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Abstract 
This study examines whether Karl Marx and Friedrich Engels are writing about a popular 

movement, and if they see sports – a part of the popular movement – as a component in their 

presented ideas of a new social order. To accomplish this analysis the study works with 

criteria that modern social science uses to discern a popular movement from a phenomenon 

not belonging to the group popular movement. The criteria are compared to the text in the 

Communist Manifesto to see how many of the criteria that are fulfilled. When it comes to the 

“to be or not to be of sports”, the analysis discusses if and how, the manifesto look upon 

sports and/or physical skills as means when trying to realize the communist society. 

 

The result of the study is clear; since only one out of nine criteria isn´t fulfilled by the text in 

the manifesto it is obvious that Marx and Engels wrote about a popular movement, even in a 

modern sense 
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Bakgrund 

Det som fick mig att väcka tanken på den förestående uppsatsens tema var att jag blev 

erbjuden att hjälpa till med att utforma en ny kurs under namnet idrotten, samhället och 

människan. Ett av momenten i denna kurs föreslås behandla dels idrottsrörelsen som 

folkrörelse och dels dess roll som uppfostrare. Personligen identifierar jag idrottsrörelsen och 

arbetarrörelsen som givna delar utifrån vad jag kännetecknar som en folkrörelse. Här väcktes 

så mitt intresse för vad som komma skall – vad är egentligen en folkrörelse, sett utifrån en 

strikt vetenskaplig analysmodell. Och vad mer, kan vi, utifrån denna analysmodell påstå att  

de idéer Karl Marx – en av arbetarrörelsens mest framträdande ideologer – presenterade, 

verkligen rör sig om en folkrörelse?  

 

I våra dagar har det blivit naturligt att inom folkrörelsebegreppet placera skilda 

samhällsrörelser, hit kan räknas bland annat frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och 

idrottsrörelsen. Jag har valt att avgränsa mig till idrottsrörelsen, dels utifrån eget intresse, men 

också utifrån den mängd individer som på ett eller annat sätt berörs av idrottsrörelsen – 

idrotten är verkligen en källa till förbrödring. Likväl måste konstateras att idrotten umgås med 

andra, enligt min mening, mindre önskvärda effekter som t.ex utslagning och elitism. 

Medicinen mot dessa företeelser är samarbete för att bringa förändring till arenorna runt om i 

Sverige, i detta hänseende kan vi dra parallellen till Marx, som för mig står som en stark 

förespråkare av att arbetarklassen måste gå samman för att åstadkomma sociala reformer, 

måhända hade Marx också idéer om idrottens värde för folket. Alldeles oavsett de positiva 

sidorna av idrotten vill jag att man inte skall skjuta de negativa sidorna av idrotten åt sidan. 

Samtidigt som idrotten kan uppfostra och verka för kamratskap kan den också vara en faktor 

bidragande till utslagning och elittänkande. Nu tänker jag inte beakta idrottens avigsidor i 

detta arbete, utan jag kommer att röra mig runt begreppet folkrörelse, där idrottsrörelsen och 

dess uppfostrande inslag, har kommit att bli en del.  

 

Utifrån den förda diskussionen vill jag drista mig till att ställa mig själv frågan: är Marx och 

Engels idéer att likställa med en vetenskaplig syn på en folkrörelse och ser deras vision om 

det goda samhället, något utrymme för idrotten och/eller användandet av fysiska moment som 

delar i den samhällsförändring de förespråkar? 
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Syfte 
Utifrån Karl Marx och Friedrich Engels verk Det kommunistiska manifestet skall jag för det 

första analysera och fastlägga om författarnas ideer är en folkrörelse sett ur en vetenskaplig 

infallsvinkel. Här avser jag att undersöka texterna som de framställs av författarna – avsikten 

är inte att granska de verkliga förhållandena, (att dessa eventuellt kan överensstämma med 

författarnas skrivning tar jag ingen hänsyn till i min analys). För det andra skall jag fastlägga 

om Marx och Engels, i samma verk, ser idrotten som en del i deras syn på 

samhällsförändring, alternativt hur författarna beskriver användandet av fysiska färdigheter, i 

syfte att uppnå sitt mål. 

Metod 
Jag har i arbetet valt att, nästan uteslutande, använda mig av dokumentforskning. Dokumentet 

som källa blir för mig det enda riktiga eftersom mycket av mitt arbete kommer att belysa 

historiska fakta. Även om Marx manifest för många alltjämt är levande, är den tid som det 

skrevs under svunnen, vilket i sin tur omöjliggör kontakter med personer som var verksamma 

i Marx samtid. Den tydliga kopplingen till historisk forskning är också något som 

karaktäriserar dokumentforskningen – dokumentet kan på ett tydligt sätt berätta om händelser, 

tankar, platser och sociala relationer i tider såväl under som före vår generation (May 2001, 

s.212).  

 

I min analys av Det kommunistiska manifestet använder jag endast namnet Marx, detta istället 

för att använda namnet på båda författarna – d v s Karl Marx och Friedrich Engels. Valet är 

gjort endast utifrån aspekten att göra texten mer lättläst och koncist, av samma anledning har 

jag också valt att vid några tillfällen benämna Det kommunistiska manifestet som manifestet. 

Dokumentforskning 

Jag har valt att använda en mycket vid definition av dokumentforskning, som John Scott 

avfattar den i May 2001; dess lydelse är i korthet att ett dokument i sin vidaste betydelse är en 

skriven text, där författaren använt ett eller flera redskap för att bilda ord eller symboler som 

motsvarar ord. Författaren kan också föra fram sitt budskap med hjälp av elektroniska 

dokument, användandet av Internet som källa inom dokumentforskningen rättfärdigas alltså 

också enligt denna tolkning. Andra källor till forskning som faller under denna definition av 

dokument inbegriper t. ex statistik från officiella källor, olika handlingar från regering och



 3 

riksdag; andra källor som inte har samma officiella stämpel på sig: romaner, skådespel, 

muntliga berättelser, kartor och personliga dokument (May 2001, s.215). Valet är gjort utifrån 

att jag, i inledningsskedet av studien, inte har någon uppfattning om i vilken typ av media jag 

kan hitta den mest relevanta informationen. Att då, inledningsvis, begränsa sig till en snäv 

dokumentforskning kan medföra komplikationer, vilka, i värsta scenariot, kan resultera i att 

hela studien måste förnyas. 

 

Inom dokumentforskningen delas källorna in i tre olika klasser, utifrån hur de har bevittnat 

den händelse som beskrivs i dokumentet:  

 

Primära källor: dessa dokument är nerskrivna av den eller de som faktiskt 

bevittnade händelsen, därför anses de också vara jämförelsevis exakta i sin skildring 

av händelsen. 

Sekundära källor: är nedtecknade av personer som inte faktiskt bevittnade 

händelsen, utan författar dokumentet i efterhand. Att de nedtecknas i efterhand 

innebär att författaren måste vara medveten om de problem det innebär att tolka en 

händelse efter dess egentliga inträffande. 

Tertiära källor: ett bra exempel på en tertiär källa är biblioteket – en källa för att 

hitta andra källor – där man kan leta i register och referenser av olika slag (Ibid. 

s.217). 

Innan jag avslutar diskussionen om dokumentforskningen vill jag presentera ytterligare en 

viktig aspekt – är det dokument som föreligger offentligt eller privat? För mig förefaller det 

som självklart att jag, i min roll som dokumentforskare, inte kommer i kontakt med alla källor 

som beskriver en viss händelse – inte sällan är ju t. ex militärt material hemligstämplat. På 

samma sätt beskriver May (2001, s.217-218) fenomenet genom att referera till John Scott, 

som har gjort en kategorisering av dokument utifrån dokumentets tillgänglighet: 

hemligstämplade, skyddade, tillgängliga för arkivforskning och dokument helt öppna för 

allmänheten. Till den första kategorin kan, som jag redan nämnt, en del militära dokument 

härledas; medan kategorin skyddade dokument, om än inte tillgängliga för någon stor 

personkrets, ändå har ett ”lättare” skydd än hemliga dokument. Även om de två sista 

kategorierna som May beskriver rör sig med en, i förhållandet stor frihet, bör en passus läggas 

till; även normalt sett offentliga dokument, kan beläggas med sekretess och därmed göras 

oåtkomliga för det stora flertalet. 
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Analysmodell 
Den analysmodell som Jan Lindroth presenterar i sin avhandling Idrottens väg till folkrörelse 

kommer att utgöra själva basen när jag, via dokumentforskning, analyserar det kommunistiska 

manifestet. Användandet av Lindroths kriterier har sitt ursprung i att jag, för min analys, 

behövde använda en tillförlitlig och objektiv modell utan personliga värderingar.  

 

I avhandlingen (1974, s. 18-19) ställer Lindroth upp de kriterier som (presenteras nedan) skall 

uppfyllas för att idrotten skall bedömas att vara en folkrörelse. Mitt arbete kommer således att 

kritiskt granska Det kommunistiska manifestet utifrån följande kriterier, vilka återberättas 

exakt för att förhindra en egen tolkning: 

 

a. Frivillighet: Förutsätter det frivilliga medlemskapets och deltagandets princip. 

Däremot kan man knappast kräva att medlemskapet skall vara öppet för alla. 

 

b. Självständighet: Avser främst relationerna till den offentliga sektorn. 

Ursprungligen tillkom flera folkrörelser i opposition mot denna. Ju större det 

allmännas inflytande är i en folkrörelseorganisation, desto mindre uppfylls i princip 

detta kriterium. Folkrörelsekaraktären äventyras inte av statsbidrag och därmed 

följande offentlig insyn men väl av en utveckling, som leder till att en folkrörelse 

(organisation) börjar få en ställning av en offentlig myndighet. 

 

c. Varaktighet: tillfälliga samhällsrörelser, som verkar för en konkret fråga bunden 

till en specifik historisk situation och som genom frågans lösning tjänat ut, måste 

utmönstras. Distinktionen sammanhänger med det ideologiska kriteriet (punkt h). 

 

d. Organisatorisk uppbyggnad: avgörande är att en fast organisering av 

anhängarna föreligger. En folkrörelse kan inrymma en eller flera organisationer. Den 

typiska folkrörelseorganisationen har en väl utbyggd, pyramidformad struktur 

omfattande lokal-, regional- och riksplan. Även ett uteslutande direkt, individuellt 

medlemskap till en riksorganisation måste dock accepteras. Det förefaller mindre 

befogat att ställa bestämda krav på mötesliv, styrelseform o.d. 
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e. Stor medlemsanslutning: kriteriet kan ogärna preciseras till en fixerad 

miniminumerär. Förslagsvis bör de organiserade medlemmarna åtminstone under en 

folkrörelses kulmen kunna räknas i 10.000-tal. 

 

f. Social spridning: sammansättningsledet ”folk” (i folkrörelse) bör ses som motpol 

till den offentliga sektorn, (kommuner, landsting, stat) inte – i bemärkelsen 

(små)folk – till de ”högre” samhällsklasserna (jfr punkt b). Den senare tolkningen 

skulle definitionsmässigt utesluta samhällsrörelser med huvudsaklig 

överklassrekrytering. Kriteriet inrymmer den principiella möjligheten av hela folkets 

anslutning. Ett medlemsurval dikterat av en snäv kår- eller yrkestillhörighet är 

sålunda oförenligt med detta kriterium. En enskild organisation kan ha ett sådant 

urval, inte rörelsen som helhet. 

 

g. Geografisk utbredning: kriteriet avser att utmönstra samhällsrörelser med en 

rent regional rekrytering och målsättning. Däremot är det helt naturligt att 

tyngdpunkten – i synnerhet till en början – kan vara förlagd till en viss del av landet. 

På sikt får dock en över landet väl utgrenad medlemsfördelning betraktas som 

normala. Proportionerna mellan stad – tätort – landsbygd kan även beaktas, dock 

utan att ges avgörande betydelse. 

 

h. Ett ideologiskt inslag: verksamheten syftar till att förverkliga långsiktiga mål av 

generell räckvidd. Ett visst mått av medvetenhet om de ideologiska momenten får 

förutsättas, åtminstone hos de tongivande medlemmarna. Läggs härtill det 

svårpreciserade uttrycket ideell, upprättas en gräns till organisationer med egna 

ekonomiska fördelar eller med nöje och förströelse som huvudmål. 

 

i. Ett dynamiskt moment: kriteriet tar fasta på sammansättningsledet ”rörelse” (i 

folkrörelse). Det har en yttre sida: en folkrörelses ofta explosiva genombrott i fråga 

om anslutning, utbredning, ideologisk genomslagskraft m.m. Det har även en inre 

sida: den förnyelse i värderingar och det djupa personliga engagemang en 

folkrörelse kan medföra hos den enskilde medlemmen. 
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Jag är fullt medveten om att jag, i mitt arbete, inte kommer att bedöma idrotten, utan 

tankar om samhällsförändring. Detta förhållande utesluter inte att Lindroths kriterier kan 

appliceras på mitt arbete, speciellt med tanke på att de är sprungna ur omfattande 

diskussioner om vad en folkrörelse är, då i en generell betydelse gällande även utanför 

idrottens sfär. 

Så används Lindroths analysmodell i mitt arbete 

Arbetsgången innebär att jag läser de undersökta verken för att införskaffa en överblick 

över dem, samtidigt som jag noterar ner, för min undersökning, intressanta och/eller 

viktiga passager i det Marx nedtecknat. Därefter sker en detaljgranskning; denna utförs 

hela tiden med Lindroths kriterier som grund. Jag förelägger också en gräns för hur 

många kriterier som skall anses uppfyllda för att, i detta arbete, något skall betecknas 

som en folkrörelse. Detta gör jag, trots att det inom tidigare forskning inte framkommit 

någon fullständig definition (Lindroth 1974, s.18), för att tydligt kunna presentera 

huruvida de undersökta verken presenterar en folkrörelse eller inte. Att manifestet 

kommer att motsvara åtminstone något kriterium, tillåter jag mig spekulera i redan i detta 

skede. Intressant för detta arbetes resultat är dock bara om gränsen som satts för detta 

arbete tangeras eller passeras; för att betecknas som en folkrörelse skall verket i fråga 

anses uppfylla fem av de nio kriterierna a – i, det vill säga motsvarande en majoritet av 

kriterierna.  

 

Mitt tillvägagångssätt överensstämmer till stora delar med den del av dokumentforskning 

som härrör under gruppen innehållsanalys, där texten som analyseras genomgår flera 

olika steg: problemformulering, genomgång av text, urval, tolkning och slutligen analys 

(May 2001, s.229). Det moment med undersökning av frekvens som innehållsanalysen 

förutsätter, är också uppfyllt i och med att en gräns ställts för de undersökta texternas 

uppfyllelse av epitetet folkrörelse. Att det är själva frekvensen uppfyllda kriterier som 

utgör grunden för arbetets resultat innebär att jag använder en kvantitativ innehållsanalys 

vilken ” försöker få fram regelbundenheter eller mönster i innehållet genom att analysera 

frekvenser” (Ibid. s. 230). 

 

I min analysdel kommer jag att kort återge Lindroths kriterier, och den analys han gör av 

idrottsrörelsen som folkrörelse, i samband med min presentation av resultatet. På detta



 7 

sätt hoppas jag kunna föra en resultatdiskussion utan att läsaren skall behöva återkomma 

till den exakta presentationen av kriterierna som gjorts. Samtidigt tror jag att detta 

förfarande stämmer till eftertanke hos läsaren – något jag eftersträvar – då mitt 

återgivande av kriterierna kan variera i olika grad gentemot hur varje enskild läsare 

skulle vilja återge desamma. Min åsikt är också att den erfarne forskarens, här i egenskap 

av Lindroth, resultat har mycket att tillföra mitt arbete. 

 

Vad gäller den del av analysen som skall fastställa om Marx ser idrotten som ett verktyg i 

sin samhällsförändring, kommer de fragment ur manifestet som inbegriper idrott att 

presenteras och bli föremål för en diskussion rörande:  

- hur påverkar idrotten? 

- vem skall agera inom idrotten? 

- vem skall ses som ”motståndare”? 

- hur organiseras den idrottsliga företeelsen, om någon organisation alls? 

- Framkommer det om Marx även ser några nackdelar? 

 

Om det visar sig att det inte går att föra denna diskussion p g a att Marx inte ser idrottens roll i 

det kommunistiska samhället, kommer studien  i stället att föra en diskussion utifrån hur Marx 

ser på användandet av fysiska färdigheter. Även om jag i nuläget har mycket knapphändig 

information om innehållet i manifestet, föreställer jag mig att Marx manar till en arbetarnas 

kamp i ordalag som inbegriper användandet av fysiska färdigheter. Att arbetarrörelsen 

traditionellt handlar om kamp belyses bl. a via Internationalen 1

                Arbetare, i stad på landet, en gång skall jorden bliva vår. 

                När fast vi knyta brodersbandet, då lättingen ej råda får. 

                Många rovdjur på vårt blod sig mätta men när vi nu till vårt  

                försvar, en dag en gräns för dessa sätta, skall solen stråla mera klar. 

 

Avgränsningar 

Mitt analysobjekt är Det kommunistiska manifestet, ett objekt som i sig också blivit föremål 

för avgränsning från min sida: granskningen kommer enbart att ske utifrån det perspektiv 

Marx och Engels anlade, d v s nödvändigheten av att proletariatet tar makten från bourgeoisen

                                                 
1 Sjunde versen ur Internationalen. Internationalen skrevs av Eugène Pottier år 1871 i samband med 
Pariskommunens fall (Internet 8). 
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 för att uppnå det klasslösa samhället. Således kommer mitt arbete inte ta hänsyn till de 

eventuella förändringar, som t ex tvång, omfördelning av tillgångar och politiska effekter 

innebär för andra samhällsklasser än den proletära klassen. 

Källkritik 

För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet har jag valt att använda mig av det 

frågebatteri som Jan Lindroth presenterar i sitt diskussionsunderlag Idrottsrörelsens fyra 

samhällsroller. I korthet innebär det att den samhälleliga företeelsen jämförs med tiotal 

kriterier som skall anses uppfyllas. Dessa har presenterats i detalj under sidorna 4-5 i detta 

arbete under avsnittet Metod. Den uppmärksamme läsaren kan också hänföra det faktum att 

Marx teorier de facto har mycket nära koppling till arbetarrörelsen, som ju är en folkrörelse. 

Här gäller det alltså för mig att ta på mig forskarens roll och att under mitt arbete med denna 

uppsats, så att säga ”skuffa undan” de verkliga förhållanden vi ser av idag. För att möjliggöra 

detta åsidosättande av vår verklighet kommer jag att hålla mycket hårt på Lindroths kriterier – 

att kunna använda en erfaren forskares bild av hur en folkrörelse skall fungera och vara 

uppbyggd blir, för mig, en trygghetsfaktor. 

 

En särskild fara ligger här i det som så målande beskrivs av Tim May (2001, s. 236):  

”Själva historien och vår förståelse av den kan påverkas av en selektiv läsning av 

dokument, precis som dokumenten i sig kan vara selektiva. Det som människor 

beslutar sig för att registrera och dokumentera, vad de väljer att ta med och vad de 

väljer att utelämna, är beslut som i sin tur hänger samman med den sociala, 

politiska och ekonomiska kontext som de själva är en del av” 

 

Denna fara föreligger förstås också för detta arbete. Att jag valt att studera grundtexterna 

eliminerar dock faran med att göra ett urval utifrån en text som författats av någon annan än 

Marx/Engels. Om jag sedan, vid något tillfälle, kan komma att tolka texterna utifrån den 

kontext dagens samhälle har försett mig med, torde vara svårt att förhindra helt och hållet. För 

att tillförsäkra uppgifterna såväl tillförlitlighet som objektivitet i största möjliga utsträckning 

har jag valt att använda välkända och neutrala Internetkällor då användandet av till exempel 

personliga hemsidor har en högre sannolikhet av att vara färgad av författarens egna åsikter. 

En ytterligare faktor att ta i beaktande är att Det kommunistiska manifestet är översatt till 

svenska från sitt originalspråk tyska, medförande möjliga nyansskillnader mellan texterna.
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Innan vi kan skrida till verket och analysera Marx måste vi ha grepp om några centrala 

begrepp i undersökningen. Jag börjar med att kort avhandla uppfostran, uppfostran av i dag 

sker inte enbart i hemmen utan också i skola och inom idrottsrörelsen. Efter detta tar vi en titt 

på det mest vidspännande av dem – folkrörelsen, för att sedan avhandla idrottsrörelsen och 

arbetarrörelsen, båda naturliga delar i dagens svenska folkrörelsebegrepp.  

Uppfostran 
Att folkrörelsen, via idrottsrörelsen, har deltagit på den uppfostrande arenan är otvivelaktigt, 

men den har ingalunda ensamrätt på hur barn skall fostras in i samhället och bli goda 

medborgare – fostran har sysselsatt många hjärnor allt medan historien har haft sin gilla gång. 

Låt oss titta på några dessa med utgångspunkt från frågan ”vad är uppfostran?”. 

Uppfostran och dess innebörd  

I egentlig mening är uppfostran överförandet av normer från en generation till en annan, en 

överföring som kan ta sig olika former, framförallt vad gäller aktörer och hur den utförs, 

gällande såväl praktisk tillämpning som struktur. Hur barnen skall uppfostras bestäms bl. a av 

de värderingar och normer föräldrar, rådande kultur och/eller samhälle har samt de krav detta 

medför. För att uppnå önskad effekt kan olika uppfostringsstilar användas; aggression, hot 

eller andra former sanktioner; användandet av förebilder, där t. ex skolan skall föregå med 

gott exempel för barnen; medan en annan uppfostran kan ha som sitt huvudsakliga syfte att 

främja barnets självständiga utveckling (Internet 5). 

 

Sett till det svenska samhället har det perspektiv uppfostran har haft på barnet förändrats 

radikalt under de senaste 3 seklen; medan 1700-talets borgerlighet började se barnen som 

påverkade av miljö, inte arvssynd, var 1800-talets uppfostran en fråga om fattigvård för det 

stora flertalet barn. Visserligen hade det bildats ett antal friskolor, dessa var dock nästa 

uteslutande förbehållna barn vars föräldrar hade de ekonomiska möjligheterna att läma sitt 

barn på en friskola (Richardsson 1994, s 37).  Ett annat dilemma var att barnen till bönder och 

arbetare inte sällan var tvungna att bidra till familjens försörjning genom att arbeta. Denna 

prekära situation kom så småningom att uppmärksammas av bl. a kyrkan, sociala myndigheter 

och folkrörelser – barnen skulle nu räddas undan fattigdom och få en ordentlig uppfostran. 

Kyrkan kom därför att initiera folkundervisningen, samtidigt som barnens
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skolgång var ett sätt för samhället att ”hålla barnen ifrån” sin skadliga och fattiga hemmiljö 

(Internet 7). 

 

Även om skolreformerna på 1950-talet, vilkas intentioner var att ge alla barn samma 

möjligheter till skolgång och uppfostran, har jämnat ut skillnaderna mellan olika 

samhällsklasser vad gäller utbildning och möjligheter till samhällelig uppfostran, kvarstår 

problem för barnen. Deras fritid har i allt högre utsträckning blivit föremål för en kommersiell 

fostran, och de blivit mer utsatta i socialt hänseende (Ibid.). Det är också här jag ser en 

koppling mellan folkrörelsen (idrottsrörelsen) och uppfostran, då många ledare inom 

idrottsrörelsen tar sig an barn och ungdomar som för att skola dem i idrott. En skolning som 

också, indirekt, medför en överföring av normer – från en generation till en annan – och 

folkrörelsen kan därför ses bidra till uppfostran.  

Folkrörelserna 
Om någon skulle be mig fundera kring ordet folkrörelse, så är det, sanningen att säga, inte 

uppfostran av barn och ungdomar det första som skulle figurera; i min tankevärld associerar 

jag automatiskt folkrörelse till arbetarrörelsen, kyrkorörelsen och, inte minst idrottsrörelsen. 

Förmodligen är jag inte ensam om denna tolkning, vilket också understryks av Hilding 

Johansson, då han valt att diskutera folkrörelsen utifrån hur riksdagsmannen Gunnar 

Heckscher beskrev folkrörelsen 1946: 

”…Folkrörelsen kan vara intressebetonad som fackföreningsrörelsen eller rent 

ideell som idrottsrörelsen, och intresseorganisationen kan vara en 

företagssammanslutning som Järnbruksförbundet2 eller en bred demokratisk rörelse 

som konsumentkooperationen.” (Heckscher i Johansson 1980, s. 8). 

 

I Johanssons diskussion om vad som kännetecknar folkrörelsen vill jag peka på några av 

de förhållanden han beskriver; Johansson utvecklar sitt resonemang med att referera till 

vad Nils Elvander, professor i statsvetenskap vid Uppsala universitet, anser känneteckna 

folkrörelsen. Enligt Johansson menar Elvander att det behövs klargöras att det föreligger 

en skillnad mellan folkrörelser och intresseorganisationer. För att kunna göra denna 

åtskillnad bör man, om folkrörelser, tänka i termer av att ”[Folkrörelsen är] en 

organisation som har stor medlemsanslutning, är demokratiskt uppbyggd och har ett 

                                                 
2 Ett arbetsgivarförbund som 1986 bytte namn till Stål-och metallförbundet (Internet 1). 
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s k ideellt, d v s icke materiellt inslag i sin målsättning” (Ibid.). Vad som skulle skilja 

mellan intresseorganisationen och folkrörelsen, är det materiella inslag som, enligt 

Elvander, är utmärkande för intresseorganisationernas arbete (Ibid.). 

 

I syfte att förhindra att folkrörelsen skall komma att inbegripa, som  Sven Lundkvist, 

professor i historia, uttrycker det, ”hela det moderna organisationssverige”, anser han att 

man som allmän regel borde dra snäva gränser för vad som är en folkrörelse. Om inte 

detta görs är det lätt att man missar hela poängen med begreppet folkrörelse. Lundkvist 

ser också den dynamik som uppvisas då en folkrörelse kan övergå till att bli något annat 

än en folkrörelse (Johansson 1980, s.9). 

 

Utifrån de förda resonemangen kan vi kort konstatera att den breda folkliga anknytningen 

är central för att åtminstone inledningsvis kunna passas in i epitetet folkrörelse. 

Emellertid är detta, enligt min mening, ett väldigt brett, och framförallt vagt kriterium, 

för att beskriva vad som menas med folkrörelse – vi behöver komma närmare.  

 

Vad kännetecknar en folkrörelse? 

Folkrörelsen kan ses som något som människor samlas kring – t ex en idé eller ett 

intresse med mer eller mindre genomgripande mål för hur människan eller samhället 

skall uppnå de mål som bestämts inom rörelsen. På grund av sin klara programidé brukar 

dessa folkrörelser benämnas programrörelser. Ur momentet med en idé som mål att 

förverkliga framträder åtminstone två inriktningar – folkrörelser med idén som ett klart 

framträdande moment och folkrörelser där momentet med idén inte alls har en 

framträdande position. Till den förstnämnda inriktningen brukar t ex frikyrkorörelsen 

och politiska partier räknad in medan idrottsrörelsen får ses som en rörelse inom senare 

inriktningen (Johansson 1980, s.10). 

 

Folkrörelserna får också tillskrivas egenskapen att ha tillsammans som nyckelord; att 

känna samhörighet och tillsammans arbeta för att förverkliga det gemensamma målet, 

innebär att den känsla av ”ensam och svag” som den enskilde individen kan känna byts 

ut mot styrkan av en grupp. Den gemensamma grunden som individerna i en folkrörelse 

har, innebär också att en stark känsla av solidaritet byggs upp och vidmakthålls inom 

rörelsen. Det är lätt att tro att solidaritetstanken också medför en avsevärd andel
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personliga kontakter för individerna, så är i regel inte fallet – samarbetet lever i stor 

utsträckning på en väl utbyggd organisation ( Johansson 1980, s.10) 

 

Inom organisationen som sådan råder en gemenskap som är så pass stark att ett stort antal 

av medlemmarna identifierar sig i rörelsen. Vidare är alla individerna inom gruppen lika 

mycket värda – den sociala ordning som råder ”utanför” folkrörelsen bryts till stora delar 

ner – t. ex var användandet av du redan väl utbrett inom folkrörelseorganisationerna, 

innan det så småningom blev allmänt använt (Ibid. s.11). Folkrörelsernas stora tro på 

framtiden karakteriseras bl. a av att medlemmarna kontinuerligt manas till kamp via t. ex 

kampsång.  Även om verktyg som kampsång och högtidstal har tonats ner under 

historiens gång, är de levande tecken på den kampanda och strävan efter en bättre framtid 

som nästan uteslutande präglar folkrörelsen (Ibid. s.14). 

 

Trots att medlemmarna inom en folkrörelse kan vara utspridda över en stor geografisk 

yta diskvalificeras inte individer av detta skäl – folkrörelsens organisation är av yttersta 

vikt. Även om en del av de numera välorganiserade rörelserna, kan ha uppstått ur 

oorganiserade strävanden eller sett dagens ljus i en folksamling som var långt ifrån 

organiserad, var och är, en väl fungerande organisation grundbulten för att nå uppställda 

mål och överleva från en generation till en annan. Det är bl.a3 inom den organisationella 

sfären folkrörelsen skiljer sig från en andra rörelser som t ex revoltgrupper eller 

proteströrelser (Johansson 1980, s.15-17). I linje med de aktioner dessa grupper företar 

sig för att uppnå sina syften, får vi lov att se folkrörelsens förutsättande av 

medlemmarnas aktiva deltagande – folkrörelsetanken inbegriper inte tanken på att det är 

ett fåtal som agerar medan den stora massan så att säga är åskådare. Anslutningens 

frivilliga natur anses vara ett starkt incitament för ett aktivt deltagande, något som inte 

utesluter att ett fåtal personer kan vara anställda inom folkrörelsen, för att agera som stöd 

åt de frivilliga aktörerna. Då en folkrörelse ofta täcker en stor geografisk yta förutsätter 

detta en lokal förankring där medlemmarna skall utgöra grunden och kunna påverka hur 

”moderorganisationen” skall agera och verka för folkrörelsens bästa. Att styrelsesättet 

skall vara demokratiskt ter sig naturligt, avsteg från detta kan dock förekomma – det är 

inte alltid spelreglerna för demokratin uppfylls – föranlett av t ex okunskap eller försök 

att skapa en maktkoncentration till ett fåtal människor.

                                                 
3 Andra kriteria där folkrörelsen skiljer sig relativt mot andra rörelser är livslängd, medlemskap och storleken 
(Johansson  1980, s. 17). 
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Även om folkrörelserna kommit att skilja sig från proteströrelserna är de förra 

sprungna ur en kritik mot de förhållanden som rådde inom samhället – de var 

proteströrelser helt enkelt, kritiska mot missförhållanden. Efterhand kom de att bli 

legitimerade av samhället och inte sällan bli en del av det samhälle de initialt 

protesterade mot – kritiken har kommit att ersättas av ett ansvarstagande. Det går att 

diskutera huruvida en folkrörelse som verkar på detta sätt är dynamisk eller inte, men 

att företräda något nytt samtidigt med aktivt ansvarstagande samhällsarbete förefaller, 

åtminstone för mig, dynamiskt (Johansson 1980, s.17-19). Vidare är folkrörelsens 

status som frivillig och självständig organisation, obunden gentemot bl. a stat och 

kommun mycket viktig, inte minst då det gäller att bibehålla sin demokrati och 

dynamik. Att stat och kommun inte är med i folkrörelsernas interna beslutsfattande 

innebär, för folkrörelserna, att de allt som oftast kan arbeta mot de egna målen. 

Självständigheten medför inte per automatik ett oberoende gentemot stat och 

kommuner, då ett visst mått av beroende gentemot samhället ofta är ett faktum. 

Typexemplet för ett beroende är de statliga eller kommunala medel som folkrörelserna 

kan kvittera ut, i detta fall blir beroendet av ekonomisk karaktär (Johansson 1980, 

s.19). 

 

Frivillighetsbegreppet inom folkrörelsen, är satt under viss kritik – det frivilliga 

deltagandet kanske inte alltid är så frivilligt. Kritiken består av åsikter vilka nämner att 

bl. a grupptryck och yrkesstatus kan medföra individers sällande till en 

folkrörelseorganisation, i vissa fall utan egentlig vilja av ett deltagande. Den andra sidan 

av frivilligheten, vilken innebär att ingen tvingas in i en folkrörelse av stat eller kommun, 

har varit självklar under en lång tid (Ibid.). 

 

Det är intressant att konstatera hur mycket av Johanssons diskussion som vidimeras av 

den analysmodell jag kommer att använda mig av i mitt arbete. Modellen som sådan 

presenteras av Jan Lindroth, professor i historia, i diskussionsunderlaget Idrottsrörelsens 

fyra samhällsroller. I sin presentation redovisar Lindroth (1994, s.9) idrottens fyra 

samhällsroller, och de kriterier forskningen har som utgångspunkter vid granskning av 

huruvida den samhälleliga företeelsen är en folkrörelse eller inte.  De vidimerar också 

den diskussion Johansson för och som presenterats ovan. Lindroth pekar på att 

folkrörelsen, förutom frivillighet, skall uppvisa, bl a självständighet, varaktighet och stor 

social spridning (Se närmare beskrivning sidorna 4-5). 
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Vi har nu kommit så pass långt i presentationen av folkrörelsen att vi har ett antal 

kriterier som skall anses uppfyllda för att en företeelse skall kunna införlivas i begreppet 

folkrörelse. Vägen hit har varit relativt lång, låt oss därför titta på, för detta arbete, 

centrala begrepp som, idrott och arbetarrörelsen. Vad är idrott och hur såg dess 

uppkomst ut? Dess historiska gestaltning och betydelse för tidiga samhällen av 

människor kan nog ge oss kännedom. 

 

Idrott - vad är det? 
Att besvara den fråga som rubriken ställer kan förefalla lätt för de flesta människor, 

åtminstone de som har något som helst intresse för idrott – och, visst kanske de flesta tänker i 

termer av motion och/eller tävling med någon form av mål och ofta med ett eller flera redskap 

i användning – men om en sammanställning av alla dessa svar skulle göras tror jag att bilden 

av idrott blir oerhört mångfacetterad och svår att överblicka. Skälet till min förhållning är att 

idrott engagerar så många människor runt vår jord – antalet svar bör rimligtvis bli enormt och 

spridas över att innehålla de mest skilda definitioner. Låt oss ändå försöka hitta en någorlunda 

klar bild av idrotten såsom den diskuterats — dess betydelse för jägarmänniskan står först på 

startlinjen. 

Idrott som överlevnadsträning 

Det går, med visst fog, att anta att de första stapplande stegen mot vad som skulle kunna 

kännetecknas som idrott togs i samband med våra förfäders kamp för överlevnad. Eftersom 

födan till stora delar infångades under jakt renderade goda fysiska färdigheter en rikligare 

fångst – att kunna springa fort eller inneha en god kastarm innebar en klar fördel både som 

jägare och som jagad. Utifrån denna aspekt ter det sig som naturligt att de första 

”idrottsgrenarna” uppkom för hundratusentals år sedan när våra förfäder, kanske under ett 

uppehåll i jakten, möttes och jämförde vad de kunde prestera. Överlevnadskonst och idrott 

blandades då stenar kastades eller stammar lyftes; lek och allvar förenades då löparna testade 

varandra men framförallt gavs det utrymme till att utföra kroppsövningar. Just deltagarnas 

testande av varandras färdigheter är något som människan tagit efter djuren; människor som 

ser två unga djur busa med varandra ser detta beteende som något fullständigt naturligt i 

djurens uppväxt. Det naturliga människan ser är att de lekande djuren, via sitt beteende, gör 

av med det överflöd av energi som kan finnas inneboende hos djuren, men det kan likväl 
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likställas med det som människan testar i sina idrottslekar – hur kraftfull är du egentligen? 

(Blom, K.A, Lindroth, J. 2002, s.29) 

 

Den av oss som är starkast blir nästan med automatik överlägsen de andra i flocken. I djurens 

värld är det just frågan om en flock, medan det stora flertalet människor istället valt att bosätta 

sig i samhällen – två olika uttryck för flockbeteende visar sig i och med detta. När väl djur 

och människor, utifrån sina färdigheter, inordnats i sin ”flock” blir det sällan tal om några 

större motsättningar, att den starkaste regerar faller sig naturligt – jag vill karakterisera detta 

som en uppfostran – bra eller dålig tar jag inte ställning till – men den är viktig i så motto att 

ett samhälle skulle befinna sig i kaos om alla människor ständigt skulle testa gränser. Den 

som har kraften har också makten att forma sin ”flock” till något önskvärt eller åtminstone 

acceptabelt, sett utifrån maktens ögon. För att möjliggöra detta formande måste olika kanaler 

väljas, där de önskvärda värderingarna implementeras och förs vidare till de som kommer i 

kontakt med dessa kanaler. En av dessa kanaler är, som vi strax kommer att få se, idrotten. 

Idrott som uppfostran 

Att idrotten inte enbart handlade om att skapa sig fysiska färdigheter i hopp om att tillförsäkra 

sin egen överlevnad vittnar Morgan Kihlberg om då han konstaterar att: 

”Så långt tillbaka man kan komma till vittnesbörd om något kulturfolksleverne 

finner man också att idrott i en eller annan form utövats av desamma. Hos kineserna 

t.ex. ingick kroppsövningar i forntiden såsom ett led i den allmänna fostran” 

(Kihlberg 1983, s. 7). 

 

Fostranstanken med idrott användes också av en civilisation långt senare i historien – 

Sparta – där alla innevånare skulle fostras för att bli ”bästa möjliga 

samhällsmedborgare”. Denna fostran, där unga flickor tränades i bl. a löpning, 

diskuskastning och spjutkastning, syftade inte till flickornas bästa, utan var en spartansk 

samhällsmodell. Modellen fanns för att skapa mödrar som var starka nog att föda kraftiga 

söner, som senare i livet kom att kämpa på liv eller död i pankration. Denna allkamp kan 

närmast betecknas som en kombination av boxning och brottning vars syfte var att fostra 

goda krigare (Internet 4). 

 

Längre österut, företrädesvis i Kina, var den tidiga idrotten ett viktigt inslag i den fostran 

som bedrevs. De uttryck detta tog varierar, men kan i huvudsak sägas innebära övningar 
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av typen brottning, gymnastik och det prästerliga gymnastiska systemet kong-fu. I Japan 

var förhållandena av samma art; i och med att den gemensamma religionen, Shinto, 

samlade människor till fester gavs det utrymme för lekar med tydlig idrottslig karaktär – 

nämnas kan, förutom brottning, bågskytte, fäktning och pantomindanser. Det fanns dock 

en punkt där den idrottsliga användningen skiljde mellan Kina och Japan; medan idrotten 

i stort sett var för högre samhällsklasser i Kina, var den folkets nöje i Japan. Det tog lång 

tid innan kamper arrangerades inför det japanska hovet, under 600-talet efter Kristus 

började kämpar fäktas inför en entusiastisk publik – samurajerna hade gjort sig kända  

(Blom, K.Arne, Lindroth, J. 2001,s. 34-35). 

 

Avslutningsvis kan vi ta en titt på två något västligare tidiga högkulturer – Egypten och 

Grekland. Inom det egyptiska samhället hölls fester för hedra gudar inom den grekiska 

mytologin; de lekar som utövades visar samma mönster som de som företogs i Asien. 

När festerna hölls stod ofta brottning, käppfäktning, tyngdlyftning och bollspel på 

menyn, om än ej i samma omfattning som inom det grekiska samhället. Mycket tyder på 

att den idrotten i sin linda fick ett mycket starkt fäste i Grekland och då i samband med 

religiösa fester – när ett krig framgångsrikt hade utkämpats förärades triumfen gudarna 

och deras goda vilja gentemot grekerna. Samtidigt kan vi konstatera att grekerna var de 

som gav upphov till en idrottstävling som består än i våra dagar – det kanske främsta av 

idrottsarrangemang, Olympiska spelen, OS (Blom, K. Arne, Lindroth, J. 2001, s.40-42). 

 

Initialt var OS heliga spel under namnet panhellenska spelen, spel som gav möjlighet inte 

bara till idrott, utan också musik och drama. För segraren inom de olympiska spelen 

väntade det kanske stoltaste ögonblicket i den unga mannens liv; inte nog med den egna 

äran fick hela hans familj, släkt, vänner och den stad han bodde i, del i hans bedrift. I de 

olympiska spelens början var spelen förbehållna den grekiska överklassen, emellertid 

breddades detta underlag efterhand och kom därför att bli en bred och viktig del i 

grekernas fostran (Ibid. s.42-45). 

Idrottens duala roll 

Att kroppsliga övningar i historien liknande de som presenterats skall placeras inom 

kategorin idrott kan förmodligen både accepteras eller bli något av en stötesten – är det 

verkligen idrott? För att motverka uppkomsten av den frågeställningen behöver vi titta på 

ytterligare definitioner av begreppet idrott. En definition som Patriksson (1973, s. 17) 
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hänvisar till, är att använda sig av idrottsutredningens4 förslag; ”[Idrott är](min 

kursivering) alla de tävlingsmässiga och andra fysiska aktiviteter, som människor utför 

för att uppnå ett visst resultat eller få motion och fysisk aktiv rekreation”. Så långt 

idrottsutredningens – uttolkningen av den är att idrott kan beskrivas som ett brett område. 

Det är därför intressant att titta på en annan definition som presenteras av Patriksson – 

nämligen den som Lars-Magnus Engström ger uttryck för: 

” [Idrott är](min kursivering) sådan fysisk aktivitet som huvudsakligen eller till 

betydande delar består i att träna och påverka den egna kroppen i syfte att bibehålla 

eller förbättra den fysiska prestationsförmågan och/eller hälsan (Ibid.). 

 

En annan forskare, Vinnai, gör sin egen tolkning av idrottens effekter och vad dess 

definition borde vara; liksom Engström ser han idrotten som ”en slags fysisk 

verksamhet”, men där Engström uteslutande ser till välbefinnande, utvecklar Vinnai sitt 

resonemang ut mot det relationella planet då han konstaterar att ”[idrotten] inpräntar 

bestående normer under ett sken av krafternas fria utveckling” (Vinnai i Pålbrant 1977, 

s.17). Här skall alltså idrotten ses som en företeelse vilken, i och med det ökande 

välbefinnandet vid dess utövande, överför det som samhället anser korrekt – och detta 

genom att smyga sig in bakvägen. I och med välbefinnandet är det lättare att 

implementera samhällets normer. 

 

Vad vi kan se vid en jämförelse av de presenterade definitionerna av idrott är bland annat 

att: oavsett vilken av dem gemene man uppfattar ha bäst överensstämmelse med sin 

begreppsbild av idrott, har de den gemensamma nämnaren att idrott kan ses som ett vitt 

begrepp. Definitionerna är måna om att peka på idrotten som något som inte bara berör 

tävling eller bara motionsvanor – den är alltså universell i det avseendet att den 

inbegriper såväl den professionelle idrottsmannen/idrottskvinnan, som den motionär som 

i sin kroppsliga utövning söker att må bra eller åtminstone inte sämre.  

Idrottsbegreppets dimensioner 

 I ett diskussionsunderlag (1994, s.2) pekar Jan Lindroth på den, enligt honom, allvarliga 

sammanblandningen av de tre dimensioner han ser inrymmas under begreppen idrott och 

                                                 
4 En statlig utredning under namnet Idrott åt alla som 1969 (SOU 1969:29) föreslog att samhällsstödet till 
idrotten borde utformas så att idrott kunde erbjudas alla människor över ett så brett och differentierat fält som 
möjligt (Internet 7). 
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idrottsrörelse. För att inte blanda samman dessa, med risk för missförstånd, bör vi känna 

till den hierarki de representerar, något som förklaras i figur 1 här nedan. 

 

 
Idrotten som ett organisationsfenomen 

(Riksidrottsförbundet, RF, likställs t ex med 
friluftsfrämjandet) 

 

 

 

  

 

 

 
                               Figur 1. Idrottsbegreppets dimensioner. Bearbetning. Källa: Lindroth 1994,  s.2. 

 
Högst dignitet 

 
 
 
 

Mellan dignitet 
 
 
 
 

Lägst dignitet 

Idrotten som en folkrörelse 
(i likhet med bl. a arbetarrörelsen och nykter- 

hetsrörelsen) 

Idrotten som ett tidlöst kultur- och 
samhällsfenomen 

(i likhet med religion, konst, musik etc) 

 

Den svenska idrottsrörelsen 

En av komponenterna i hierarkin som visas i figuren här ovan är av speciellt intresse för detta 

arbete, nämligen den av mellandignitär karaktär – idrotten som folkrörelse. Det är inte alldeles 

enkelt att bestämma dess exakta startpunkt, främst p g a svårigheter att ta ställning vad som 

kan kännetecknas som en idrottsrörelse. Vi vet att det, i det preindustriella samhället, förekom 

kraftmätningar mellan människor, ofta i form av en övning för männens färdigheter i jakt och 

fångst. Sålunda var det inte fråga om organiserade tävlingar, något som är viktigt att skilja 

från den del av idrotten som var av organiserad natur (Hellspong 1991, s.32). Enligt folkliga 

traditioner från 1700 – och 1800-talet framgår det att det i bondesamhället förekom tävlingar 

med en, ofta entusiastisk, publik. De grenar som företrädesvis utövades då var 

styrkemätningar, balansövningar, uppvisningar i vighet och brottning. Vi kan också tillåta 

gotlänningarna att slå sig för bröstet i den egenskap de har av att vara företrädare för de 

idrottslekar som mest motsvarar den moderna idrotten, detta i form av det gotländska våget. I 

denna tävling, som utkämpades mellan olika socknar, stod motståndarna ofta öga mot öga i 

löpning, höjdhopp och stavhopp, i vilka kombattanterna hade förberett sig via träning. Nu var 

det ju ingalunda endast frågan om grenar i likhet med den moderna idrotten, utan det fanns 

givetvis inslag som, via sin övervägande del, daterar våget till bondesamhället (Ibid.). Till 

dessa lekar kan räknas t. ex stångstörtning (Blom, A. K., Lindroth, J. 2002, s.258). 
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Den moderna idrotten kan sägas framträda i slutet av 1800-talet och då i en annan form än de 

nyttobetonade övningar som utövades i bondesamhället. Anledningen till denna förändring 

var att den internationella idrotten, i synnerhet den engelska, fann fotfäste i den svenska 

myllan. Att sedan gymnastiken kom att bli det verktyg vi har för att bestämma den moderna 

idrottens introduktion i Sverige till 1880, får vi tacka löjtnant Victor Balck för. Som 

representant för Stockholms Gymnastikförening reste nämligen han och andra medlemmar i 

samma förening till England. Influerad av denna resa kom så Balck sedan att, via bl. a 

uppvisningar och propaganda introducera delar av den engelska idrotten5, främst i form av 

gymnastik, i Sverige, ett arbete som visade sig bli startskottet för den svenska idrottsrörelsen. 

Rörelsen som sådan började organisera sig på 1890-talet, för att 1903 bilda det övergripande 

Riksidrottsförbundet, RF, den dimension av begreppet idrott som, enligt Lindroth, (jmf. Figur. 

1) har högst dignitet (Hellspong 1991, s.33-35). En idrottens folkrörelse var härmed född och 

kunde därmed bidra till det svenska samhället, bl. a genom uppfostran, eller som Mats 

Hellspong valt att beskriva en av folkrörelsernas roller: 

”Man kan med fördel uppfatta folkrörelserna som ett slags medborgarskola, som 

ger sina medlemmar färdigheter, insikter och kontakter, vilka gör dem mer 

kompetenta i deras dagliga liv. Särskilt mycket betydde naturligtvis denna 

medborgarutbildning i en tid, när den obligatoriska skolan hade en begränsad 

målsättning och när de flestas skolgång var relativt kort.”(Hellspong 1991, s.142). 

 

Som jag ser det identifierar Hellspong här idrottsrörelsen – vars ställning som folkrörelse 

accentuerades under mellankrigstiden6 – som en uppfostrare där det ”vanliga” samhället kom 

till korta – idrotten fick således en ny roll utanför den direkt idrottsliga sfären. 

 

Så här långt har alltså begrepp som bl. a idrott, folkrörelse och uppfostran klargjorts; vidare 

har vi konstaterat hur den svenska idrottsrörelsen uppstod. Det är onekligen intressant att 

kunna konstatera att två folkrörelser – arbetarrörelsen och idrottsrörelsen – har sitt ursprung 

under 1800-talets slut. Denna, för mitt arbete lyckliga omständighet, leder mig in på den 

analyserande delen av mitt arbete – låt mig därför påminna om min inledande frågeställning, 

vilken jag härefter söker att besvara: är Marx idéer att likställa med en vetenskaplig syn på en 

                                                 
5 Sprunget ur det i England rådande amatöridealet som förespråkade att gentlemannaamatören skulle hålla sig till 
spelets oskrivna regler, med god anda och stil (Internet 6). 
6 Jag vill nämna att det fortfarande diskuteras huruvuda idrotten verkligen skall ingå i familjen folkrörelse. 
Motståndet till att inlemma idrotten har främst kommit från de ”stora folkrörelserna”: arbetarrörelsen, 
frikyrkorörelsen och nykterhetsrörelsen (Blom, A.K, Lindroth, J. 2002, s. 246). 
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folkrörelse och ser Marx, i sin vision om det goda samhället, något utrymme för idrotten som 

en del i den samhällsförändring han förespråkar? Ett samhälle där den arbetande klassen 

skulle sätta standarden för en ny samhällsordning. 

 

Arbetarrörelsen  
De troligen allra första initiativen till vad som kan kallas en rörelse som arbetade för att 

förbättra arbetarnas villkor, togs under franska revolutionen i uttryck av en politisk strategi för  

underklassen. Emellertid var det först efter att Karl Marx och Friedrich Engels hade publicerat 

Det kommunistiska manifestet som arbetare över Europa påbörjade en mer genomgripande 

organisering i syfte att förbättra sina levnadsförhållanden (Gunnarsson 1976, s.48-49). Då 

Storbritannien var det land som ledde industrialiseringsprocessen känns det naturligt att 

skildra arbetarrörelsens tillkomst i landet för den europeiska industrialiseringens vagga. 

Begynnelsen 

I och med industrialiseringen i mitten av 1700-talet, försvann småskaligheten i produktionen 

till stora delar. Eftersom arbetarna nu kom att arbeta i stora fabriker, istället för som tidigare i 

små verkstäder, blev arbetaren anonym i produktionsprocessen. Detta förhållande, 

tillsammans med det främlingskap arbetaren kände inför sitt arbete och att 

levnadsförhållandena försämrades för arbetarna, kom att bli embryot till en organiserad social 

rörelse för arbetarna – arbetarrörelsen (Stahre 1978, s.7). 

 

De initiala aktioner som arbetarna vidtog för att vädra sitt missnöje, riktade sig i första hand 

mot de maskiner som alltmer användes i produktionen – de första maskinerna som förstördes 

av arbetare var väverimaskiner, detta skedde så tidigt som under 1600-talet. Aktioner tilltog 

framförallt i Storbritannien, varför det brittiska parlamentet under 1769 beslutade att utfärda 

en lag mot förstörning av maskiner och fabriksbyggnader; lagöverträdelse innebar dödsstraff. 

Parallellt med detta hade samma parlament att kontinuerligt jobba med det stora antal begäran 

om att förbjuda användning av maskiner, som kom från arbetare i landet (Ibid.). 

 

Grogrunden för de första stegen till en organiserad arbetarrörelse var inte de bästa; i en tid 

(slutet av 1700-talet och fram till 1800-talets mitt) då samhället till stora delar byggdes på de 

liberala teorierna om fri konkurrens, var lagstiftningen utformad så att det inte, enligt lag, var 

möjligt att bilda organisationer; därtill kom det försvårande faktumet att många av arbetarna 
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saknade en grundutbildning. Vad som också gödde missnöjet var den förnedring och den 

kamp för överlevnad som innebar att också kvinnor och barn nödgades att ge sig ut i 

produktionen (Abendroth 1980, s. 13-15). I syfte att kringgå den lagstiftning som förbjöd 

sammanslutning av arbetare, bildades istället sjuk – och begravningskassor, vilka i egentlig 

mening var fackliga sammanslutningar. Hemlighetsmakeriet kring dessa var stort fram t o m 

år 1824; detta år togs lagen om förbud mot fackföreningar bort, vilket innebar många nya 

arbetarsammanslutningar bildades – framförallt inom gruv – och textilindustrin (Stahre 1978, 

s.9). 

 

Att förbudslagen togs bort medförde att arbetarna fick en chans att visa sitt missnöje med hur 

inkomsterna från produktionen fördelades; strejker vidtogs för att försöka förmå de som ägde 

fabrikerna, och därmed tog en stor del av vinsten, att göra en rättvisare tilldelning av vinsten. 

Trots att strejkerna oftast innebar ett nederlag för arbetarna, kände sig många fabriksägare 

hotade och framförde därför önskningar om att återinföra förbudet mot fackföreningar. 

Liksom arbetarna i sina strävanden, misslyckades fabriksägarna i sitt värv (Ibid.). 

 

Det stora tillerkännandet av fackföreningsrörelsen, och därmed arbetarrörelsen, kom i och 

med att fabrikören Robert Owen erbjöd arbetarna, under rådande förhållanden, stora sociala 

förmåner som byggandet av en skola, barndaghem och andra inrättningar. Det var också 

Owen som, tio år efter legaliseringen av fackföreningarna, startade Grand National 

Consolidated Trades Union, en kooperation mellan fabrikörer och arbetare – tillsammans 

skulle de stå emot kraven från stora jordägare och den brittiska staten. Problemet, för Owen 

och arbetarna, var att deras strävanden tillintetgjordes i och med att Grand National 

Consolidated Trades Union raderades ut; då fackföreningsanslutna vägrades jobb var de 

tvungna att hålla sitt medlemskap hemligt – följden blev att fackföreningarna, av staten, 

betraktades som hemliga organisationer vars befogenheter starkt skulle inskränkas (Stahre 

1978, s.9-10,  Abendroth 1980, s. 19-21). 

 

Vis av erfarenheten att ekonomiska aktioner inte ledde till några varaktiga förbättringar, 

skiftade arbetarna arbetsgång i sin strävan; för att ha en reell möjlighet att påverka måste 

arbetarna få rätt att rösta i demokratisk ordning – en grupp av framstående män inom 

Londoner Working Men´s Association lade under 1838 fram People´s Charter, vars 

målsättning var: 
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• Slutna val som var allmänna och hemliga 

• Upprättande av valkretsar som var jämnstora 

• Valbarhet utan hänsyn till förmögenhet 

• Ersättning till ledamöter i parlamentet 

 

På grund av interna motsättningar kom anhängarna, chartisterna, aldrig att genomföra någon 

samlad aktion, trots att det rådande nationella läget i början på 1840-talet med handelskris 

och mycket hög arbetslöshet, var klara incitament för att samordna arbetarnas krav. För de 

stridande parterna kom därför masstrejken under 1842 som en överraskning, om än med en 

tydlig markering från arbetarnas sida – socialpolitiska reformer måste till. Uppslutningens 

omfattning kring dessa reformer innebar att parlamentet tvingades att tillmötesgå kraven; bl.a 

infördes tio timmars arbetsdag 1847. I förlängningen innebar de genomförda reformerna, och 

misslyckandet av revolutionen på kontinenten 1848, att massaktiviteter i chartismens tecken i 

det närmaste dog ut  (Stahre 1978, s.10, Abendroth 1980, s. 22). 

 

Den svenska arbetarrörelsen 

Den tidiga forskningen har placerat den svenska arbetarrörelsens uppkomst till 1880-talet, i 

samband med en rörelse för fackföreningar och den socialdemokrati som var i vardande. En 

reaktion mot detta presenterades av Rolf Karlbom, som istället ville datera arbetarrörelsen till 

1790-talet. Anledningen till att Karlbom vill tidigarelägga arbetarrörelsens grund med nästan 

hundra år, är, enligt Karlbom, att arbetarrörelsen kommer från en kamptradition hos småfolket 
7; den traditionen har lyckats spåras till slutet av 1700-talet. Denna kamptradition uppvisar 

moment snarlika arbetarrörelsen; motsättningars betydelse, avhjälpa svårigheter i sin närhet 

och att vädja istället för att bruka våld (Lundkvist 1977, s.53).  

Karlboms tes har inte stått oemotsagd då Rune Hedman, som Lundkvist presenterar den, 

invänder: 

”…man kan inte tala om någon svensk arbetarrörelse under 1860-talet. Man brukar 

inte räkna med någon egentlig arbetarrörelse, innan man har en modern 

arbetarklass, uppbyggd av industriarbetare och med klassmedvetande och 

klassolidaritet. Och det är tveksamt om det funnits en sådan solidaritet under den av 

Karlbom undersökta perioden.” (Hedman i Lundkvist 1977, s.53). 

                                                 
7 Min tolkning är att det rör sig om bönder och arbetare. 
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Folke Lindberg menar å sin sida att Bildningscirkeln, som huvudsakligen bestod av 

hantverkare och närmast var en liberal arbetarrörelse då den jobbade som en 

arbetarrörelse men till stora delar inte representerades av arbetarklassen, är den svenska 

arbetarrörelsens historiska start i och med sitt bildande 1845 (Ibid.). 

 

Sven Lundkvist vill, å sin sida, placera uppkomsten av de första svenska fackföreningarna tre 

decennier senare, till 1880-talet, då det bildades yrkesspecifika föreningar med syfte att skydda 

det egna yrket (Lundkvist 1977, s.54, Johansson 1980, s.31). Dessa sammanslutningar bestod 

företrädesvis av hantverkare och inte arbetare. Att den ”riktiga” arbetarklassen – 

industriarbetare och grovarbetare – inte var pionjärer i skapandet av fackföreningar kan 

tillskrivas bl. a det faktum att industriarbetaren var i ett större beroendeförhållande till sin 

arbetsgivare, än ofta yrkesutbildade, hantverkare. Vad gäller tillkomsten av fackföreningar som 

representerade arbetstagarens intresse gentemot en arbetsgivare, kom 1890-talet och 1900-

talets början att bli den period som uppvisade tillskapandet av fler och fler fackföreningar 

(Johansson 1980, s.31-32). I fackföreningarnas begynnelse uppstod slitningar mellan två 

falanger; varav den ena representerade en radikal, socialistisk inriktning och den andra bestod 

av förespråkare för en försiktigare, liberal orientering (Hellspong1991, s.29). 

 

En orsak till den stabila ökningen av fackföreningar var att den svenska socialdemokratin, 

som var starkt influerad av tyska socialdemokratiska teoretiker, tämligen snabbt kom att 

samarbeta med den växande arbetarrörelsen. Att arbetarrörelsen så starkt förknippas med 

svensk socialdemokrati, har sin grund i att ideologin som sådan profilerade sig som ett parti 

på arbetarnas sida; då arbetarna i allt högre utsträckning ansökte om medlemskap i någon av 

fackföreningarna, sökte sig ledande socialdemokrater in i fackföreningsstyrelser. Samarbetet 

mellan Landsorganisationen, LO, fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet innebar 

att medlemsantalet i den sistnämnda organisationen steg kraftigt under början av 1900-talet – 

medlemskapet i en fackförening innebar nästan uteslutande inträdet i det socialdemokratiska 

partiet. En organiserad svensk arbetarrörelse hade tagit fart parallellt med att de idéer en tysk 

filosof hade rörande en ny samhällsordning, spred sig bland den europeiska arbetarklassen – 

Karl Marx hade presenterat sig på den europeiska arenan (Lundkvist 1977, s.55). 
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Marxism 
Eftersom detta arbete kommer granska ett av Karl Marx verk vill jag inleda med att kort 

presentera vem Marx var, något annat vore ett generalfel från min sida; att han är förknippad 

med kommunismen torde väl vara odiskutabelt, men på vilka grunder? En kort historisk 

personbeskrivning får guida oss: 

 

Karl Marx föddes i en tysk borgerlig familj den 1/5 år 1818. Under sin studietid i Berlin kom 

han i kontakt med de idéer en annan tysk filosof hade presenterat några decennier tidigare – 

Friedrich Hegel. Marx kom inledningsvis att sluta sig till vänsterhegelianismen. 8 Då han 

senare, på grund av sina radikala åsikter, var tvungen att lämna Preussen kom han att verka i  

bland annat Paris, Bryssel och London, något som medförde att han kom i kontakt med 

socialismen och kommunismen i Europa. I Parismanuskripten som Marx skrev 1843-1844 

utvecklade han sin alienationsteori, som beskriver det främlingsskap som industriarbetaren 

känner för sig själv, sina medmänniskor och sitt arbete (Internet 3). Detta var ingalunda Marx 

första eller sista litterära verk där han beskrev arbetarklassens vedermödor eller sociala 

missförhållanden – innan han hade tvingats fly Preussen hade han under några år verkat som 

journalist och i denna roll frekvent krävt sociala reformer. Kort och gott: eftersom det var 

människan som skapat den nuvarande samhällsordningen, så var det också människan som 

skulle förändra densamma (Cuff 1992, s.91). Att Marx endast ser två sociala grupper av 

betydelse vid sociala förändringar, härrör från hans tanke att de nu styrande ville bibehålla det 

rådande, medan den andra gruppen ansåg sig ha starka incitament att förändra (Ibid. s.96). 

 

Denna syn på nödvändigheten av människors eget handlande framträdde också tydligt i hans 

senare verk, då bland annat via två verk som inneburit att Karl Marx har kommit att bli en av 

senhistoriens mest omdebatterade filosofer; Kommunistiska manifestet, publicerat 1848, som 

han skrev tillsammans med Friedrich Engels, och Kapitalet som utkom 1867.  Av dessa två är 

det förstnämnda som kommer att bli föremål för min analys. 

 

                                                 
8 Den del av hegelianismen som menade att dialektiken innebar att varje tillstånd, även det innevarande, måste 
ge upphov till sin egen negation. Historien uppvisade alltså ständig förändring (Internet 2). 
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Det kommunistiska manifestet  

Vad som inte alltid framkommer i diskussionerna rörande Det kommunistiska manifestet som 

Marx skrev tillsammans med Friedrich Engels är att det skrevs på beställning. Att det blev 

just Marx och Engels som kom att skriva manifestet berodde på att Marx hade upprättat 

kontakter med tyska arbetare som var i landsflykt. Arbetarna var sammanslutna i en förening 

vid namn De rättfärdigas förbund, ett namn som under 1847 byttes till Kommunisternas 

förbund – alltså året innan Det kommunistiska manifestet publicerades. Marx och Engels verk 

kom att utgöra ytterligare bränsle i den revolutionsvåg som gick genom Europa – 

utgångspunkt: Paris, revolutionärer, europeiska arbetare (Gunnarsson 1976, s.49). 

 

Rent allmänt kan konstateras att Det kommunistiska manifestet bröt mot den utopiska syn om 

att skapa en socialism ovanför alla klassgränser som dittills varit förhärskande inom den 

moderna socialismen. Genom argumentationen i manifestet fastställde Marx och Engels att 

storindustrin var här för att stanna, det nya kapitalistiska produktionssättet utgjordes av 

borgerligheten och den motsättning som var grundläggande i detta produktionssätt var den 

mellan kapital och arbete. En annan motsättning som stadfästes var att klasskampen – mellan 

arbetarklassen och borgarklassen – var ett faktum i samhällsutvecklingen. En maktkamp vars 

slutgiltiga lösning var att arbetarna, via ett socialistiskt samhällssystem, skulle upplösa 

klassamhället. På detta sätt utgjorde Det kommunistiska manifestet dels en vetenskaplig 

undersökning av samhällsutvecklingen modell äldre och modell yngre, dels en uppgörelse 

med kritik av de socialistiska inriktningar som tidigarevarit (Ibid.).  

Det kommunistiska manifestet, ”folkrörelsen” och idrottsrörelsen 

Att det kommunistiska manifestet har haft en stor betydelse för många människor, främst 

gällande samhällsekonomi och politisk åskådning är ett faktum. Vad vi också har lärt oss är 

att manifestet de facto, om än inte startade arbetarrörelsen, så åtminstone bidrog till den eld 

som tänts inom de europeiska arbetarleden – Marx och Engels verk kan alltså ge uttryck för 

en folkrörelse i så måtto. Emellertid har jag ju, i mitt arbete, ansatsen att analysera huruvida 

författarna, i sitt skrivande, beskrev och proklamerade för just en rörelse bland folket – är 

Lindroths kriterium uppfyllda i tillräcklig grad för att, i detta arbete, kunna betecknas 

folkrörelse? Låt oss, via en jämförelse kriterium för kriterium,  söka ett svar på denna fråga. 

 

Frivillighet: Lindroths beskrivning av detta kriterium föreskriver att ett medlemskap i en 

folkrörelse skall vara frivilligt, men att det inte behöver vara öppet för alla. Sett till det 
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kommunistiska manifestet går det givetvis att diskutera huruvida medlemskapet i 

arbetarrörelsen kan tillerkännas frivillighet – inte sällan var det ju de rådande sociala 

omständigheterna som innebar att en arbetare ”fick nog”. Marx/Engels är inte sena att utnyttja 

detta i sitt författande: ”Arbetarnas sammanhållning som massa är ännu icke följden av deras 

egen förening utan följden av att bourgeoisien förenats….”(Gunnarsson 1976, s.68). Jag vill 

ändå påstå att Marx/Engels, med sitt arbete snarare anmodar än tvingar någon att deltaga – att 

de med texter som ”men med industrins utveckling icke blott ökas proletariatet, det tränges 

samman i större massor, dess kraft växer, och det känner den mera” (Ibid. s.68) talar för sin 

egen (arbetarnas) sak ser inte jag som något tvång, utan mer som en vinkling av rådande 

förhållanden. Vi måste ta i beaktande att verket inte var tänkt som någon opartisk inlaga i 

dåtidens samhällsdebatt, utan ett beställningsverk önskat av radikala arbetare. För mig återstår 

bara att konstatera att det första av de ställda kriterierna är uppfyllt. 

 

Självständighet: Lindroths beteckning av självständighet innebär att en folkrörelse skall vara 

självständig i sina relationer med den offentliga sektorn – ju mer det allmänna har att säga till 

inom en organisation desto mindre går det att beteckna den organisationen som en folkrörelse. 

För att knyta detta till manifestet konstateras att ”Alla hittillsvarande rörelser har varit 

rörelser av minoriteter eller i minoriteters intresse. Den proletära rörelsen är den 

självständiga rörelsen av det oerhörda flertalet i det oerhörda flertalets intresse” (Ibid. s.71). 

Den självständiga delen ser vi här, genom det Marx och Engels förevigat, betyda mycket för 

proletariatets fortsatta utveckling och arbete. Om vi för en kort stund blickar utanför 

manifestet måste vi minna oss om att arbetarrörelsens initiala fas var en protest mot dåtidens, 

som arbetarna uppfattade det, sociala orättvisor. Arbetarnas medicin för att kurera detta 

missförhållande var dels att försöka förändra produktionsprocessen, men också en revolt mot 

det offentliga som ”tillät” uppkomsten av missförhållandet. Vad gäller kriteriet 

självständighet ser jag en mycket tydlig koppling till det kommunistiska manifestet – också 

detta kriterium får anses vara uppfyllt. 

 

Varaktighet: Enligt Lindroth måste tillfälliga rörelser i samhället sorteras ut och läggas åt 

sidan – dessa är inte att se som folkrörelser eftersom de verkar gentemot en specifik situation i 

historien. Att Marx och Engels ser i det långa perspektivet kan vi uttyda ur följande 

textavsnitt i manifestet: ”Denna proletariatets organisering till klass och därmed till politiskt 

parti sprängs åter varje ögonblick genom konkurrensen bland arbetarna själva. Men den 

lever oupphörligt upp igen, starkare, fastare, mäktigare”  (Gunnarsson 1976, s.69). 
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Proletariatets vilja att fortsätta sin kamp, trots interna motsättningar, vill jag betrakta som en 

varaktighet som lever efter devisen ”lära av misstagen” – konkurrensen mellan proletärerna 

medför ökade påfrestningar på rörelsen – när väl sprickorna efter dessa påfrestningar 

reparerats kvarstår en starkare organisation med en större möjlighet till varaktighet. Eftersom 

Marx ser proletariatet som en egen klass i samhället, kämpandes mot en annan samhällsklass, 

bourgeoisien, är det intressant att se den tanke på varaktighet han ser historiskt. Därför fastslår 

det inledande stycket i manifestet fast: 

 ”Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om 

klasskamp: Fri och slav, patricier och plebej, baron och livegen, 

mästare och gesäll, kort sagt: förtryckare och förtryckta stod i ständig 

motsättning till varandra, förde en oavbruten, än dold, än öppen kamp, 

en kamp som varje gång slutade med en revolutionär omgestaltning av 

hela samhället eller med de kämpande klassernas gemensamma 

undergång.” (Ibid. s.60-61). 

      

 Varaktigheten i det Marx framställer kan, enligt det metodval jag gjort för att analysera hans 

text, inte beskrivas på ett mycket klarare sätt, åtminstone inte när det gäller skrivelser av typen 

politiska appeller – kriteriet är enligt mitt förmenande uppfyllt. 

 

Organisatorisk uppbyggnad: Lindroth kännetecknar en folkrörelse som en organisation med 

en fast organisering och som kan uppta flera organisationer under sitt paraply. Att 

organisationen/folkrörelsen verkar på lokal-, regional- och riksplan samt att medlemskapet är 

individuellt och uteslutande ser han som typiska drag hos en folkrörelse. Vad beträffar Marx 

träffsäkerhet gällande detta kriterium vill jag påstå att träffbilden är varierad; ”mitt-i-prick” 

ser jag att han träffar i avseendet fast organisering då han stadfäster att ”Arbetarna börjar nu 

sammansluta sig mot bourgeoisin. De förenar sig för att hålla sin lön uppe. De bildar själva 

varaktiga sammanslutningar för att kunna proviantera för eventuella resningar.” (Ibid. s.69). 

Marx ser alltså det som viktigt att, den initialt löst sammanslutna proletära rörelsen, verkar för 

en fastare organisering i syfte att på ett effektivare sätt bekämpa bougeoisien. Det är också 

intressant att konstera att Marx ser processen, där den proletära rörelsen bildas, som en våg 

vars initiala förankring är på det lilla planet:  

”I början kämpar de enskilda arbetarna, sedan arbetarna vid en fabrik, 

sedan ett helt facks arbetare på en plats mot den enskilde borgaren, som 

utsuger dem. De riktar sina angrepp icke blott mot de borgerliga 
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produktionsförhållandena, utan också mot själva produktions-

instrumenten, de förintar de främmande konkurrerande varorna, de slår 

sönder maskinerna, de sticker fabrikerna i brand, de söker återvinna 

den medeltida arbetarens förlorade ställning” (Gunnarsson 1976, s.68). 

 

Min översättning av ovanstående citat, särskilt den första meningen, kan inte bli annan än den 

att den proletära rörelsens vagga står i arbetarens sovrum, för att sedan utbreda sig till ett allt 

större antal arbetare. Även om det inte direkt vidimeras att arbetarna skall organisera sig på 

lokal-, regional- och riksnivå, anser jag att Marx ser den utvecklingen från det ”lilla” som en 

förutsättning för att lyckas – arbetarens organisering skall bli fast genom eget intresse. 

 

I ett hänseende kan jag däremot inte hitta några direkta samband mellan Lindroths kriterier och 

manifestet: det individuella och uteslutande medlemskapet. Förvisso kan argumenteras att det 

dåvarande sociala läget för arbetarna medförde att det var arbetaren själv som, för att kunna 

påverka sin situation, gjorde det individuella valet att delta i den proletära rörelsen. Denna 

argumentation blir, enligt mitt förmenande, alltför underförstådd för att kunna ta hänsyn till, i 

den analys min rapport gör, därför får den mer ses som en, om än intressant, parentes. 

 

För första gången i min jämförelse mellan Lindroths kriterier och manifestet har jag alltså stött 

på ett något vagt överensstämmande, detta till skillnad från de tidigare jämförda som varit i 

klar överensstämmelse med en folkrörelses kriterier. Även om en del av kriteriet förvisso 

uppfylls av Marx text, väljer jag att inte se kriteriet i sin helhet som överensstämmande, av den 

anledningen att mitt förhållningssätt i analysen kräver att kriteriet till fullo, eller åtminstone till 

en övervägande del, går att uttyda i den undersökta texten. 

 

Stor medlemsanslutning: Enligt Lindroth går det inte gärna att precisera hur stort medlems- 

antalet skall vara för att falla på plats inom kriteriet för en folkrörelse. Det exempel han bidrar 

med är att det, åtminstone under folkrörelsens kulmen, skall kunna räknas i 10.000-tal. 

Liksom Lindroth, beskriver inte Marx något precist antal människor i den proletära rörelsen – 

hans förhoppning är att deltagandet av så många arbetare som möjligt – att då precisera ett 

visst antal ter sig för mig konstigt. Hans önskan om det breda deltagandet åskådliggörs tydligt 

då han skriver:  

” I de tider slutligen, då klasskampen närmar sig avgörandet, antar 

upplösningsprocessen inom den härskande klassen, inom hela det gamla 
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samhället, en så häftig, så skarp karaktär att en liten del av den 

härskande klassen lösgör sig från denna och ansluter sig till den 

revolutionära klassen, den klass som bär framtiden i sina händer. 

Liksom tidigare en del av adeln övergick till bourgeoisin, så övergår nu 

en del av bourgeoisin till proletariatet, särskilt en del av bourgeoisins 

ideologer, vilka arbetat sig fram till en teoretisk förståelse av hela den 

historiska rörelsen” (Gunnarsson 1976, s.56). 

 

Enligt Marx kommer alltså den proletära rörelsen, så småningom, att bredda sig utanför sin 

”egen klass” – arbetarnas – genom att, i första hand, borgarklassens ideologer tar till sig Marx 

tes om att det historiska förloppet alltid har inneburit ett förtryck av en härskande klass 

gentemot en, ofta större, lägre klass. Att även borgare börjar se om sitt hus, och därmed ansluta 

sig till proletariatet, breddar givetvis basen för medlemsrekryering till den proletära rörelsen. 

Emellertid nöjer sig Marx inte med denna sociala nyrekrytering, utan han blickar även västerut 

i det att han skriver” Ty i dag, när jag skriver dessa rader, håller det europeiska och 

amerikanska proletariatet mönstring med sina för första gången mobiliserade stridskrafter” 

(Ibid. s.70). Jag vill, och törs också, påstå att Marx ser de stora massornas anslutning som en 

nödvändighet för att kunna påverka och förändra i en reell mening. Om Marx, i manifestet, 

hade förespråkat att en annan samhällsklass än arbetarklassen skulle revoltera, hade förvisso en 

stor grupp anhängare/medlemmar underlättat arbetet att nå en förändring – dock hade denna 

grupps starkare sociala ställning inneburit att deras röster hörts tydligare relativt mot 

arbetarnas. Slutklämmen av detta mitt resonemang blir helt sonika att referera till avsnittet Det 

kommunistiska manifestet i detta arbete där det fastslås att manifestet skrevs som ett 

beställningsverk av radikala europeiska arbetare. Syftet var att uppmana fler arbetare att 

ansluta sig till deras idéer – stor medlemsanslutning var önskvärd och nödvändig. Och visst, 

ytterligare ett kriterium är uppfyllt.  

 

Social spridning: Eftersom det, enligt Lindroth, skall finnas en bred social sammanslutning 

kring folkrörelsen – en folkrörelse som har bemärkelsen av att vara en kontrast till den 

offentliga sektorn – innebär det att en riktig folkrörelse inte bara skall rekrytera medlemmar 

från de ”lägre” samhällsklasserna. Utifrån Marx text kan vi argumentera att den proletära 

rörelsen förvisso, åtminstone initialt, var en rörelse enbart för arbetarklassen – det var ju 

denna klass som Marx ansåg vara det mest frekventa föremålet för borgarnas utsugning. 

Således skulle detta förhållande utesluta social spridning som kriterium. Emellertid skymtar 
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en annan vinkling fram i manifestet – Marx utesluter ingalunda deltagandet av andra än 

arbetarklassen, i den proletära rörelsen. Sin synpunkt på detta förklarar han bl. a genom  ”Den 

hittillsvarande lägre medelklassen, de små industriidkarna, köpmännen och räntetagarna, 

hantverkarna och bönderna, alla dessa klasser sjunker ned i proletariatet…” (Gunnarsson 

1976, s.68). Detta är då konsekvensen av att dessa individers individuella kapital inte är 

tillräckligt för att göra sig besvär i omgivningen med en industri inriktad på stordrift. Det 

finns, enligt Marx, också en till faktor som bidrar till den sociala breddningen – det faktum att 

ovan nämnda individerna, i och med introduktionen av maskiner i produktionen, ser sin 

yrkesskicklighet komma i skymundan och falla i glömska. Talande avslutar Marx det stycke 

jag hämtar ovanstående citat från med orden ”Så rekryteras proletariatet ur befolkningens 

alla kretsar” (Ibid.).  

 

Eftersom Lindroth, i sin kriterieframställning, ser det som en förutsättning att en folkrörelse i 

sin rekrytering av medlemmar omfamnar människor ”hög som låg” – någonting den proletära 

rörelsen bevisligen önskar – och att folkrörelsen skall stå i ett motsatsförhållande till den 

offentliga sektorn – igen, den proletära rörelsen var en reaktion mot rådande förhållanden – så 

anser jag detta kriterium som uppfyllt. Trots den inledande betoningen på arbetarklassen. 

 

Geografisk utbredning: Det huvudsakliga syftet med detta kriterium är att avskilja rörelser 

som har rent regionala intressen, från de med en intressebild verkandes över ett större område. 

Den senare av dessa rörelser får då förmånen att appliceras inom folkrörelsens begreppsvärld, 

även om denna givetvis kan uppvisa lokala och regionala element inom sin organisation. Det 

är slående hur lika Lindroth och Marx anser att uppkomsten av en rörelse kan vara, låt mig få 

ge ett exempel på detta genom att presentera två citat, det första skrivet av Lindroth och det 

andra av Marx: 

 ”Däremot är det helt naturligt att tyngdpunkten – i synnerhet till en början – kan 

vara förlagd till en viss del av landet” (Gunnarsson 1976, s.71). 

 

Proletariatets kamp mot bourgeoisin är att börja med till formen, ehuru icke till 

innehållet, en nationell kamp. Varje lands proletariat måste naturligtvis först 

komma till rätta med sitt eget lands bourgeoisi.”(Ibid.).  

 

För Lindroths del innebär denna rörelse en folkrörelse – för Marx var innebörden den 

proletära rörelsen. Som officiell förespråkare och främste ideolog för den senast nämnda 
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rörelsen, är det naturligt att Marx vill se dess utbredning så fort som möjligt, varför jag ser 

det naturliga i uttalandet: Med ett ord: kommunisterna understödjer överallt varje 

revolutionär rörelse mot de bestående sociala och politiska förhållandena” (Ibid. s.91). 

 

Även om det sista citatet, enligt mig, också får anses innehålla en social underton i dess 

användning av ordet överallt vill jag påstå att dess huvudsakliga mål, för Marx, var att skapa 

en basen för bred geografisk spridning av den proletära rörelsen. Grundtanken var bildandet 

av ett samhälle under kontroll av proletärer – för att nå dit måste många engagera sig för att 

uppnå den tanken. Det citat som kanske är det mest nyttjade ur det kommunistiska manifestet 

målar upp detta ”Proletärer i alla länder, förena er!” Att då anse något annat än att detta 

kriterium som uppfyllt, anser jag vara tjänstefel från min sida. 

                       

Ett ideologiskt inslag: För att leva upp till detta kriterium skall ”folkrörelsen”: 1) ha en 

verksamhet vars inriktning på lång sikt är att förverkliga mer gemensamma mål. 2) 

åtminstone de mest ledande företrädarna för rörelsen skall vara medvetna om de ideologiska 

momenten, och att det i praktiken finns en gräns mellan de ideella organisationerna och de 

som innebär att medlemmarna har en viss ekonomisk ersättning för sitt jobb. Diskussionen 

blir här, enligt mitt tycke, väldigt intressant huruvida den proletära rörelsen skall betecknas 

som ideell eller inte. Låt mig förklara min tanke; i egentlig mening har ju det stora flertalet 

som varit/är aktiva inom proletära rörelser, inte någon fastställd ersättning för det arbete de 

utför – en ideell inriktning såvidlag. Däremot kan nog knappast någon protestera om jag 

dristar mig att påstå målet med de idéer som Marx presenterade var såväl politiskt som 

ekonomiskt – på grund av usla, som Marx och arbetarna såg det, levnads- och 

arbetsförhållanden måste de politiska och ekonomiska förutsättningarna förändras. När detta 

skall göras till gagn för proletariatet, ställde sig Marx förmodligen frågan: hur bryta mot den 

sociala sammansättningen? 

  ”Alla hittillsvarande samhällens historia har rört sig i 

klassmotsättningar, som under olika perioder gestaltat sig olika.       

Men vilken form de än tagit, så är den ena samhällsdelens utsugning av 

den andra ett för alla gångna århundranden gemensam faktumet. Det 

är därför inget under, att det sociala medvetandet under alla 

århundranden rört sig, trots all mångfaldighet och olikhet, i vissa 

gemensamma former, former av medvetande som först med 
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klassmotsättningarnas fullständiga försvinnande kommer att helt och 

hållet upplösas. 

                Den kommunistiska revolutionen är den mest radikala brytning med 

de nedärvda egendomsförhållandena; inget under då att det är i dess 

utvecklingsgång som det mest radikala bryts med de nedärvda 

idéerna” (Gunnarsson 1976, s.78-79). 

 

Centrala inslag i Marx ideologi – den kommunistiska – är alltså klasskamp och revolution. 

Klasskampen ses som det sociala förhållande som varit rådande under historiens gång och var 

ett faktum under Marx tid. Motsättningarna mellan klasserna skulle bekämpas genom att 

arbetarklassen skulle revoltera för att upplösa klassystemet. En revolution som skulle ske i 

flera steg: ”…det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande 

klass, erövra demokratin” (Ibid. s.79). Såtillvida är alltså den proletära rörelsens primära mål 

att inom sin gemenskap söka att lösa upp den samhällsordning som tillät att en klass skodde 

sig på en annan klass bekostnad. Genom den kommunistiska ideologin, som såg staten eller 

kommunen som ägare av all egendom, kan just tillgångarna fördelas rättvist, utifrån behov – 

när allt kommer omkring skulle ju den senare delen av arbetarrevolutionen innebära ett 

överflöd på tillgångar. Något som måste ses som en bjärt kontrast till samtidens förhärskande 

ekonomiska inriktning, som vilade på liberalismens ideal om människans autonomi och rätt 

till självbestämmande. Enligt liberalismen skapar människan själv sina egna tillgångar för ett 

eget nyttjande och tillgångarna skall därför inte omfördelas till de som har större behov. 

 

Även om det, som jag själv redovisat, går att diskutera huruvida den proletära rörelsen var 

ideell eller inte, anser jag att denna eventualitet övervinns av detta kriteriums andra stora del – 

de ideologiska momenten och den självklarhet varmed Marx förklarar hur tillgångar skall 

fördelas för att motverka klassförtryck. Ett till kriterium är uppfyllt. 

   

Ett dynamiskt moment: Vad gäller det dynamiska inslaget i en folkrörelse konstaterar 

Lindroth att detta kriterium har en yttre och en inre sida. Med den förstnämnda av dessa visar 

han på faktorer som en folkrörelse uppvisar i en, ofta häpnadsväckande snabb utveckling; 

antal anslutningar, utbredning, ideologisk genomslagskraft. Förklaringen av den inre sidan 

skall förstås som förnyade värderingar och det djupa engagemang den enskilde medlemmen i 

en folkrörelse kan uppvisa. Marx visar att han ser storindustrins produktion som något som 

faktiskt kan hjälpa den proletära rörelsen i dess dynamiska fortplantning, i detta fall av de 
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förbättrade kommunikationerna som ”kortar” avstånden mellan proletärer, då framförallt på 

den europeiska kontinenten.. ”Stundom segrar arbetarna, men blott tillfälligt. Det egentliga 

resultatet av deras strider är icke den omedelbara framgången, utan den allt vidare omkring 

sig gripande föreningen av arbetare. Denna befrämjas av de växande 

kommunikationsmedlen, som skapas av storindustrin och som sätter arbetarna på de olika 

orterna i förbindelse med varandra” (Gunnarsson 1976, s.69).  Som synes är inte det 

omedelbara resultatet det viktigaste för Marx när vi pratar i termer av spridning av hans 

”lära”. Han vill att resultatet – en stark rörelse – i sin utforming och uppbyggnad, medför att 

de omkringliggande faktorerna – t ex förtryck av arbetare och teknologiska framsteg – vidgar 

den proletära famnen, samtidigt som bandet mellan medlemmarna knyts hårdare samman.  

 

Sett till Lindroths beskrivning av den grad av engagemang en folkrörelse kan innebära tycker 

jag det är viktigt att följa den diskussion Marx för i form av en jämförelse mellan proletärer 

och kommunister – kommunismen är en engagerande politisk inriktning, om man får tro vad 

som står i manifestet:  

 ” I vilket förhållande står kommunisterna till proletärerna i allmänhet? 

     Kommunisterna utgör intet särskilt parti gentemot de andra   

arbetarpartierna. 

     De har inga från proletariatets intressen skilda intressen. 

     De uppställer inga särskilda principer, efter vilka de vill forma den   

proletära rörelsen. 

                          Kommunisterna skiljer sig från de övriga proletära partierna blott 

därigenom, att de å ena sidan i proletariatets olika nationella strider 

framhäver de av nationaliteten oberoende, för hela proletariatet 

                      gemensamma intressena och gör dem gällande, och å andra sidan 

under de olika utvecklingsgrader, som kampen mellan proletariatet 

och bourgeoisi genomgår, städse9 företräder hela rörelsens intressen. 

    Kommunisterna är alltså praktiskt den mest beslutsamma, alltid 

pådrivande delen av arbetarpartierna i alla länder, och teoretiskt har 

de före den övriga massan av proletariatet kommit till insikt om 

betingelserna för, gången och de allmänna resultaten av den proletära 

rörelsen. 

                                                 
9 Städse betyder alltid, ständigt. (Författarens kommentar) 
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    Kommunisternas närmaste mål är detsamma som alla övriga 

proletära partiers: proletariatets utbildande till klass, störtandet av 

bourgeoisins herravälde, proletariatets erövring av den politiska 

makten” (Gunnarsson 1976, s. 72-73). 

  

Kort och gott; det dynamiska kriteriets båda sidor är till fullo uppfyllt, rörelsen ökade snabbt i 

antal, bl a genom nyttjandet av kommunikationer; dessutom omnämner Marx klart och 

koncist förespeglingarna om hur viktigt engagemanget var för den proletära rörelsens 

fortlevande. 

 

I och med att granskningen av det dynamiska kriteriet nu har avslutats, innebär det att 

analysen av det kommunistiska manifestet som en folkrörelse har kommit till vägs ände. För 

oss som följt med under analysens gång är nog dess resultat ganska klart, men jag anser ändå 

att det finns en anledning att, i möjligaste mån, klargöra och sammanfatta det som kommit 

fram i och med det analytiska arbetet. Emellertid har mitt arbete kvar att redovisa den analys 

som riktat in sig på huruvida Marx ser på idrotten som en viktig faktor vid den 

samhällsförändring han vill åstadkomma. Ges idrott eller användandet av en människas 

fysiska färdigheter något utrymme i manifestet – skapandet av ett kommunistiskt samhälle 

lutar sig kanske helt på ”människor i rörelse”. Kanske förhållandet i stället är det helt motsatta 

– idrotten göre sig icke besvär – och får därför tiga still under tiden maningar till kamp 

framförs? 
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Kommunistisk kamp, idrott och fysiska företeelser 
Att Marx, naturligtvis utan sitt eget vetande – han verkade cirka 80 år innan den moderna 

samhällsforskningen utformade kriterier för en folkrörelse10 – skrev i toner av en folkrörelse 

har vi kunnat konstatera. Processen för att förverkliga det kommunistiska samhället som en 

folkrörelse uppfyller de kriterium som ställts för denna studie. I våra dagar kan vi konstatera 

den klara kopplingen mellan folkrörelsen och idrottsrörelsen – den senare är en naturlig 

komponent i den första. Eftersom en stor del av mitt arbete inriktar sig på idrotten och dess 

roll som en samhällelig uppfostran är det intressant att se vad analysen av manifestet 

resulterar i, gällande idrottens roll i det tänkta, kommunistiska samhället. Gör Marx den 

idrottsliga tanken gällande? 

 

Svaret på ovanstående fråga måste, enligt den analys jag gjort, bli nej – eller åtminstone i 

väldigt liten omfattning. Låt mig få förklara mitt ställningstagande; inte någonstans i det 

kommunistiska manifestet använder sig Marx av ord som idrott eller sport. Idrotten som 

begrepp ses tydligen inte som någon viktig faktor för att arbetarklassen skall kunna få till 

stånd den samhällsförändring Marx förespeglar. Detta omöjliggör den analysmodell som 

skulle ha tagit ställning gentemot frågeställningarna: hur påverkar idrotten? vem skall agera 

inom idrotten? vem skall ses som ”motståndare”? hur organiseras den idrottsliga företeelsen, 

om någon organisation alls? Framkommer det om Marx även ser några nackdelar? Det finns 

helt ingenting att analysera, varför analysen, i stället måste inrikta sig på hur Marx tecknar 

användandet av fysiska företeelser. 

 

Först som sist måste konstateras att även de fysiska företeelserna förekommer sparsamt i 

manifestet och att de fysiska uttryck som då används, ofta står som metaforer för en, som jag 

ser det, vidare handling. När Marx använder sig av meningar som ”Proletariatet, det understa 

lagret i det nuvarande samhället, kan icke höja sig, icke resa sig, utan att hela överbyggnaden 

av de skikt, vilka bildar det officiella samhället, spränges i luften” (Gunnarsson 1976, s.71), 

ser han till att underbygga den kommunistiska kampen genom att visa på den explosiva kraft 

en enad arbetarklass kan ha om den reser sig. Han beskriver det också rent fysiskt så att 

arbetaren för närvarande ligger nedtryckt av ett samhälle bestående av alla andra 

                                                 
10 För denna datering har jag använt Lindroths avhandling Idrottens väg till folkrörelse. Studier i svensk 
idrottsrörelse till 1915 publicerad 1974. 
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samhällsklasser utom arbetarens egen. Således krävs arbetarnas resning i form av en man för 

att orka bryta igenom oket som, av Marx, beskrivs som en överbyggnad. 

 

Den yrkesskicklighet hantverkaren har, och Marx anser försvinna, i och med storindustrins 

intåg måste behållas, varvid manifestet fastslår: 

” Ju mindre handarbetet kräver skicklighet och kraft, dvs. ju mer den moderna 

industrin utvecklas, desto mer uttränges männens arbete genom kvinnors och barns 

arbete. Köns- och åldersskillnader har icke längre någon social betydelse när det 

gäller arbetarklassen. Det ges nu blott arbetsinstrument, som allt efter ålder och kön 

drar olika kostnader” (Gunnarsson 1976, s.67-68). 

 

Efter att ha fastställt detta fortsätter så Marx, lite senare i sin text att; deras speciella 

skicklighet blir värdelös genom nya produktionssätt, en individs skickliga hand är inte längre 

någon nödvändig ingrediens för att producera. När arbetaren inte längre behöver använda sitt 

yrkeskunnande blir arbetet själlöst och en alienation gentemot arbetet sker (Ibid.). 

 

Som jag tidigare konstaterat är manifestet mycket knapphändigt i fråga om idrott och fysiska 

företeelser, varför jag ser det som omöjligt att föra en djupare diskussion under detta ämne. 

En kort reflektion som avslutning vill jag dock bjuda; att ombilda abstrakta företeelser som 

ekonomisk – och politisk kamp till att gestaltas som en person eller kropp gör kampen gripbar 

och av en mer mänsklig natur. Så tycker jag – kanske var det Karl Marx och Friedrich Engels 

åsikt också.   

Marx och Engels om ”folkrörelsen”  
Den knapphändighet som manifestet avspeglar för idrott står knappast att finna när det gäller 

analysen gentemot kriterierna för en folkrörelse – textmassan är härvidlag riklig. Utifrån detta 

har den metod jag använt för att finna svaret på min inledande frågeställning funnit – uttryckt 

i termer från valtider – att folkrörelsen har vunnit en jordskredsseger. Marx och Engels 

världsberömda skrivelse kan nästan uteslutande hänföras till den skara av rörelser och 

organisationer som tillhör folkrörelsen – resultatet från min analys talar där sitt mycket 

tydliga språk. Analysen, som gjordes som en jämförelse mellan texten i manifestet och de 

kriterier Jan Lindroth anser skall uppfyllas – åtminstone till övervägande del – har som 

resultat funnit att åtta av de nio undersökta kriterierna är uppfyllda. 
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Givetvis har vartdera av kriterierna, inom ramen för analysen, varit föremål för en diskussion 

som pekat på omständigheter och faktorer som antingen talar för eller emot att manifestets 

text talar om en folkrörelse. Utifrån resultatet av analysen vill jag göra följande kommentarer; 

de flesta kriterierna har uppfyllts med all tydlighet, dvs folkrörelsen har klart kunnat 

identifieras i det som nedtecknats av Marx och Engels; endast ett av kriterierna uppfylldes 

inte.  Vad som också framkommit genom den analys jag gjort är att det inte någonstans i 

manifestet framgår att Marx, i sina egna ögon, ser sina idéer som en folkrörelse i vardande. 

Vad som också måste tas i beaktande är det faktum att det vid tidpunkten för Marx och Engels 

publicering av manifestet, rådde stora sociala skillnader i Europa. Strukturen på detta 

förhållande var en hierarkisk pyramid med ett fåtal rika och mäktiga människor i dess topp, 

medan det stora flertalet människor befann sig i medelklassen eller arbetarklassen. I riktning 

mot pyramidens botten, minskade varje individs ”ekonomiska förmåga” parallellt med att 

antalet människor i varje socialklass ökade – inkomsterna i respektive land var inte jämnt 

fördelade, och de som ägde minst var arbetarklassen.11.  

 

Jag hävdar att Marx ställdes inför följande faktum: arbetarklassen var inte heller något under 

av jämställdhet, medan det fanns arbetare som levde ett förhållandevis bra liv, fanns det 

individer som hade det betydligt sämre. Ett arbete innebar, om än under tunga förhållanden, 

en inkomst som tryggade familjen. Individer som inte hade detta jobb eller denna inkomst, 

blev mer eller mindre en underklass inom arbetarklassen – deras behov av förändring var än 

större än de arbetare som var i arbete. Differentieringen inom den samhällsklass Marx kom att 

företräda innebar, enligt vad jag anser, en försvårande omständighet för Marx arbete med att 

ena förändringskrafter. Då inte alla hade samma vilja att förändra uppstod med all säkerhet 

spänningar inom gruppen, något som kan ha accentuerats genom användandet av just 

begreppet arbetarklass. Var de arbetslösa säkra på att de blev företrädda utifrån sina behov i 

en samhällsklass vars namn anknyter till dem som faktiskt förvärvsarbetar? 

 

Utifrån mitt resonemang dristar jag mig att fälla påståendet att Marx och Engels hade varit 

betjänta om de hade haft tillgång till de kriterier dagens samhällsvetenskapliga forskning

                                                 
11 I nationalekonomiska termer innebär en jämn inkomst fördelning att 50 procent av ett land inkomst skall 
innehas av 50 procent av invånarna i landet, 51 procent av inkomsterna skall innehas av 51 procent av invånarna 
o s v. 



 38 

anser höra till folkrörelsebegreppet. Detta inte minst med tanke på att folkrörelsen kan 

företrädas av alla samhällsklasser. Kanske Marx idéer hade haft ännu större genomslagskraft 

om använt sig av ett uttryck inbegripandes ordet folk istället för arbetare, en fråga som kanske 

aldrig får sitt slutgiltiga svar. En fråga som däremot härmed kan besvaras är den om Marx och 

Engels såg det som de presenterade i det kommunistiska manifestet som en folkrörelse. Svaret 

blir nej, däremot motsvarar manifestet nästan uteslutande moderna kriterier för begreppet 

folkrörelse – sålunda en fråga med två svar – något som förstås utifrån målet att förändra en 

samhällsordning som utnyttjar arbetarklassen, inte att väcka tanken på en folkrörelse.  
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Sammanfattning 

Denna rapports syfte har varit att, utifrån användandet av en modern samhällsvetenskaplig 

analysmodell, granska huruvida Marx och Engels i och med Det kommunistiska manifestet 

själva ser sina idéer som en folkrörelse, samt att se vad idrotten – idrottsrörelsen är numera en 

naturlig del av folkrörelsebegreppet – har för betydelse i det kommunistiska samhället som 

Marx och Engels såg det. Manifestet anses av många som grunden till den arbetarrörelse som 

tog fart under sent 1800-tal, varför det kan synas som ett ödslande av tid att utföra det arbete 

som jag förelagt mig – arbetarrörelsen är ju de facto en del av folkrörelsen. Här vill jag dock 

understryka att min ansats med arbetet är att undersöka om Marx och Engels förespråkade en 

folkrörelse utifrån de kriterier dagens samhällsvetenskapliga forskning ställer upp. Grovt 

förenklat kan man uttyda frågan: var arbetet med att skapa det kommunistiska samhället en 

folkrörelse utan de båda författarnas vetskap? 

 

Det första mitt arbete kan konstatera utifrån sitt syfte är att manifestet och dess text mycket 

väl motsvarar de kriterier som modern forskning anser skall vara uppfyllda, utifrån detta är 

det ett faktum att den process som initierades i och med publiceringen av manifestet, i dagens 

ögon är en folkrörelse. Detta skall ställas i relation till det förhållande att Marx och Engels 

syfte inte var att skapa en folkrörelse, utan att uppnå ett, enligt deras synsätt rättvist samhälle, 

inte att skapa en folkrörelse för folkrörelsens egen skull. Den andra slutsatsen som kan dras 

utifrån mitt syfte är att idrotten i det kommunistiska manifestet inte alls bereds något utrymme 

i den, enligt författarna rättviseskapande processen, varför rapporten på denna punkt 

konstaterar att idrotten som sådan inte ses som en del i det kommunistiska samhället. I den 

mån kroppslig aktivitet överhuvudtaget omnämns i manifestet, är det i uttryck av kroppen 

som arbetsinstrument och metaforer som manar till en kommunistisk kamp.  
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