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BYGG

KOMMUNISTEN
Byggkommunisten utges av byggnadsarbetare som är medlemmar i
Sveriges Kommunistiska Parti, där
vi vill ge vår syn på vad som händer
utifrån vår ideologi. Vi vänder oss
främst till yrkeskamrater och folk som
är verksamma inom byggsektorn.
Byggkommunisten tar ställning i den
klasskonflikt som råder mellan de
som äger produktionsmedel och de
som lever av att sälja sin arbetskraft,
vi står på det arbetande folkets sida.
Sveriges Kommunistiska Parti har
sina rötter i -och är en del av den
svenska arbetarklassen. Partiet bildades 1917 i kamp för fred och sociala framsteg, och för att förändra
samhället i socialistisk riktning.
Sveriges Kommunistiska Parti har
inga från arbetarklassen skilda intressen utan kämpar för att försvara
de landvinningar som gjorts, men
också för att utöka de genom kamp
vunna rättigheterna, partiet försvarar
arbetarklassens långsiktiga och kortsiktiga intressen.
Tycker du som vi är det naturligt att
du organiserar dig i Sveriges Kommunistiska Parti, men partiet är ingen
fackförening utan ett politiskt parti
med politiska mål och visioner.
Vi ser det som naturligt att alla arbetande oavsett politisk uppfattning organiserar sig fackligt för att tillvarata
sina ekonomiska och arbetsrättsliga
intressen.
Vi hoppas du får både nytta och nöje
av vår broschyr.

Sverige och imperialismen
Detta numer är ett temanumer om ideologi.
Texterna är hämtade från den nyligen,
av SKP, utgivna broshyren ”Sverige och
imperialismen” .
Texterna analyserar bland annat ägandeförhållandena i Sverige. Även några
av byggföretagen berörs. I detta numer
behandlar vi också hur den sk. fria konkurrensen tenderar till att skapa monopol på marknaden. Och vems intresse
representerar igentligen riksdagen?
Även det behandlas i detta numer som
är ett något tyngre numer än vanligt.
Men analysen är viktig. Vår förhoppning
med att publicera dessa texter är en
ökad förståelse bland byggnadsarbetarna varför vi kommunister ständigt kräver
en annan politik. En politik som på allvar
kan skapa en förändring.
För den som vill fördjupa sig i ämnet rekommenderas att av SKP beställa den
broshyren ”Sverige och imperialismen”.
Nästa numer av Byggkommunisten
kommer ut den 5 december. Detta numer kommer i huvudsak att behandla
den kommande avtalsrörelsen och
Fackliga Världsfederationens 17 kongress, där bland annat byggnadsarbetare från världens flesta delar, inklusive
Sverige, deltog.

Redaktionen
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Kapital- och produktionskoncentrationen i Sverige
Den svenska ekonomin är mycket koncentrerad: 15 familjer äger 70% av det som
finns registrerat på Stockholmsbörsen. Värdet av de företag som dessa 15 familjer
kontrollerar uppgår till uppemot 4 000 miljarder kronor. Det motsvarar nästan hela
Sveriges BNP år 2015. Vilka är då dessa storkapitalister?
De ojämförligt största svenska monopolkapitalisterna återfinns i Wallenbergsfären
och –familjen. Denna har dominerat svensk ekonomi under 1900-talet och i deras
ägo återfinns en hel rad av Sveriges största företag: ABB, Atlas Copco, Astra Zeneca, Electrolux/Husqvarna, Investor, Ericsson, EQT, Stora Enso, SKF, Saab AB,
Aleris och SEB-banken.Detta är långt ifrån en heltäckande bild av familjen Wallenbergs ägande, eftersom förhållandena ofta är komplicerade mellan företagen.
Vi ser exempelvis att Investor äger EQT, som är Wallenbergarnas riskkapitalbolag.
EQT äger i sin tur Sveriges största friskolekoncern Academedia och en stor del av
aktierna i Kunskapsskolan, en av de största friskolekoncernerna.
Bortanför Wallenberg, som dominerar, finns flera andra storkapitalister. En av
dessa är Fredrik Lundberg, som genom Lundbergföretagen kontrollerar ett stort
antal företag. Genom dessa äger han Holmen (en av Sveriges största skogsindustrikoncerner), Hufvudstaden (fastighetsbolag) och Industrivärden. Lundberg har
även mindre andelar i andra företag, men just Industrivärden är av intresse för oss.
Genom Industrivärden har Lundberg betydande investeringar i Ericsson, Volvo,
SCA, Sandvik, ICA, Skanska, SSAB och Handelsbanken. Här kan tilläggas att kapitalisternas investeringar ibland överlappar, såsom i Ericsson, men det har egentligen inte bäring på analysen. Efter att i korthet ha avhandlat den svenska industrin,
ska vi kasta en snabb blick på svensk media.
Svenk media domineras av Bonniers. Med utgångspunkt från sitt förlag, Albert
Bonniers Förlag AB, har familjen Bonnier expanderat till en position där de kontrollerar stora delar av svensk media. Utöver förlagsverksamheten (där inte bara
Albert Bonniers Förlag AB ingår, utan även Bokförlaget Forum, Bokförlaget Max
Ström, Bokförlaget Semic, Månpocket, Wahlström & Widstrand och Kartago förlag)
kontrollerar man Expressen, Dagens Nyheter, Göteborgstidningen, Kvällsposten,
Sydsvenskan, Veckans Affärer, Resumé och Dagens Industri. I och med mediajätten Stampens nära förestående konkurs kommer ägarkoncentrationen i tidningsbranschen ytterligare öka. Till Bonniers imperium kan även läggas Sveriges största
TV-kanal, TV4, samt alla dithörande TV-kanaler. Man äger även Svensk Filmindustri, Adlibris, Förlagssystem (för distribution av böcker från förlag) och Pocketshop.
De två andra dominerande storägarna inom svensk media är Stenbeck (som direkt
äger Sonet Film, Viasat, Rix FM, Lugna Favoriter, TV3, TV1000, Tele 2 och Metro
International, och indirekt, genom investmentbolaget Kinnevik äger Millicom och
Zalando) och Schibsted (en norsk koncern som i Sverige äger Aftonbladet och
Svenska dagbladet, samt en rad hemsidor, såsom blocket.se, hitta.se, prisjakt.se,
lendo.se, letsdeal.se och destination.se). Utöver dessa tre koncerner, finns det i
praktiken ingen fri media (lokala tidningar borträknade), vilket leder till en otroliglikriktning av nyhetsflödet och upprätthållandet av en snäv åsiktskorridor där borgerBYGG KOMMUNISTEN 3

lig, rasistisk och högerpropaganda dominerar.
Hur är detta möjligt? Lever vi inte i en värld av fri konkurrens? Inte konstigt att vi
inte förstår, när mediamonopolen hindrar förklaringar. Redan Marx visade genom
sin teoretiska och historiska analys av kapitalismen […] att den fria konkurrensen
ger upphov till koncentration av produktionen och att denna koncentration på ett
visst stadium av sin utveckling leder till monopol.
När Marx gjorde detta, gjorde han det på en teoretisk nivå men när Lenin byggde
vidare på Marx analys konstaterade han att monopolen hade blivit ett faktum. Vi
kan alltså lugnt konstatera att de som pratar om fri konkurrens är idealister och
ägnar sig åt kontrafaktiska verklighetsbeskrivningar. Att inte se till den materiella
verkligheten, där monopolen totalt dominerar svensk ekonomi, utan istället framhålla den fria konkurrensens idé är propaganda, något som endast kapitalisterna
tjänar på.

Det svenska finanskapitalet
Utöver sina observationer om kapitalets och produktionens koncentration, som diskuterats ovan i en svensk kontext, betonade Lenin bankernas nya roll. Han skrev
att:
”I samma mån som bankväsendet utvecklas och koncentreras i några få institutioner, förvandlas bankerna från blygsamma förmedlare [av lån och dyl.] till allsmäktiga monopol, som förfogar över nästan alla kapitalisters och småföretagares
samlade penningkapital och dessutom över största delen av produktionsmedlen
och råvarukällorna i ett visst land eller i en hel rad av länder.”
Från att ha varit små förmedlare av lån, har de alltså vuxit och precis som inom
industrin, media och produktionen har bankerna koncentrerats till några få händer.
I Sverige domineras marknaden i princip av fyra banker: Nordea, Handelsbanken,
Swedbank och SEB. Vi ska nu titta på dessa och undersöka deras kopplingar till
den svenska industrin.
För tillfället befinner sig svensk ekonomi i en tillväxtperiod, som i stor utsträckning
är beroende av tillväxten på bostadsmarknaden; lägenheter blir dyrare och dyrare,
och bankerna tjänar alltmer pengar på detta. År 2014 gjorde de fyra storbankerna
nämligen en vinst på runt 80 miljarder kronor. Av dessa 80 miljarder kronor, kom
ungefär 65 miljarder kronor från amorteringar och räntor på bostadslån. Lägenheterna som byggs blir allt dyrare, och går långt utöver vad kapitalisterna egentligen
betalar de svenska arbetarna i lön, vilket i realiteten hade inneburit att den svenska
kapitalismen skulle gått in i en klassisk överproduktionskris. Krisen har tillfälligtvis
skjutits upp, eftersom bankerna gått in med lån för att täcka upp skillnaden mellan den svenska arbetarklassens löner och priserna för bostäder. Det är dock inte
artikelns föresats att analysera detta men vi konstaterar kort att inte mycket har
förändrats i denna aspekt sedan Lenins tid: ”En för finanskapitalet särskilt inbringande operation är också spekulation med tomter i närheten av snabbt växande
storstäder.”
Bankerna har vidare enorma intressen i byggföretagen själva och i minst ett fall
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ägs de av samma storkapitalister. Både Skanska och Handelsbanken ingår i Lundbergsföretagen. NCC ägs till ungefär 19 procent av banker, Skanska ägs till nästan
24 procent av banker och JM Bygg ägs till 24 procent av de förutnämnda fyra storbankerna. Förutom byggbranschen, där kapitalisterna skär guld med täljkniv, konstaterar vi att utöver Handelsbankens kopplingar till Lundbergföretagen, ägs även
SEB av storkapitalisternas storkapitalist: Wallenberg. De personliga kopplingarna
mellan industriföretagen och bankerna är också många: Annika Falkengren sitter i
styrelsen för både Volkswagen och Scania, samtidigt som hon är koncernchef för
SEB och är ordförande i Bankföreningen. Lars Idermark, styrelseordförande för
Swedbank, är även koncernchef och VD för Södra Skogsägarna, samt styrelseledamöt i det Wallenbergägda vårdföretaget Aleris. Listan kan göras lång. Som vi
visat ovan har det svenska bankkapitalet smält samman med det svenska industrikapitaliet. Dessa går inte längre att skilja åt, och det nya finanskapitalet dominerar
svensk ekonomi.
Vad innebär då den totala dominansen som detta gigantiska finanskapital utövar?
Lenin skrev att [s] sedan ett monopol en gång kommit till stånd och förfogar över
miljarder, genomtränger det med absolut oundviklighet samhällslivets alla områden
oberoende av den politiska strukturen eller vilka som helst andra ’detaljer’.
För något år sedan blev det i Sverige en smärre skandal, när det kom fram att
Sverigedemokraterna och Svenskt Näringsliv myser ihop sig, och att den organiserade svenska kapitalismen hjälper till att utforma Sverigedemokraternas ekonomiska program. Vi vill dock betona att detta inte ger Sverigedemokraterna någon
särställning, detta är något som sker med alla politiska partier i riksdagen. Svenskt
Näringsliv menar själva att ”[d]et är naturligt att tala med alla riksdagspartier.” Detta
är ett av de sätt som det organiserade svenska finanskapitalet tränger in i och
kontrollerar både politiken och samhällslivet. Den åsiktskorridor man skapat genom det otroligt koncentrerade ägandet av medier i Sverige kompletteras alltså
av finanskapitalets kontroll över Sveriges politik. Ett konkret resultat av monopolkapitalisternas kontroll över svensk politik kan vi se om vi kastar en hastig blick på
skattesystemet. I början av juni avslöjades att ”[å]tta av Sveriges 20 största bolag
betalar ingen eller mycket lite bolagsskatt i Sverige” samtidigt som aktieägarna får
allt större utdelning. Dessa bolag är bland annat SCA, SKF, Skanska, Electrolux
och Sandvik, tillhörande antingen Wallenberg- eller Lundbergsfären. När SCAs vd
får frågan om huruvida det är rätt att inte betala skatt, svarar han att ”[v]i följer reglerna och vi tycker att det är rätt att betala skatt på det sättet som politikerna och
de olika lagstiftarna förelagt.” Genom att kontrollera politiken och lagstiftningen har
monopolkapitalet försäkrat sig om en för dem gynnsam politik, och staten kan utan
tvekan karaktäriseras som ett redskap för monopolkapitalisterna.
Utöver detta påverkansarbete finns det kopplingar mellan politiska företrädare och
storkapitalet. Det är ingen slump att gamla socialdemokrater får toppjobb inom
olika företag och föreningar efter att de lämnat politiken (Thomas Östros med
kopplingar till både Bankföreningen och Internationella Valutafonden och Göran
Persson med både eget gods och konsultuppdrag är bara några exempel). Andra
exempel är Carl Bennet, med täta kopplingar till ledande socialdemokrater, såsom
Stefan Löfven, Antonia Ax:son Johnson, som tidigare suttit i Folkpartiets styrelse
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och nu representerar Liberalerna i Upplands Väsby, samt Gustaf Douglas, aktiv i
Moderaterna och tidigare även ledamot i deras partistyrelse. I riksdagen finns det
alltså ett intresse representerat: monopolkapitalisternas.

Världen delas upp mellan de imperialistiska makterna
När Lenin gjorde sin analys för hundra år sedan konstaterade han att det är ett
faktum att ”kapitalismens övergång till […] den monopolistiska kapitalismens stadium […] är förbunden med en skärpning av kampen om världens delning.” För
honom var dock uppdelningen förbunden med en fysisk, territoriell uppdelning, där
länderna, vars monopol krävde expansion, koloniserade mindre utvecklade länder
och utnyttjade dessa som råvarubas och avsättningsmarknad för industriprodukter.
Så ser det inte ut idag: behovet av en fysisk närvaro (bestående av exempelvis
trupper) har delvis försvunnit. Idag ser det istället ut som så, att en stat kan vara
självständig på pappret men dess ”ekonomiska system, och därmed dess politik är
styrd utifrån.” Detta förhållande kallade Kwameh Nkrumah, Ghanas självständighetsledare, för neo-kolonialism. De gamla kolonialmakterna lämnade kolonierna
men behöll den ekonomiska kontrollen exempelvis genom ”införandet av ett banksystem kontrollerat av den imperialistiska makten.” För att illustrera detta förhållande anför vi Tjeckien, där 95 procent av bankerna kontrolleras av utländska banker,
företrädesvis österrikiska (Raifeissen Bank och Erste Bank).
Vi kan alltså se att formen för den imperialistiska kontrollen förändrats, även om
inte kontrollen i sig har släppt. För att illustrera detta förhållande kommer vi att
analysera Tysklands roll i östra Europa, som efter socialismens fall har gjorts beroende av den tyska imperialismen på ett väldigt tydligt sätt. I och med den tyska och
europeiska expansionen österut har man hittat en motståndare i Ryssland, vars
monopolkapitalister har egna intressen. Vi kommer därför även att kasta en hastig
blick på Ryssland, för att försöka se hur kapitalismen utvecklat sig där. Först då kan
vi skapa oss en uppfattning om de svenska, tyska och europeiska monopolkapitalisternas intressen och se den svenska imperialismen i en större kontext.

När världen är uppdelad tar man av varandra
Vi har tittat på Sverige och konstaterat att den svenska kapitalismens utveckling
lett till att den svenska kapitalismen blivit imperialistisk och vi har även sett hur den
svenska imperialismen underordnats den tyska, som expanderar allt kraftigare.
Detta har gjort att de tyska och svenska kapitalisternas intressen sammanfaller.
Mot denna bakgrund bör man även se Sveriges närmande till NATO. Det vi dock
ska göra nu, är att rikta blicken mot Ryssland, det i dagsläget kanske största hotet
mot den tyska och amerikanska imperialismen. Inte för att det är ett anti-imperialistiskt land, utan just för att det är ett imperialistiskt land.
Den ryska kapitalismen har utvecklats på ett unikt sätt sedan realsocialismens fall,
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och det har tagit några år för den att samla sig och börja befästa sina egna intressen. Om vi kort applicerar samma kriterier på Ryssland som vi gjort på Sverige, så
framträder bilden av även en rysk imperialism. Vi ser att ”10 procent av ryssarna
äger 85 procent av den privata förmögenheten.” Jämfört med USA, där 10 procent
av befolkningen äger 75 procent av den privata förmögenheten innebär detta att
kapitalet är ännu mer koncentrerat i Ryssland än i USA. Hur ser det då ut med finanskapitalet? Genom en snabb blick på de konglomerat som bildats i Ryssland efter realsocialismens fall, ser man att ”en finansoligarki har uppstått.” Denna består
av oligarker som är inblandade i oljehandeln, bankverksamhet och media, och den
största gruppen är centrerad kring Putin själv. På grundval av finanskapitalet uppstår en allt större kapitalackumulation, som tvingar kapitalisterna att exportera kapital. Detta sker även i Ryssland. Den ryska finanskapitalismen är bland de största
kapitalexportörerna i världen, och direktinvesterade så mycket som 95 miljarder
dollar 2013, vilket innebär att man hamnar på fjärde plats i världen, före Tyskland.
Även de ryska monopolen har ett behov av att sluta sig samman. För bara tre år
sedan framkom exempelvis att världens största exportör av kaliumkarbonat (ett
sorts gödningsmedel), Uralkali, hade riggat sina exportpriser. Sist, men inte minst,
expanderar även den ryska staten, å de ryska monopolens vägnar, utanför sina
egna gränser. Genom projekt såsom Eurasiska Ekonomiska Unionen (EEU) har
man knutit Kazakhstan, Vitryssland, Armenien och Kyrgyzistan närmare, och genom Shanghai Cooperation Agreement har man närmat sig Kina. Det bör dock betonas att Ryssland även visar upp egenskaper som oftare karaktäriserar utsugna
länder, såsom en stor råvarusektor (exempelvis gas och olja).
Då den ryska imperialismen lägger under sig nya områden för de ryska monopolen
att exploatera hamnar den i konflikt med den tyska och amerikanska imperialismen, som är ute efter samma områden. Detta har hänt i Georgien, Ukraina och
senast i Syrien, där Ryssland och USA/EU hamnat på två olika sidor i varje konflikt.
Ända sedan realsocialismens fall har Ukraina balanserat mellan EU och Ryssland,
och de ukrainska kapitalisterna har varit splittrade i frågan. 2014 slog pendeln dock
slutgiltigt över till förmån för EU, och Ukraina skrev under ett frihandelsavtal som
skulle trätt i kraft i januari i år. Ryssland lyckades dock kapa åt sig Krim och hålla
östra Ukraina utanför EU. Den amerikanska och tyska imperialismen har nu nått
det stadium där de inte längre på fredlig väg kan expandera i Östeuropa, samtidigt
som den ryska imperialismen har nått det stadium där den kan börja sätta hårt mot
hårt. Det skapar en situation där de måste ta av varandra för att kunna fortsätta
expandera, och om de inte expanderar så hamnar de genast efter i den stenhårda
konkurrensen mellan monopolen. I denna situation är det väldigt farligt att, såsom
vissa, enbart ”se imperialism som USAs ’imperium’ och på denna basis hylla uppkomsten av nya kapitalistiska stater.” Det är en situation som denna som är upptakten till nästa stora imperialistiska omfördelning, det vill säga världskrig.

Nästa numer av Byggkommunisten utkommer den 5 december!
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Byggkommunisten utkommer med fyra nr per år.
Håll dig uppdaterad om kommunisternas
verksamhet inom byggnads, kontakta
redaktionen så ser vi till så att broschyren
alltid finns på din arbetsplats.
Mail: byggkommunisten@skp.se
Tel: 0706-675852

Den som blir medlem i Sveriges Kommunistiska Parti har insett att det
samhälle vi lever i måste göras om till ett bättre. Kort sagt, man vill själv
vara med och forma framtiden genom en aktiv politisk insats. Den som
organiserar sig har insett att vi ensamma inte kan göra mycket men
tillsammans kan vi åstadkomma förändringar.
Tycker du liksom vi, att arbetslösheten är ett resursslöseri utan
motstycke? Att den ständiga fruktan för nedskärningar och ökad
arbetslöshet måste få ett slut? Att skattepengar ska användas till att
garantera trygghet för våra barn, gamla, sjuka och handikappade, istället
för att betala de kriser som kapitalismen orsakar? Att ingen på grund av
arbetslöshet eller sjukdom ska tvingas gå från hus och hem?
Då är det hög tid att även du går med i SKP…
Kontakta vår particentral för mer information, eller för
kontakt med närmaste lokalavdelning.

Sveriges Kommunistiska Parti
08-735 86 40 skp@skp.se www.skp.se
Flyghamnsgatan 1, 128 35 Skarpnäck

Läs Kommunisternas månadstidning på nätet
www.riktpunkt.nu eller ta en prenumeration!

