutning och ointresse hos medlemmarna. I 

arbetarkommunens dokumentation återfinns perioden igenom en oro över medlemmarnas 

ovilja att komma på mötena, även om denna dokumentation flyttas från verksamhetsberättel-

serna till styrelsemötesprotokollen efter 1951. Detta kan visserligen bero på olika förvänt-

ningar. Frågan är hur viktig uppslutningen är för de två rörelserna? För Hälsofrämjandet är 

behovet av att vara många inte i samma grad viktigt eftersom de inte försöker ägna sig åt 

demokratiska maktövertaganden eller politiska spel. Hos arbetarkommunen står den politiska 

kampen i centrum via den ”riktiga” maktorienterade verksamheten. Vi har i tidigare stycken 

noterat en tendens hos denna rörelse, att jämställa höga deltagarsiffror med en lyckat genom-

förd verksamhet. Hos Hälsofrämjandet står istället folks hälsa och den egna medlemmens 

välmående i centrum. Kraven ser olika ut för rörelserna. Sålunda slutar denna delen av jäm-

förelsen i en vaghet, där allt vi vet är att en större andel av de registrerade medlemmarna 

kommer på hälsofrämjandets möten, i jämförande med samma förhållande hos 

arbetarkommunen.  
 

Festerna är hos bägge rörelserna succéer med god uppslutning och muntra lag. Hälsofrämjan-

dets utåtriktade fest under kampanjveckorna är i regel fullsatt, undantaget 1960, när man 
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beklagar sig över resultaten. Arbetarrörelsens försök att bjuda till fest första maj 1953 regnar 

inne och man gör inga nya försök därefter. Man är mycket tydligare med att markera att 

festerna är väl besökta hos arbetarrörelsen än hos hälsofrämjandet. Hos hälsofrämjandet 

fokuserar man istället på vad de medverkande kände och upplevde, samt stämningen.  
 

Rörande den utåtriktade verksamheten så är i regel Hälsofrämjandet bättre på att engagera 

allmänheten och få dem att deltaga. Folkets hus är i regel fullsatt närhelst det är hälsovecka 

och rörelsens inhyrda talare är på plats. För arbetarkommunen så slutar de studiecirklar, till 

vilka allmänheten skall ha tillträde, i fiasko. De flesta föredrag riktar sig dock bara till de egna 

medlemmarna och lockar i regel inte nya kandidater. För att markera skillnaden ytterligare så 

tar hälsofrämjandet 75 öre betalt av åhörarna medan arbetarkommunens studiecirklar är gratis. 

Orsakerna till denna skillnad ligger troligen i att hälsofrämjandets budskap. Det är apolitiskt 

såväl som personligt och på många sätt begripligt för människor eftersom det på ett tydligt 

sätt berör deras vardag. I regel behandlar man specifik sakfrågor anknutna till vardagen och 

hälsan. Det handlar om kampanjer mot snask, salt, gifter i maten eller för friskvård. Den 

Waerlandska ideologin är tydligt synlig, men inte en börda för en mindre övertygad åhörare 

eftersom den förs fram i en åtstramad version. Arbetarkommunens frågor är politiska och ide-

ologiskt betonade. Man bör hålla med dem för att dra nytta av frågan. Därtill så handlar poli-

tisk kunskap i regel om skeenden på samhällsnivå och berör inte den enskilde individen som 

hälsoämnen och livsföring gör. Detta påstående stöds även av arbetarkommunens mest lyck-

ade tilltag under perioden. Torgmötena och föredragen med information kring den nya 

vårdförsäkringen drar nämligen fullt hus, när den debatteras 1953.  
 

Även om hälsofrämjandets utåtriktade tilltag i regel går bättre än arbetarkommunens, finns det 

en händelse de inte förmår att slå; Första maj. Under denna demonstrationsdag förmår arbe-

tarkommunen samla stora delar av Sandvikens befolkning i folkets park. Verksamheten rap-

porteras framgångsrik hela undersökningsperioden igenom. Detta exkluderar de ovan nämnda 

protester som antyder att intresset för verksamheten börjat svalna, eftersom verksamhetsbe-

rättelserna inte förtäljer om några stora bakslag.  
 

Så sammanfattningsvis så är det svårt att ge exakta siffror hos någon av rörelserna. Men vi har 

kunnat tyda att hälsofrämjandet har bättre framgång hos allmänheten med sina föredrag och 

föreläsningar, såväl som andelen av medlemmarna vilka kommer på mötena. Arbetarkommu-

nen har en stor andel inaktiva medlemmar, varav många är tvångsanslutna och ovilliga att 
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dyka upp. De lyckas inte heller locka allmänheten till sina föredrag och studiecirklar. De har 

dock första maj som en massmanifestation, vars like inte återfinns hos hälsofrämjandet.  
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5. DISKUSSION – ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYPOLOGIN 
 

Låt oss nu avsluta denna jämförelse med att sammanfatta skillnaderna och jämföra dessa med 

Joachim Ratschkes och Martin Stolares typologi.  

 

En maktorienterad rörelse definierades av en verksamhet inriktad på det politiska eller 

ekonomiska sfärerna av ett samhälle. Eftersom makt förutsätter en maktbas arbetar den i regel 

genom kollektivet. För att kunna hantera makt och ekonomi i en nationalstat eller rent utav 

större instanser måste den ha en väl uppordnad inre organisation, inte sällan stöpt som en 

pyramidformad hierarki. Kravet på medlemmen är i regel litet. Han behöver inte uppfylla 

särskilt många symboliska handlingar, personliga levnadsregler eller ceremonier. Det räcker 

att han är på plats och närvarar när organisationen kallar.   

 

En kulturorienterad rörelse definieras av ett fokus på samhällets värdestrukturer och en öns-

kan att förändra rådande sociokulturella strukturer. Eftersom en förändring av dessa strukturer 

måste grundas hos den vanliga människan, är individen förändringens motor. Sålunda är det 

personens självreform och kunnande som står i centrum medan kollektiva aktioner hamnar i 

skuggan. Kravet på rörelsens medlemmar är i sin tur stora. Han skall gestalta nya ideal och 

uppoffringar krävs för att detta skall kunna genomföras. Kraven på samordning inom organi-

sationen är däremot mindre än vad som är fallet med de maktorienterade rörelserna. 

 

Hur stämmer då denna typologi överens med ovanstående svar och jämföranden? Frågan om 

vem verksamheten riktar sig till visar att Hälsofrämjandet i mycket större utsträckning än 

arbetarkommunen fokuserar på att föreläsa för allmänheten. Likaså hyser de en mycket större 

framgång i att välja ämnen som faktiskt tilltalar denna målgrupp. Arbetarkommunen har 

ämnen som mest kan tilltala en övertygad socialdemokrat, indränkt i organisationens egna 

klassbaserade och samhällsinriktade ideologi. Skattepolitik, ideologikurser och kurs i kom-

munalpolitik är inte direkt en nöjesresa. Hälsofrämjandet röner istället en stor framgång i sitt 

kunskapsspridande eftersom dess ämnen ligger nära människan snarare än samhället. Man 

behöver inte heller bli en övertygad ideolog för att följa ett hälsoråd. Önskan att utbilda all-

mänheten kan naturligtvis återfinnas hos både makt- och kulturorienterade rörelser. Men den 

är i högre grad nödvändig för den kulturorienterade inriktningen då samhällsförändringen 

alltid kräver kunskap hos dem som skall förändras. Mönstret stödjer således typologin, om än 

vagt.  



101 

 

Frågan om vem verksamheten gynnar visade att de två organisationernas verksamhet på lik-

nande sätt gynnade antingen de egna medlemmarna eller allmänheten. Dock finns det en stän-

digt återkommande anknytning till den centrala organisationen hos arbetarrörelsen eftersom 

denna rent konkret drar nytta av den lokala klubbens göromål i form av röster. Frågan upp-

märksammade även flera andra viktiga strukturer i organisationerna vilka har betydelse för 

typologins giltighet. För det första så har arbetarkommunen hade delat upp verksamheten så-

väl som medlemmarna i olika enheter. I fråga om verksamhet så fanns det en politisk enhet 

som klassificerades som riktig verksamhet och en social verksamhet som sågs som extra-

vaganser vilka behövdes för att få medlemmarna att komma. Den politiska strukturen under 

den riktiga, politiska delen, underordnas i sin tur strikta mötesformer, vilka gynnar det 

centrala förbundet och maktutvecklingen inom organisationen. Det finns även en hierarkisk 

uppdelning av medlemmarna där en styrelse gör mycket av det planerande arbetet, medan den 

vanliga medlemmen mest medverkar på kommunmöten där man röstar igenom vad styrelsen 

har föreslagit och fester, vilka inte ses som riktig verksamhet.  

 

Hälsofrämjandet värderar i sin tur även den roande verksamheten som riktig verksamhet. De 

fyller festen och friluftslivet med ideologiska symboler och utövar det utan krav på resultat 

utöver medlemmens välmående. Här är även organisationen plattare. Sålunda manifesteras ett 

flera av de mönster som typologin lyfter fram. På ena sidan har vi kravet på organisation och 

hierarkin hos arbetarkommunen. På andra sidan har vi hälsofrämjandets vurm för den enskilde 

medlemmen.  Fråga två kan således sägas stödja typologin på ett tydligt sätt.  

 

Frågan om kvinnornas ställning i organisationerna visar att kvinnorna är betydligt mer 

respekterade hos hälsofrämjandet än hos arbetarkommunen. Den tudelning av verksamheten 

som tidigare framkommit gör att det kvinnliga arbetet skattas lågt hos arbetarkommunen 

medan det ses som en hjärtefråga hos hälsofrämjandet. Kvinnornas skiftande roll varken 

stödjer eller stjälper typologin i sig själv. Men granskningen av genusstrukturen visade åter 

igen på den tudelning av verksamheten som finns i arbetarkommunen, med riktig verksamhet 

och bihang. Samkvämet skall roa den enskilde medlemmen, så att han kommer på mötena. 

Men eftersom samkvämet i sig inte påverkar samhället, ses det som onödigt. Hos hälsofräm-

jandet har den enskilde medlemmens intag av korrekt föda såväl som val och tillagandet av 

den samma en symbolisk huvudroll. Den enskilde människans välmående lyfts fram. Detta 

tangerar åter igen typologin.  



102 

 

Frågan om hur rörelserna informerar allmänheten visar att informationen utåt är i stort sett 

den samma för de bägge organisationerna. Den enda egentliga skillnaden som går att skönjas 

är att arbetarkommunen har notiser i arbetarbladet innan sina arbetarkommunmöten. Hälso-

främjandet har inte de ekonomiska möjligheterna eller politiska kontakterna att kunna göra 

något sådant. De har däremot möjligheten att använda sig av alla ortens tidningar, då de är 

politiska obundna. Den liberala Sandvikens tidning har således ett flertal artiklar om organi-

sationen. Några av dessa är därtill skrivna som vanliga artiklar snarare än verksamhets-

rapporter. Formulerade för att vara roande genom beskrivandet av lokal kuriosa. Arbetar-

kommunens bundenhet till Gevfles Arbetarblad gör att de främst kan nå ut till de egna leden, 

då tidningen är parti och fackligt kopplad till SAP centralt. Detta är i sin tur det enda som på 

något sätt kan anknytas till typologin, om än vagt, arbetarkommunens bundenhet till de egna 

leden, till den politiska organisationen och den egna centralorganisationen. Något som i detta 

fall visar sig både vara en resurs och en begränsning. 

 

Frågan om mötesfrekvensen lyfter åter igen fram att arbetarkommunen inte värderar icke- 

politisk verksamhet som riktig verksamhet, då de i sin statistik över mötena helt sonoika 

exkluderar alla festligheter. Frågan visar även ytterligare en gång att arbetarkommunen i 

mycket större sträckning än hälsofrämjandet skjutit över ansvaret över verksamheten till den 

egna styrelsen. Som tidigare konstaterats medför detta en hierarkisk organisation, där initia-

tivet ligger hos ledningen snarare än medlemmen. Arbetarkommunen måste även anpassa sin 

mötesfrekvens efter den politiska situationen i landet. Hälsofrämjandet är fria att anpassa 

verksamheten efter vädrets makter och medlemmarnas behov. Detta stöder åter igen typolo-

gin, där den utpekade maktorienterade rörelsen just är knuten till samhällsutvecklingen, me-

dan den kulturorienterade endast behöver förhålla sig till medlemmen.  

 

Frågan om huruvida verksamheten var initierad lokalt eller centralt visar att hälsofrämjandet 

har en betydligt plattare organisation än arbetarkommunen där initiativ och makt ligger lokalt 

snarare än centralt. Arbetarkommunen har en omvänd ordning där anknytningen till den cen-

trala organisationen genomsyrar både material och mötesformer. Den ideologiska kunnighe-

ten är likaledes omfattande hos Hälsofrämjandets medlemmar och lojaliteten till den egna 

läran och lärofadern Waerland överträffar lojaliteten till centralorganisationen. Arbetarkom-

munens medlemmar har ett vagt ideologiskt intresse, där egentligen bara den ledande klicken 

har ett intresse i den egna läran. Den centrala organisationens mer konkreta resultat så som 
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fysiska förbättringar och ekonomiska förändringar, får stå som enande ledljus, snarare än ide-

ologiska ståndpunkter. ”Vår sak” som verksamhetsberättelserna uttrycker det, beskrivs tämli-

gen enkelt och ytterst materiellt. Informationen frågan frambringat stödjer på ett tydligt sätt 

Raschkes typologi. Den platta kulturorienterade rörelsen med den utbildade medlemmen, i 

kontrast mot den maktorienterade centraliserade och organiserade diton.      

 
Frågan om uppslutningen led av materialluckor hos bägge rörelserna. Sålunda är informa-

tionen svåranvänd. Det finns diskussioner som berör arbetarkommunens stora antal inaktiva 

medlemmar och vad som skall göras åt detta. De enda siffrorna på närvaro som återfunnits 

visade på en mötesuppslutning på 40 personer av 1450 registrerade medlemmar. Mötesfre-

kvensen diskuteras i större utsträckning hos arbetarrörelsen som bekymrar sig över uppslut-

ningen. Detta förehållande stämmer väl överens med beskrivningen av de maktorienterade 

rörelserna, där dessa är beroende av kollektivet, massan, för att förändra samhället. Huruvida 

närvaron är bättre hos hälsofrämjandet är svårt att säga, men om så är fallet, är klubben trots 

allt mycket mindre i omfång än arbetarkommunen. Den innehåller inte heller några inaktiva 

medlemmar. Man oroar sig dock inte över medlemmarnas agerande någonsin under under-

sökningsperioden. Detta stämmer väl överens med beskrivningen av kulturorienterade rörel-

ser, vilka är beroende av medlemmarnas självreform och inte massmanifestationer. Det är 

måhända ingen slump att arbetarrörelsen har första maj, vilken har god uppslutning, medan 

hälsofrämjandet saknar liknande tilltag. På samma sätt är det kanske föga förvånande att häl-

sofrämjandet satsar mycket på föreläsningar till allmänheten och lär sig lyckas i denna fråga.  
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6. SLUTSATS 
 

Min slutsats är att Ratschkes typologi på ett tydligt sätt kan avläsas i både Hälsofrämjandets 

såväl som Arbetarkommunens lokala verksamhet i Sandviken. Arbetarkommunen framstår 

mycket riktigt som en maktorienterad rörelse. Detta genom att lägga stor vikt vid vad den 

centrala organisationen har för sig och göromål som berör densamma. Men även genom sin 

uppdelning av det egna medlemskapet efter en hierarkisk mall, där de vanliga medlemmarna 

har en tillbakasatt roll. Det finns även en tendens att nervärdera all ickepolitisk verksamhet, 

medan den politiska diton, vilken ses som den riktiga verksamheten, underordnas en strikt 

arbetsform vilken hjälper till att bevara organisationens centralstyrning. Hälsofrämjandet 

framstår tydligt som en kulturorienterad rörelse. Detta syns genom dess platta organisation, 

dess ideologiskt kunniga medlemmar, dess satsning på spridandet av kunskap och dess fokus 

på verksamhet som gynnar den egna medlemmen. 
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7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 
 
 

7.1 Otryckta källor 
 
 
7.1.1 Kommunala Centralarkivet i Sandviken 
 

Arbetarkommunen i Sandviken 

Verksamhetsberättelser, 1948 - 1961, F I : 1. 

Mötesprotokoll, 1948 - 1960, F I : 2. 

 

Hälsofrämjandet i Sandviken 

Verksamhetsalbum 1948 -1958, A I : 3 

Verksamhetsdagboken 1948 – 1952, A I : 1 

Verksamhetsdagbok 1953-1959, A I : 1, 

Verksamhetsdagbok 1960-1968, A I : 1 

Annons- och notiskvitto 1948, A I : 2 

Klippsamling 1948-1958, A I : 3  

Flygblad hälsoveckan 1949, A I : 2 

Flygblad hälsoveckan 1950, A I : 2 

Flygblad hälsoveckan 1951, A I : 2 

Flygblad hälsoveckan 1953, A I : 2 

Flygblad hälsoveckan 1956, A I : 2 

Flygblad hälsoveckan 1958, A I : 2 

 
 
7.1.2 Internet 
 
Historisk hemsida om Sandviken 
http://www.jarnrike.com/jarnet_idag/ramdokument/45-01.sandviken.htm 2008-08-01 
 
Hälsofrämjandet 
www.halsoframjandet.se 2008-08-01 
 
Svenska statistiska centralbyrån  
http://www.scb.se/statistik/LE/LE0101/2003M00/LE0101_2003M00_BR_LE102SA0301_04.
pdf 2008-10-04 
Socialdemokraterna och S-kvinnor 
http://www.socialdemokraterna.se 2008-08-01  
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http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/S-kvinnor/S-kvinnor/Organisation/Var-
historia/Kongresser-1907-2005/ 2008-08-01 
 
Socialstyrelsen 
http://www.socialstyrelsen.se/Amnesord/folkhalsa/ 2008-08-01 
http://www.socialstyrelsen.se/Om_Sos/Historia/  2008-10-04 
 
Svenska Livsmedelsverket 
http://www.slv.se/Default.aspx?epslanguage=SV 2008-08-01 
 
Svenska frisksportförbundet  
http://www.frisksport.se/ 2008-08-01 
 
 

7.2 Tryckta Källor 
 
 
7.2.1 Böcker   
 
Waerland Are (1934), In the cauldron of disease, David Nutt, London. 

Waerland Are (1941), Hälsans utvalda folk, (Det stora hälsoproblemet; 1), Lidingö. 

Waerland Are (1942), Omvändelse till livet, (Det stora hälsoproblemet; 2), Lidingö. 

 
 
7.2.2 Tidningsartiklar 
 

”Hälsovänner i badhuset”, Gevfle arbetarblad, 13 november 1948. 

”Matlagningskurs i Sandviken”, Gevfle arbetarblad, 23 februari 1949. 

”Råkostarna i Sandviken på propagandastigen”, Gevfle arbetarblad, 6 september 1949.  

”Dagens Intervju”, Sandvikens tidning, 6 september 1949. 

”Hu så kallt!”, Sandvikens tidning, 22 januari 1954. 
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Boström Magnus (2004), Den organiserade frivilligheten, Liber, Lund 
 
Frisk Per - Färnlöf Åke - Svedros Kurt (2007), I hälsans tjänst, Hälsokostrådet, Stockholm. 
 
Hellspong Mats (1991), Korset, fanan och fotbollen: folkrörelsernas kulturmiljö i ett 
jämförande, Carlssons bokförlag, Stockholm. 
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Hirdman Yvonne (1990), Vi bygger landet: den svenska arbetarrörelsens historia från Per 
Götrek till Olof Palme, Tidens bokförlag, Stockholm. 
 
Jansson Torkel (1985), Adertonhundratalets associationer: forskning och problem kring ett 
sprängfullt tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två 
samhällsformationer c:a 1800-1870, Uppsala: Universitet. 
 
Jansson Torkel (1982), Samhällsförändring och sammanslutningsformer : det frivilliga 
föreningsväsendets uppkomst och spridning i Husby-Rekarne från omkring 1850 till 
1930,(dis.) Uppsala: Universitet. 
 
Jobson Richard (1976), Are Waerland och hans verk - och vad hände sedan?: en minnesskrift 
med sikte även på nuet och framtiden, Hälsofrämjandet, Täby 
 
Norborg Lars-Arne (1995), Sveriges historia under 1800- och 1900-talen: Svensk 
samhällsutveckling 1809-1996, Almquist & Wiksell, Stockholm. 
 
Palm August (1904), Ur en agitators lif, Björck & Börjesson, Stockholm 
 
Simensen Jarle (1986), Väst erövrar världen 1870-1914, (Bra böckers världshistoria Band 
12), Bra böckers förlag, Helsingborg. 
 
Stolare Martin (2003), Moderniseringskritiska rörelser i Sverige 1900-1920,(dis.) Historiska 
institutionen: Göteborg. 
 
 

7.3 Tabellförteckning  
 
Tabell 1 - Möten och uppslutning, s 26 

Tabell 2 - Sammanfattning fråga 2, Utåtriktad eller inåtriktad verksamhet, s 39 

Tabell 3 - Vem som gynnas av Sandvikens arbetarkommuns verksamhet, s 43  

Tabell 4 - Upplevelsen av uppslutningen på arbetarkommunens verksamhet, s 54 
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