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PORTRÄTTET

Vad är fackligt  

kapital?
Vad är ”fackligt kapital” för någonting? 

Forskaren RaoUL GaLLi har studerat vad som 

ger erkännande i den fackliga världen utifrån 

Pierre Bourdieus teori.

text Leif Jacobsson  illustration Maria Jonsson

foto Raoul Galli
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nar ju om sin ”klass” – annars skulle ju facken 
kunna slås ihop; att så inte sker visar att man 
uppfattar skillnader mellan grupper. 

Men det finns inte endast en hierarkisk ”ver-
tikal” konkurrens mellan förbunden. Det finns 
också ”horisontella” skillnader. I en intervju 
med en företrädare för ett Saco-förbund sa en 
person exempelvis att de var ”vänsterförbun-
det inom Saco”. Finns det ”vänsterförbund” 
så borde det också finnas ”högerförbund”, 
tänkte Raoul. Han tycker att det är intressant 
att det finns sådana koordinater i människors 
tänkande kring olika förbund.

Att fackföreningarna har förändrat sin stra-
tegi, använt mer av varumärkestänkande har 
bidragit till att antalet medlemmar har ökat. 
Tjänstemannabegreppet har mönstrats ut ur 
förbundsnamn, akademikerbegreppet har bli-
vit allt mer väsentligt.

FINNS DET NACKDELAR?

Men finns det då några nackdelar med fackets 
nuvarande varumärkesstrategi? Raoul menar 
att det kanske inte finns så stora negativa kon-
sekvenser att ägna sig åt varumärkestänkande 
i den fackliga världen. När alla andra håller 
på med det varför skulle inte facken göra det, 
kan man ju tänka. Samtidigt finns det en risk 
att många inte känner sig bekväma med det. 
Dagens fackliga reklam – med ”superhjältar” 
och unga, snygga människor – är kanske inte 
det vi brukar förknippa med just facklig re- 
klam. Men det är väl fackens sätt att överle-
va i en förändrad värld, funderar han. Det är 
ett sätt att rekrytera nya medlemmar och att 
vinna erkännande därute i samhället. Och det 
gör man i dagens läge med reklam och varu-
märkning snarare än genom exempelvis att gå 
ut och agitera för de anställdas rättigheter.

Men ett potentiellt problem med att ensi-
digt satsa på image och märkesfrågor tror han 
kan uppenbara sig den dagen man vill gå ut i 
strejk. Medlemmarna kanske då inte har tänkt 

Medlemmarna kanske då inte har tänkt 

på att de är en del av en facklig kamp. 

Att fackligt arbete inte endast kan gå 

via förhandlingar utan också genom att 

gå ut i en strejk. 

på att de är en del av en facklig kamp. Att 
fackligt arbete inte endast kan gå via förhand-
lingar utan också genom att gå i konflikt. 

ETT FACKLIGT KAPITAL

Finns det ett ”fackligt kapital”? Pierre Bour-
dieu menar att vi inte endast ska räkna med 
ekonomiskt kapital utan att det också finns 
ett kulturellt (utbildnings) kapital och ett so-
cialt kapital i form av ett kontaktnät. Slutli-
gen räknar han med ett ”symboliskt” kapital 
något som kan vara i princip vad som helst 
som ger socialt erkännande inom en specifik 
grupp. De som är verksamma inom ett visst 
fält uppfattar en speciell kvalité hos en annan 
människa som är bra att ha just där. Den här 
egenskapen ger anseende, det här ger status.

Finns det då ett specifikt ”symboliskt kapi-
tal” i den fackliga världen? Raoul har försökt 
ställa frågan men har inte fått något enkelt 
svar. Förmodligen är det olika saker som ger 
anseende i den fackliga världen beroende på 
vilken position man har. Är man förhandla-
re kan man skaffa sig anseende, men det kan 
man också få som exempelvis facklig ombuds-
man eller ledare genom andra kvalitéer. Men 
Raoul menar att det alltid är intressant att 
försöka baka ihop dom här olika egenskaper-
na till någonting som man skulle kunna kalla 
ett ”fackligt kapital”. Och försöka förstå hur 
fördelningen av detta ser ut i den fackliga värl-
den. 

Skulle då de fackligt verksamma få något ut 
av att börja läsa Pierre Bourdieus sociologiska 

N
är jag talar med Raoul Galli slås 
jag av hans akademiska språkbruk 
och avmätta gester. På ren intuition 

går det att ana att det är en universitets- 
människas gestalt jag har framför mig. 

Det är rätt gissat! Raoul är socialantro-
polog, forskare från Stockholms universitet. 
Att det är möjligt att dra slutsatser av en  
människas sätt att vara och röra sig bekräftar 
också Raouls egen vetenskapliga teori – häm-
tad från den franske sociologen Pierre Bour-
dieu – om att våra sociala erfarenheter sitter 
inristade i kroppen, vårt s.k. ”habitus”.

 En dag i mitten av februari möter jag ho-
nom i TAM-Arkivs lokaler. Bakgrunden är en 
planerad, kommande antologi – initierad av 
TAM-Arkiv – om tjänstemanna- och akade-
mikerbegreppens förändrade innebörd. 

Raoul har där fått i uppdrag att studera 
den nuvarande fackliga varumärkesstrate-
gin genom en antropologisk mikrostudie. 
Han har genomfört ett antal djupintervjuer 
med varumärkesansvariga inom såväl Saco 
som TCO. Bakgrunden är att han tidigare 
skrivit en avhandling om hur man vinner er-
kännande i Stockholms reklamvärld. 

 Hur vinner man då erkännande inom den 
fackliga världen? Vilka är hans reflektioner 
efter att han intervjuat de fackliga företräd- 
arna? Det är sådana frågor jag söker svar på 
under vårt samtal.

SOCIAL BAKGRuND

Jag börjar med att fråga Raoul om hans 
bakgrund. Jag måste ha fått för mig att han 
föddes i Italien, att det var därifrån han ur-
sprungligen kom. Så var det inte. Det var 
Sverige. Hans blick ändras något. ”Hm, 
hm, hm, hm” – det låter närmast som någon 
slags skratt. Men efter några sekunder återfår 
han fattningen och svarar: 
– Min släkt kommer från Italien i alla fall…

I Sverige kom familjen att först bosätta 

sig i en hyresrätt i Botkyrka. Sedan gjorde de 
bostadskarriär, flyttade till ett radhus i Han-
den, för att tio år senare bosätta sig i en villa  
i Saltsjöbaden. Han kom ihåg att han upp- 
fattade den nya skolmiljön i Saltsjöbaden som 
jobbig:
–Plötsligt kunde jag se pojkar i min egen ål-
der som gick i skepparkavajer och portföljer 
i skolan. I Saltsjöbaden kunde jag inte känna 
igen mig i den ungdomskultur som rådde helt 
enkelt, minns han.

I Handen hade det varit täckjacka och Adi-
dasväska som gällde. I Saltsjöbaden såg tjejer 
och killar många gånger ut som vuxna trots 
att de var barn. För Raoul signalerade det 
en supertråkighet och han längtade tillbaka 
till Handen. Raoul kom alltså tidigt i kontakt 
med sociala skillnader. När han sedan börja-
de studera antropologi fastnade han för Pierre 
Bourdieus teori om social makt, status och hie-
rarki. Enligt Bourdieu är det en allmänmänsk-
lig drivkraft att nå ett socialt erkännande.

VILKA hIERARKIER?

Vilka hierarkier finns det då i den fackliga 
miljön? Hur har dom förändrats? Raoul kon-
staterar att fastän det inte längre har samma 
status att kalla sig ”tjänsteman” idag som det 
hade på exempelvis 20-talet så används det 
fortfarande i fackliga sammanhang. Inom den 
fackliga världen talar man om ”arbetare”, 
”tjänstemän” och ”akademiker” som om det 
vore hugget i sten. Enligt detta sätt att se står 
”arbetarna” längst ned, ”tjänstemännen” nå-
gonstans i mitten och ”akademikerna” står 
överst. Inom TCO kan man prata om tjäns-
temän som ett ”mellanskikt”. Något som 
måhända gjort det lättare att anamma varu-
märkestänkandet.  Raoul har inte fått känslan 
av att det är någon ”klasskamp” direkt som 
förespråkas inom TCO och Saco-förbunden: 

–Men det är ändå nån slags klasskamp som 
pågår, reflekterar Raoul. Tjänstemännen må-
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anamma  

varumärkes- 

tänkandet.
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S
å lät delar av ett tal som hölls vid Svensk Sjuk- 
sköterskeförenings samkväm den 21 oktober 1914. 
Inför förra årets märkesår kring första världskrigets 

utbrott gjorde vi på TAM-Arkiv en sökning på vad våra 
samlingar kunde innehålla på temat. Vi blev förvånade över 
det fina och spännande material vi hittade. Genom två per-
sonarkiv kunde vi ta del av två sjuksköterskors liv i skuggan 
av kriget nere på kontinenten. Kerstin Nordendahl och Eli-
sabet Lind åkte ned från det neutrala Sverige för att arbeta 
i de krigsdrabbade områdena i Grekland och Österrike. 

FRåN SOFIAhEMMET 

TILL GREKISKT FÄLTSJuKhuS 

Först ut på plan är Kerstin Nordendahl. Efter tio år i tjänst 
som sjuksköterska, vid bland annat Sofiahemmet och Sera-
fimerlasarettet, reser hon ned till Grekland 1913 med Röda 
Korsets ambulerande fältsjukhus. Hon följer med en av de 
så kallade ambulanserna som sändes ut av Svenska Röda  

Världskrigets åskor dåna genom Europa. Ekot däraf skakar äfven 

den svenska atmosfären, och svenska sinnen gripas af en underlig 

stämning. […] Alla fosterlandsvänner äro ifriga att hjälpa till, en hvar 

frågar sig: hvad skall göras? Hvad kan jag göra? Och sjuksköterskan 

tänker med tillfredställelse: ”Jag behöfver ej fråga, min uppgift är 

gifven, jag är redo, jag står till förfogande”. 

text Karin Sandberg och Melissa Rydquist  

Korset för att göra en insats under det andra Balkankriget, 
ett av förspelen till första världskriget. Kriget utspelar sig 
mellan Bulgarien som förklarat krig mot Serbien och Grekland.  

I en dagbok författad i en mycket liten notisbok beskriver 
Kerstin Nordendahl sin äventyrliga resa. Färden går ge-
nom Europa över Berlin, Brindisi och Korfu. Väl framme i 
Aten får ambulansens deltagare ett storslaget mottagande:  
”Tusentals soldater vankade omkring på gatorna, de skock-
ades kring vagnarna och viftade med dukar och flaggor.” 
Hela delegationen bjuds på middag hos den grekiska drott-
ningen.

I Saloniki börjar de sin tjänstgöring med att göra gips-
bindor. Det tillfälliga sjukhuset är inrymt i en smutsig villa. 
I fyra veckor är ”det […] ett evigt gipsande”. Röda Kors- 
personalen förflyttas till ett nytt provisoriskt sjukhus som är 
minst lika smutsigt som villan. Operationer måste ibland 
ske utan narkos och utförs enligt syster Kerstin på ett  
”underligt sätt”. 

skrifter? Inte speciellt för att de är fackligt ak-
tiva, menar Raoul. Men han menar att vi alla 
skulle ha nytta av att läsa Bourdieu: 

–Fackliga människor – i egenskap av män-
niskor – skulle ha nytta av att läsa Bourdieu 
därför att man kanske förstår sig själv bättre, 
varifrån man kommer och vad man har med 
sig. Men också vad som påverkar en genom 
resans gång.

Genom sådant som utbildning, olika arbe-
ten, karriär eller inte karriär förändras man. 
Och genom dessa förändringar förändras 
samtidigt ens perspektiv på tillvaron.

Bourdieu var också positiv till facklig orga-
nisering. Han var med och grundade Attack-

rörelsen och pratade om en international för 
intellektuella. Den tanken kom från arbetar-
nas international, berättar Raoul. Bourdieu 
menade att anställda som vill organisera sig 
ska göra det för att sätta press på det ekono-
miska kapitalet. Och kanske inte bara inom 
landsgränserna utan också utanför dessa.

Vi avrundar samtalet. Vad upptäcker Raoul 
då? Att det bakom våra stolar finns en bok-
hylla med några intressanta böcker. Han stu-
derar ingående några av volymerna. Sociolo-
gen Wright Mills bok Makteliten väcker hans 
speciella nyfikenhet. Det sista han gör är att 
låna hem denna tidiga studie av det militär- 
industriella komplexet i USA.

Förutom en vertikal hierarkisk konkurrens om högst eller lägst status mellan fackförbunden finns också 

horisontella skillnader i hur de uppfattas som positionerade åt höger eller vänster. 


