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Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru. Athualpa Jerusalen – en 

fallstudie  

Protestantism, capitalism and development in Peru. Atahualpa Jerusalen – a case 

study.  

 

Abstrakt / Abstract 

This case study aims to analyse and explain why a specific community in the Andes of Northern Peru working 

under the social organisation of cooperative has been relatively successful in creating work opportunities and 

an apparent higher level of development and organisation. In the aftermath of the agrarian reform in Peru of 

1969 Atahualpa-Jerusalen was formed as a cooperative. In the seventies, most of  the dwellers converted to 

Protestantism after being visited by several missionaries from the United States. Today the community is 

seemingly more developed than its surrounding neighbouring communities – all catholics – and is therefore 

an interesting opportunity to study the classical sociological theory of the protestant ethic and the spirit of 

capitalism as it was first presented by Max Weber. The thesis to be explored in this text is how ideology can 

influence the relationship of community members with the community and the modes of production. By 

qualitative data collection on site at the Atahualpa-Jerusalen cooperative, using an ethno methodological 

approach to the analysis of participative observation, observation, interview and analysis of visual information 

(photograph) this paper intends to explore the reasons behind Atahualpa-Jerusalens apparent success and the 

plausibility of Weber´s classical thesis.  

 

Den här fallstudien syftar till att analysera och förklara varför ett visst samhälle i Anderna i norra Peru som 

arbetar och fungerar under kooperativ som social ordning har varit relativt sett framgångsrik när det gäller att 

skapa arbetstillfällen och en till synes mer utvecklad organisation. Atahualpa-Jerusalen bildades som ett 

kooperativ I kölvattnet av jordreformen från 1969 i Peru. Under 1970-talet konverterade de flesta av bosättarna 

till protestantismen efter besök från flera olika evangliserande organisationer från USA. Samhället är till synes 

mer social- och ekonomiskt utvecklat än dess omnejd – som alla har katolsk majoritetsbefolkning – och är 

därför ur en sociologisk synvinkel ett intressant tillfälle att studera Max Webers klassiska tes om 

protestantismen och kapitalismens ursprung. Den tes som jag kommer utforska i den här texten är huruvida 

ideologi  kan påverka invånares förhållande till produktionsmedlen. Genom kvalitativ datainsamling direkt på 

plats vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen, med hjälp av en etnometodologisk analaysmetod av data insamlad 

genom observation, intervjuer och analys av visuell information (fotografier) vill jag i den här uppsatsen 

utforska möjliga anledningar bakom kooperativets uppenbara framgång.  
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Inledning  

 

30 Km utanför den peruanska staden Cajamarca ligger samhället Porcon Alto beläget i en 

skogbeklädd dal på drygt 3000 meters höjd över havet. Samhället, och kooperativet Atahualpa-

Jerusalen som är verksamt där, skiljer sig markant från omnejden. Den sociala ordningen, ekonomin, 

de religiösa värderingarna, sammanhållningen och infrastrukturen är viktiga och påtagliga skillnader. 

Även landskapet är annorlunda: de lummiga skogbeklädda bergssluttningarna och dalarna är 

resultatet av kooperativets reforesteringsprogram. Skogen utgörs av drygt 15000 hektar (Herrera & 

Cardenas 2008) och den anlades under 1970-talet.  

  Kooperativet Atahualpa-Jerusalen skiljer sig från övriga kommuner i Cajamarcaregionen som 

annars är en region i Perú med mycket hög fattigdomsindicier. Enligt siffror från Perus statistiska 

centralbyrå (Institutio Nacional de estadistica e informacion) så lever drygt 16-23% av Cajamarcas 

befolkning i  extrem fattigdom (INEI 2016). Denna siffra är den högsta i hela Peru. Även HDI (Human 

Development Index) är bland de fyra lägsta i Peru (Figallo 2005:4). 

 

Regionala varianser i extremfattigdom för Peru. Cajamarca är den delstat som har allra högst indicier för extrem 

fattigdom, 16-23%. av Cajamarcas befolkning lever i extremfattigdom.  

 Källa:Instituto Nacional de Estadistica e Informacion Del Peru (2016)..  

 

Det blir därför slående för besökare som kommer till Porcon Alto och kooperativet där att det där 

tycks råda relativt sett ekonomiskt välstånd.  Besökare tycks närmast ha klivit in i en annan värld av 

ordning, harmoni, arbete och flit när man lämnar omnejden och kommer till kooperativet Atahualpa-

Cajamarca 
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Jerusalen vid Porcon Alto.  

  Jag blev först fascinerad av kooperativet vid Porcon Alto och de potentiella skälen till denna skillnad 

vid ett besök för några år sedan. Det var då som tanken på en sociologisk fallstudie av kooperativet 

först föddes.  

  Max Weber utvecklade i sitt klassiska verk Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (Weber 

1978a:46-50 Parkin 2002, Barbalet 2008,  Akvaag & Andersson 2008:17) tesen om att det skulle 

kunna finnas en korrelation mellan protestantisk etik – särskilt tanken på kallelse, eller predestination 

– och uppkomsten av en kapitalistisk mentalitet. Detta är relevant för studier av kooperativet 

Atahualpa-Jerusalen då man där till skillnad från omgivande samhällen är protestanter. Under tidigt 

1970-tal kom missionärer från USA till platsen för att sprida sin protestantiska tron och en majoritet 

av bosättarna konverterade och blev protestanter. Kan det finnas något samband mellan protestantisk 

etik och ekonomiska utveckling i kapitalistiskt, eller proto kapitalistisk riktning i fallet Porcon Alto? 

Tidigare studier, främst i västvärlden, har visat på ett möjligt samband mellan protestantisk etiken och 

kapitalistisk och/eller företagsam mentalitet (Merrens & Garreth 1975, Blood 1969, McHoskey 1994, 

Carr 2003). Även FN:s senaste utvecklingsrapport (UNDP 2015) visar på ett möjligt samband mellan 

arbete och företagssamhet och social- och ekonomisk utveckling. Denna fråga är av stort intresse i en 

värld där hundratals miljoner människor fortfarande lever i utsatthet och fattigdom. Det här är 

fallstudie som genom kvalitativ metod söker utforska Webers tes i förhållande till den 

socioekonomiska utvecklingen vid Porcon Alto.  

 

Syfte  

 

Syftet med den här fallstudien är att granska  Webers klassiska tes om den protestantiska etiken och 

kapitalismens andes förklaringskraft i förhållande till kooperativet Atahualpa-Jerusalen i 

Cajamarcaregionen, Perú. Metoden är kvalitativ och söker skapa en specifik förståelse för hur 

människorna vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen upplever och analyserar sin verklighet.  
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Problemformulering  

 

Vad har Max Webers klassiska tes om kapitalismens ursprung för förklaringskraft i en fallstudie av 

kooperativet vid Atahualpa-Jerusalen? Kan Webers tes vara användbar för att förklara samhällets 

socioekonomiska särart och i sådana fall hur?  

 

Tes 

 

Jag kommer i den här texten argumentera för att Webers klassiska tes om den protestantiska etiken 

och kapitalismens ursprung har relativ stor förklaringskraft i den här fallstudien.  

 

Avgränsningar  

 

Den här fallstudien fokuserar på att utfroska Webers klassiska tes. Författaren gör ej anspråk på att 

täcka hela samhället i fallstudien när det gäller stratifiering, genusförhållanden eller andra 

sociologiska frågor utan fokuset ligger snävt på relationen mellan ideologi och materiell verklighet. 

Jag kommer att redogöra för vissa historiska och generella data för att ge läsare tillräcklig kontextuell 

kunskap i förhållande till uppsatsen. Studien är dessutom kvalitativ och större generella slutsatser om 

kapitalism, utveckling, protestantism eller den peruansk landsbygden beivras. Fallstudien bör ses som 

kunskapsproduktion som specifikt beskriver en viss grupps upplevelse- och sociala verklighet.  

 

Bakgrund  

 

Historia 

 

Den plats där Granja Porcon ligger förekommer i spanska register först år 1535. Jordbruk och 

boskapsuppfödning beskrivs då vid platsen (Eguren 2006). Långt senare, under 1970-talet genomförs 

i Perú en omfattande jordreform. Genom övergripande omfördelningar av jordarealer sökte den 

dåvarande peruanska regeringen utjämna de stora sociala och ekonomiska ojämlikheter som råder i 

det peruanska samhället (Keen & Haynes 2008:411). Enligt förespråkare var detta bara möjligt genom 
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en fundamental förändring som svepte borta kolloniala- och feodala rester. Genom en radikal 

överföring av det land som funnits koncentrerat till en priviligierad oligarki direkt till bönderna sökte 

man under epitetet ”`¡La tierra para quienes la trabajan!” lösa Perús sociala-, och ekonomiska 

problem (Garcia 1970).  Jordreformen var så pass övergripande att dess effekter sträcte sig bortom 

den ojämlika fördelningen av land. Den peruanska sociologen Andrés Figallo  (2005:109) har pekar 

på hur jordreformen dessutom fick en oönskad sekundär effekt. Detta då den traditionella sociala 

sammanhållningen och arbetsdelningen försvann med det sociala tvånget som den tidigare ojämlika 

arbetsdelningen inneburit. Det sociala tvånget fick oftast ingen ny motsvarighet i de kooperativ som 

växte fram runt om i Perú i kölvattnet av jordreformen.  

  År 1969 bildas “Cooperativa Agraria de Trabajadores Atahualpa Jerusalén” (Herrera & Cardenas 

2008:40). Till skillnad från andra kooperativ som bildades under epoken så upplöstes inte 

kooperativet under 1970- och 1980-talen (2008:41). Vid bildandet hade kooperativet bara en handfull 

invånare. År 2017 uppgår dessa till flera tusen (Granja Porcon 2017). Under 1970-talet kom 

missionärer från USA till Porcon för att predika protestantiska trosuppfattningar. Invånarna i Porcon 

alto var speciellt positiva till evangeliseringen och de allra flesta av bosättarna lämnade den katolska 

tron till förmån för den protestantiska (Figallo 2005:110). 

 

Teori  

 

I  följande avsnitt redogörs för den teoretiska utgångspunkt som jag har valt för min studie – Max 

Webers religionssociologi och särskilt tesen om kapitalismens ursprung som denne presenterade i 

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1978a). Tesen gör gällande att det i många 

samhällen historiskt sett de facto har  funnits materiella resurser för att skapa en kapitalistiskt 

orienterad ekonomi men att detta bara i vissa specifika fall inträffat.  Vidare menar vissa bedömare 

(Parkin 2002, Barbalet 2008) att, till skillnad från marxistiska strukturalistiska förklaringar, krävs det 

en viss ideologi för att kapitalistiska produktionsmetoder skall kunna slå igenom. Den protestantiska 

etiken är ett exempel på en sådan ideologi.  

En central fråga för den här fallstudien är om denna tes kan ha någon förklaringskraft för att förklara 

kooperativet Atahualpa-Jerusalens socioekonomiska särart. Samtidigt så är det viktigt att vara 

försiktig med sådana generaliseringar. Det finns exempel där protestantisk etik inte varit normen men 
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där ändå en kapitalistiskt orienterad produktion varit normativ. Ett sådan exempel är de italienska 

statsstaterna under 1600-talet där en kapitalistisk ekonomi tycks ha uppstått i ett katolskt samhälle.  

I västvärlden finns flera exempel på empiriska studier som undersökt den här frågan (Merrens & 

Garreth 1975, Blood 1969, McHoskey 1994, Carr 2003) som pekar på en möjlig korrelation mellan 

den protestantiska etiken och kapitalistisk mentalitet. I  den här studien önskar jag undersöka Webers 

tes i förhållande till kooperativet Atahualpa-Jerusalen.   

 

Bakgrunden till Webers religionssociologi  

 

Karl Marx (1970:1) beskrev religionen som en överbyggnation för ett systems underliggande 

produktionsmedel. Religionen skapar inte – den skapas. Det centrala i den marxistiska anlysen är att 

orsakssambandet mellan ideologi och materiell verlighet fastställs som att den materiella basen ger 

upphov till överbyggnationen (religionen, m.fl) och inte tvärtom (Parkin 2002). Detta kan beskrivas 

som: (i) å ena sidan så är religionen ett negativt hinder till förverkligande av mänsklighetens sanna 

potential. (ii) Å andra sidan visar den marxistiska analysen av religionen också på varför den är det, 

religionen är inte massornas opium i rekreativt syfte – religionen är massornas opium för att lätta 

bördan av det fruktansvärda orättvisor som präglar feodala och kapitalistiska produktionssystem 

(Marx 1959, 1970:3). En alienerad och utsatt grupp behöver, enligt denna tankegång, religion för att 

lindra sin börda. Det var denna syn som Weber förhöll sig till när han introducerade en ny syn på 

religionens sociologiska roll.    

 

Den protestantiska etiken och kapitalismens anda 

 

Att reducera religionen till en projektion av de materiella villkoren är intuitivt attraktivt som 

förklaringsmodell. En sådan förklaring blir däremot snabbt problematiskt för fallet Porcon Alto. Detta 

då samhället var extremt fattigt innan religionen introducerades. Om religionen uppkommer som 

resultat av kapitalistiskt orienterade produktionsmetoder så tycks detta inte var sant i fallet Porcon 

Alto. Innan kooperativet där inledde den socioekonomiska utvecklingen så rådde det utbredd 

fattigdom där. Om det finns en kapitalistisk ande närvarande i Porcon, hur skulle då en sådana ande 

kunna ha uppstått ur produktionsmetoder som tycks feodala eller närmast medeltida, såsom fallet var 
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innan missionärerna kom till platsen under 1970-talet? (Figallo 2005:110). Om en kapitalistisk ande 

uppstår i Porcon så borde dess ursprung inte rimligtvis vara produktionsmedlen då dessa var mycket 

primitva när protestantismen kom till platsen och väldigt långt ifrån den typ av produktionsmodell 

som återfanns i England under 1800-talet när kapitalismen först utvecklades där (Figallo 2005:111). 

Detta försvårar en rent materialistisk förklaringsmodell av uppkomsten av kapitalistisk mentalitet vid 

Porcon Alto. Trots att Weber aldrig explicit nämner Marx i sina skrifter så gör vissa gällande att Weber 

på sätt och vis befinner sig i en sorts polemik med Marxs strukturalistiska förklaringsmodeller (Parkin 

2002:9,40).  

  Om Marx skrev sparsamt om religionen så är fallet närmast det motsatta för Max Weber. Max Weber 

ser inte religionen som en konsekvens av materiella förhållanden, utan religionen ses som en extern 

social kraft som kan förändra den materiella verkligheten. Ett typexempel är Webers tes om den 

protestantiska tron som ideologisk drivkraft bakom framväxten av kapitalismen. Weber söker visa på 

att det i protestantismen finns en potential för att utveckla kapitalistisk rationalitet, om de materiala 

villkoren är de rätta, som de övriga världsreligionerna har saknat (Weber 1978b:570).  

Detta berodde främst på det som Weber kallar predestination (Parkin 2002:44, 45). Tanken var att 

vissa individer var på förhand utvalda för paradiset och andra för helvetet. Det var omöjligt att veta, 

som troende, till vilken grupp man hörde. Detta ledde till en frälsningsångest som fick de troende att 

söka bevis för att de var utvalda för frälsningen. Ett sätt att veta vilken grupp man tillhörde ansågs 

vara ekonomisk och materiell framgång. Det var därför viktigt att arbeta med flit för att uppnå detta 

för frälsningens skull.  

En annan viktig aspekt var tanken på plikten att inte slösa bort guds gåvor. Om gud givit de troende 

en chans att nå ekonomisk framgång så måste denna möjlighet gripas, allt annat vore en synd 

(Giddens 2009:84, Weber 1978b:575). Denna tes är mycket framträdande i   Den protestantiska etiken 

och kapitalismens anda (Weber 1978a:47,48,51). Vad som åsyftades var den protestantiska tanken 

på att gud “kallade på de sina” att leva på ett visst sätt, utföra ett visst yrke.(Parkin 2002:48,49.  

Weber söker i sin text med relativt stor framgång saluföra tanken på ideologi som aktivt skapande av 

världar och inte passivt skapad av strukturer.  Weber menade att den typ av rationell kapitalism som 

föds just i västra Europa gjorde detta till följd av att det fanns både substans och anda för att utveckla 

en kapitalistisk mentalitet (Parkin 2002:41,42).Weber menade att det har funnits många samhällen 

genom historien som potentiellt hade kunnat utvecklat kapitalismen ur rent matieralistiska perspektiv 



Student: Max Sundqvist  

Termin: VT17  

Kurs: Sociologi – kandidatkurs (30hp)  

Delkurs: Uppsats (15hp)   

Titel: C-Uppsats  Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru: Atahualpa Jerusalen – en 

fallstudie   

 

                                                                                                        

                                                                                                                                     

7 

 

men som saknade de rätta ideologiska verktygen. Den protestantiska tron är den typen av ideologi 

som krävs  (Weber 1978a:24-27,30-34,36). Det var först i norra Europas protestantiska befolkningar 

som både materiella och ideologiska villkor uppfylldes för en kapitalistisk ekonomi.  

 

Religion, makt och legitimitet 

 

För att en analys av maktuttövande skall vara komplett krävs i den klassiska Weberianska typologin 

en analys av befallningsmottagande eller befallningars legitimitet (Parkin 2002:74-80). Detta betyder 

att befallningar kan värderas olika beroende på varför de åtföljs. För Weber cirklar diskussionen om 

makt kring tanken om legitim auktoritet.  

Weber delar in legitimitet i tre huvudgrupper: Traditionell, Lagligt-rationell och karismatisk 

legitimitet. (Parkin 2002:74,75, 77-83). Den förstnämnda vilar sin legitimitet på traditionen, vanan 

och historian. Den karismatiska ledarens legitimitet bygger helt och hållet på dennes förmåga att 

övertyga sina underordnade om sina fantastiska, närmast magiska, personliga egenskaper. Eller enligt 

Parkin (Parkin 2002:77).  

 I fallet Atahualpa-Jerusalen är det av vikt att poängtera att man har valt samma ledare sedan flera 

decennier – Señor Quispe – som är den som förespråkade många av de framgångsrika praktiker såsom 

inplantering av skog. I viss utsträckning tycks även den karismatiska ledaren förekomma i Porcon. 

Men dennes ledarskap måste samexistera med den traditionella legitimiteten – religionen – och på 

sätt och vis balanserar dessa två varandra.  

 

Makt som producerande kraft  

 

En viktigt bidrag av den franske filosofen och idehistorikern Michel Foucault är tanken på makt som 

producerande kraft:  

” We…cease…to describe the effects of power in negative terms…power produces…produces reality; 

it produces domains of objects and rituals of truth. The individual and…knowledge…belong to this 

production.”  (Foucault 1995:183). 



Student: Max Sundqvist  

Termin: VT17  

Kurs: Sociologi – kandidatkurs (30hp)  

Delkurs: Uppsats (15hp)   

Titel: C-Uppsats  Protestantism, kapitalism och utveckling i Peru: Atahualpa Jerusalen – en 

fallstudie   

 

                                                                                                        

                                                                                                                                     

8 

 

 

Ovan citat, från Foucaults inflytelserika historiska studie av makt, Övervaka och Bestraffa pekar på 

en aspekt av makt som det Weberianska legitimitetsperspektivet inte lyckas fånga. Makt blir för 

Foucault en producerande kraft som genom språket, interaktionen och riter producerar en verklighet.  

  I Fallet Porcon blir detta tydlig även för landskapet: reforestering, urgrävning av diken, 

betvattningskanaler gör det uppenbart att makten vid Porcon Alto kan förstås som en producerande 

kraft som producerar psykisk och fysisk verklighet.  

 

Tidigare forskning  

 

I den här delen så kommer jag redogöra för studier som är relevanta för denna fallstudie. Något som 

kommer bli uppenbart är att de flesta av dessa har genomförts i västvärlden. Detta är en del av skälet 

till varför jag var motiverad att göra just denna fallstudie – det finns helt relativt sett få studier av hur 

närvaron av protestantisk etik påverkar individers fallenhet för företagsamhet och kapitalistiska 

tendenser i utvecklingsländer. Trots detta så är det ändå relevant att diskutera några av dessa studier. 

I övrigt så kommer jag redogöra för specifika studier av kooperativet Atahualpa-Jerusalen.   

 

Tidigare studier om Atahualpa-Jerusalen  

   

 I en artikel med titeln ideales religiosos y ethos económico: las tesis de weber y la cooperativa 

agraria evangelista atahualpa jerusalén av den peruanska sociologen Andres Figallo (2005) 

diskuteras just den tes som är relevant för den här texten – relation mellan den protestantiska etiken 

och kapitalismens anda.  

  Figallo kommer fram till att det visserligen kanske inte går att bevisa att evangeliseringen skulle ha 

varit en direkt katalysator för kooperativets ekonomiska utveckling (Figallo 2005:127,128) men att 

det dock finns övervägande bevis för att religionen fungerat som en socialt sammanhållande kraft, 

samt att den etik av arbete och flit som religionen inspirirerat varit av vikt för samhällets utveckling. 

Figallo antar en komprissande attityd gentemot protestantismens roll i ekonomisk utveckling vid 

Porcon Alto. Å ena sidan pekar han på vikten av investeringar från FN.s Agrara Bank och andra 
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stödprogram från till exempel Belgiska biståndsorganet, som av stor vikt för Porcons utveckling. 

Däremot pekar Figallo på religionen som viktig kraft för den ekonomiska utvecklingen. Någonting 

som förfatataren menar är i linje med Webers subjektivistiska tes om materiell bas i relation till 

ideologi och ekonomisk utveckling. Figallo menar att tesen delvis är ett skarpt verktyg för att beskriva 

förhållandena vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen. En annan artikel som är av sociologiskt intresse 

är artikeln  Lógicas de ocupación en la estructura espacial de cooperativas rurales:  Granja Porcón, 

Cajamarca (Raico 2015). Evelin Raico studerar hur själva kooperativets arkitektur och spridning i 

rummet påverkats och förändrats i takt med att de ekonomiska aktiviteterna utvecklats. Vi kan här se 

hur miljö, infrastruktur, och kommunikationer utvecklas och anpassas i förhållande till den 

ekonomiska och sociala utvecklinge. Atahualpa Jerusalen förekommer i texten Fe y valores en la 

gestión del desarrollo local:experiencias en Ancash e Ica ( Herrera & Cardenas 2008:39-41) där 

återigen kopplingen mellan protestantisk etik och disciplin och ekonomisk utveckling diskuteras. Här 

visas artikelförfattarna på en koppling mellan kooperativets etik och specifika ekonomiska beslut och 

investeringar – till exempel implementeringen av et zoo och investeringar i bland annat 

mejeriproduktion. 

 

Tidigare studier om den protestantiska etiken och sociala handlingar  

 

 Flera tidigare studier i västvärlden har visat på ett möjligt samband mellan företagssamhet och den 

protestantiska etiken. Socialpsykologer har i experiment bland annat visat på att människor som har 

avvikande höga värden för protestantisk etik även uppvisar en tendens att lägga relativt sett mer tid 

och och kraft på utvalda arbetsuppgifter (Merrens & Garreth 1975). Ytterligare studier har visat på 

att den protestantiska etiken på ett eller annat sätt (Blood 1969, McHoskey 1994, Carr 2003) påverkar 

individers företagsamhet/kapitatliska mentalitet i moderna västerländska industrisamhällen.  

  Sociologen Daniel Bell har i en artikel vid namn The Protestant Ethic pekat på hur den kapitalistiska 

produktionsmodellen kräver en viss sorts individer, med en viss sorts disciplin som uppkommer 

genom att en viss religiös rörelse – protestantismen – rättfärdigar agerande efter sådana premisser 

(Bell 1996:35). Psykologen Adrian Furnham (1982:277) har i en studie i England pekat på hur 

individer som uppvisar höga värden för protestantisk etik är mer benägna att förklara arbetslöshet 

med hjälp av individualistiska förklaringar samt tendera att vara mer kritiskt inställda till statlig hjälp 
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i form av bidrag till arbetslösa. Ytterligare studier har visat på ett samband mellan protestantisk 

arbetsetik och positiv inställning till självdisciplin och auktoritära strukturer (Feather 1984, 

McDonald 1972). I en annan intressant studie så jämfördes protestantisk etiks inflytande på 

arbetsmoral i tretton olika länder (Furnham,  Bond, Heaven, Hilton, Lobel, Masters & Van Daalen 

1993) och ett spännande resultat av den var att människor i utvecklingsländer i studien generellt 

tycktes uppvisa högre värden för det som skulle kunna betecknas som protestantisk etik och 

arbetsmoral. Detta skulle kunna vara en indikator på att även om studier i västvärlden på det här 

området är relevanta att förhålla sig för fallstudier i utvecklingsländer så finns det anledning att 

genomföra liknande studier i utvecklingsläder då kulturella, ekonomiska och sociala skillnader kan 

påverka relevanta sociologiska mekanismer.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Samtliga studier som gjorts om kooperativet Atahualpa-Jerusalen har varit teoretiskt betonade och 

fältarbete tycks inte ha förekommit i någon vidare utsträckning. Detta är inte fallet för studier i 

västvärlden – som vi sett ovan finns det flera exempel på empiriska studier, främst från forskare inom 

psykologi,  där tesen om den protestantiska etikens påverkan på ekonomiska tendenser undersökt i 

moderna industrisamhällen. Däremot har jag inte funnit några omfattande redogörelser för fältarbete 

eller empiriskt datainsamlande vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen. Detta är ett drivande skäl till 

den här fallstudien. Det är helt enkelt en väldigt spännande tanke att samla in data på ett område där 

datainsamling tidigare varit väldigt sparsam. Följande del i den här texten redogör för de 

metodologiska aspekterna av mitt fältarbete, samt för själva datainsamlandet i sig. Dessutom tycks 

det finnas relevanta skillnader mellan industrisamhällen och utvecklingsländer på det här området. 

Visserligen ligger den frågan långt bortom den här studiens omfång, men är ändå en intressant fråga 

att föthålla sig till som bakgrund vid genomförandet av denna studie. Men det tycks finnas skäl till 

att utveckla liknande studier i utvecklingsländer.  
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Metod  

 
“Before leaving Harvard I went to see Kluckhohn. In spite of the confidence I had gained from some of my 

training at Harvard, this last session left me frustrated. When I asked Kluckhohn if he had any advice, he told 

the story of a graduate student who had asked Kroeber the same question. In response Kroeber was said to 

have taken the largest, fattest ethnography book off his shelf, and said, ‘Go forth and do likewise.” (Hammersly 

& Atkinson 2007:19).  

 

Det är ofta uppenbart för forskaren ute på fältet att verkligheten inte är något teoretiskt laboratorium 

där samtliga indikatorer kan manipuleras eller kontrolleras. Detta kanske speciellt när arbetet utförs i 

en miljö som är relativt sett annorlunda från den egna. Ovan citat illustrerar hur svårt det kan vara att 

genom inläsning och teori skaffa sig gedigna kunskaper i fältarbetets hantverk och den ängslighet 

som man som forskare kan känna inför tillämpande av.  

   För den som har ägnar sig åt fältarbete i någon utsträckning så känner man säkert igen det svåra i 

att fånga en en kaotisk verklighet, i givna modeller, formler eller teorier.   

Martyn Hammersley och Paul Atkinson har pekat på (2007:20) att det inte finns någon färdig 

standardformer för fältarbete. Forskare måste istället – och kanske främst då oerfarna forskare -  gå 

igenom den frustruerande processen som går ut på att söka finna sig tillrätta i det kvalitativa 

datainsamlandets hantverk. Jag har i mitt arbete valt att söka mig till den etnometodologiska 

traditionen. Den främsta anledningen till detta är att jag söker förstå de ideologiska, sociala och 

ekonomiska konstruktioner som döljer sig bakom vardagliga handlingar.   Etnometodologin, som har 

sin inspiration i filosofen Schutz fenomenologiska arbete, fokuserar på att förstå hur individer 

ensamma och som grupp skapar mening i tillvaron genom språket, handlingar och sätt att tänka 

(Francis & Hester 2004:20-30).  

  Det som började bra med initiala positiva kontakter med kommunikationsansvariga på kooperativet 

Atahualpa Jerusalen via email och telefon gick relativt snart över i en frustrerande väntan på besked. 

Jag kommer att under mitt fältarbete använda mig av deltagande observation, observation samt 

intervjumetod för min datainsamling.  

Det senare är viktigt att diskutera närmare. Jag hade tyvärr inte tillgång till listor för hela samhällets 

invånare för att göra ett representativt urval. Därmed blev jag tvungen att intervju människor på plats 

medan fältarbete fortskred. Detta har både för- och nackdelar. Den uppenbara nackdelen är att urvalet 

blir begränsat till det som finns tillgängligt vid just studiens tillfälle.  
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Däremot finns det en tydlig fördel i  att intervjusituationer uppstår spontant på platsen utan 

förberedelser från deltagarna. Detta är viktigt för att förstå hur verkligheten konstrueras i vardagen 

av invånarna.  

  Sociologen Erving Goffman (1959) har med sitt dramaturgiska socialpsykologiska perspektiv pekat 

på hur jag:et skapas och projiceras i interaktionen med de människor som agenter interagerar med. 

Jaget varierar alltså beroende på vem man samtalar med.  Personerna vid kooperativet Atahualpa-

Jerusalen projicerar antagligen inte samma jag i en spänd intervjusituation med en forskare som med 

någon som kommer fram och talar mer fritt direkt på deras arbetsplats.  

 

Fotografering, visuell information och tolkningar av det visuella inom Sociologin  

 

Fotografi som metod är långt ifrån den vanligaste typen av observation som används inom sociologi. 

Ett intressant sammanträffande är att sociologivetenskapen och fotografivetenskapen föds vid ungefär 

samma tidpunkt – runt 1839 (Emissson & Smith 2000:22,23). 

Trots att fotografier var vanligt förekommande i fältarbeten under sociologins tidiga historia så 

klingade bruket av under den första hälften av 1900-talet.  Det var först under sent 1960-tal som 

fotografering blev vanligare som metod i sociologiska studier.  

 Det var främst i Amerika som fotografi användes flitigt som metodologiskt verktyg. Den förgestalt 

som varit av störst vikt för fotografering och sociologi är onekligen Howard Becker (2000:24,25).  

Becker pekade på fotografin och sociologins har gemensamt sitt fokus på studier av det sociala, 

organisationer och individer. Becker menade att sociologen kan göra fotografens arbete mer 

sofistikerat och passande för sociologin genom att inte enbart fokusera på isolerade bilder utan söka 

sekvenser och dokumentation av bilder . Beckers mål tycks vara att etablera en mer formell relation 

och likhet mellan övriga metoder för datainsamling inom sociologin och fotografering.  

Han menade att skillnaden mellan fotografi och sociologi i motsatta angreppsmetoder –sociologer 

inleder med en teoretisk modell som sedan utforskas ute på fältet medan fotografer istället utforskar 

genom att ta fotografier som sedan analyseras i efterhand – är en viktig skillnad där sociologer kan 

lära sig något från fotografer då om en teoretisk modell inte enkelt kan visualiseras så finns det en 

risk för att den inte är kompatibel med den underliggande verkligheten  (2000:26). 
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  Av de senare perspektiven på fotografi som metod för datainsamling är troligtvis Douglas Harper 

den mest välkända förespråkaren. Harper pekar på vikten av att inte bara producera eget material för 

att visuellt undersöka ett socialt fenomen utan att även använda sig av de fotografier som en viss 

kultur, viss grupp eller vissa individer själva producerar. Vidare pekar Harper på att olika teoretiska 

perspektiv inom fotografering har gemensamt att man söker fånga det som är för flyktigt, svårgripbart 

eller abstrakt för att fångas i skriven text. Harper delar in fotografering i vetenskapliga sammanhang 

i två kategorier – dels finns det ett scientific mode och ett reflexive mode där i det förstnämnda 

sociologen själv håller i kameran och ”bestämmer” vad som är relevant. Det senare går ut på att 

involvera objektet för studien i produktionen av bilder – här får istället medlemmar i en grupp eller 

ett samhälle hålla i kameran och bestämma vad som skall fotas. (Emisson & Smith 2000:28-30).   

Jag kommer främst använda den första typen i den här studien av tidsmässiga skäl.   

 

Observation  

 

För de observationer som jag genomför vid Atahualpa-Jerusalen är mina anteckningar, fotografier 

och inspelningar extremt viktiga. De förstnämnda är rent tekniska och det räcker för mig att konstatera 

att det gäller att anteckna, spela in och fotografera så mycket som möjligt då dessa olika instrument 

alla komplimenterar varandra.    

Jag fokuserar på vardagen då det centrala för etnometodologiska perspektiv är tanken på verkligheten 

som ”skapad” genom interaktioner (Gubrium & Holstein 1997:38,39, Francis & Hester 2004:8).  

 

Intervjumetod  

 

Inom etnografivetenskapen har intervjumetoden länge varit en viktig metod för att få tillgång till 

kunskap om hur olika grupper, individer eller sociala verkligheter är uppbyggda (Crang & Cook 

2007:60,61). Intervjuer kan vara mycket strukturerade eller mer spontana och vardagliga samtal 

mellan intervjudeltagare och forskare.  

  Även om man i den bästa av världar har kontroll över allting omkring intervjuer så var det i fallet 

Porcon svårt. Det är särskilt viktigt att välja en lämplig plats för intervjuerna (2007:64).  
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  I fallet Atahualpa-Jerusalen skulle det visa sig få vissa svårigheter. Jag genomförde som nämnt 

intervjuerna direkt på plats med deltagarna. Detta skulle visa sig ha både för- och nackdelar. Å ena 

sidan så ligger det nära till hands att diskutera arbetet och religionen apropå platsen. Tyvärr blev 

ljudkvaliteten på bandet något lidande, något som försvårade transkribering och gjorde denna något 

mer tidskrävande än vad som var planerat.  

 

En metodologisk triangel? 

 

I min fallstudie har jag valt att använda mig av visuell och textuell information.  Ett bra lyckosamt 

exempel på en sådan teknik återfinns i Gregory Bateson och Margareth Meads The Balinese 

Charachter: a photographic analysis. Här används hundratals fotografier som ämnar beskriva 

deltagare i studien tillsammans med utförlig text som utvecklar det som det som syns på bilderna 

(Emisson & Smith 2000:31).  

Denna studie är viktig inspiration för min studie av kooperativet Atahualpa Jerusalen.. Min tanke var 

att jag bättre skulle kunna fånga verklighetens mångfald genom tre metoder: fotografi, observation 

och intervju. Detta kommer spegla hur data analyseras och presenteras i den här studien. Fotografier 

kommer att presenteras löpande i texten och förklaras och analyseras genom annan data (intervjuer 

och fältanteckningar) tillämpas som stöd i analysen av dessa – och vice versa. De tre metoderna 

fungerar alltså komplimenterande gentemot varandra i analysen i en metodologisk triangel. 

 

Analys 

 

I den här avslutande delen av texten genomförs en detaljerad analys av utvalt insamlat material från 

fältarbete vid kooperativet Atahualpa-Jerusalen. Genom ett tiotal bandade intervjuer ute på 

arbetsplatser med arbetare vid kooperativet gjordes inspelningar av intervjuer som sedermera 

transkriberades för analys. Fotografering och deltagande observation genomfördes i form av besök 

vid olika arbetsmoment, samt besök vid gudstjänst i anslutning till intervjuerna. Under samtliga 

moment fördes anteckningar flitigt som komplimenterande material till fotografierna och de 

inspelade intervjuerna.  
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Genom analys av utvalda utdrag från fältanteckningar, utdrag från transkriberade intervjuer samt 

fotografier från fältarbete hoppas jag genom dessa tre datainsamlingsmetoder kunna fånga den 

mångfacetterade verklighet som existerar vid kooperativet i den metodologiska triangel som nämndes 

i metodgenomgången. Analysens syfte är att söka svar på frågan om hur den protestantiska etiken 

påverkar arbete och företagsamhet i anknytning till kooperativet. Analysen kommer att delas in flera 

delar där den första delen ägnas åt analys av det som jag väljer att kalla Plikten och där tanken är att 

den protestantiska etiken tar sig som uttryck i de pliktkänslor som är förekommande bland 

kooperativets arbetare. Därpå koncentreras analysen till hur ideologin, i det här fallet den 

protestantiska etiken, möjligtvis kan ha påverkan på sociala handlingar. Därpå följer en analys av hur 

den sociala verkligheten, och dess tillhörande världsbild,  eventuellt upprätthålls vid kooperativet. 

Därpå följer en analys av huruvida den protestantiska etiken skapar en grogrund för en proto-

kapitalistisk, eller kapitalistisk ekonomisk modell vid kooperativet, varpå en analys av hur 

ledarskapet legitimeras vid kooperativet. Analysen avslutas med en sammanfattande del där lärdomar 

och slutsatser diskuteras och uppslag och ideer om framtida fallstudier diskuteras.  

 

Plikten  

 

Centralt framträder enligt min studie i mitt analyserade material är de sociala skyldigheter som 

arbetare upplever gentemot kooperativet. Denna kommer enligt min analys till uttryck på två vis: (i) 

Individen upplever en plikt att arbeta och producera.(ii) Individen upplever en plikt  att vara 

underordnad kollektivet. Utdrag från intervjuer:  

 

Jag: Vid en tidigare intervju så berättade man för mig att ni går till kyrkan varje vecka och det är obligatorisk?  

Arbetare: Det finns tre tillfällen i veckan som det är gudstjänst... Och alla har sin dag.  

Jag: Men är det obligatorisk?  

Arbetare: Ja, en gång i veckan minst så måste du gå till kyrkan.  

 

Arbetare vid fiskesjön:  

 

Arbetare: Jo, i Kyrkan och i Skolan så lär dem oss från att vi är små att inte slänga skräp... Jag tror det är därför.  

Jag: När du åker till Cajamarca eller andra städer... Saknar du livet här eller trivs du bra där?  

Arbetare: Jo, man saknar ju att det är lungt å så här. Men jag gillar att vara där för det är bättre där för mig. 
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Arbetare i växthuset:  

 

Jag: Men får man bo här om man inte arbetar på kooperativet?  

Arbetare: Nej, om man bor här så måste man arbeta vid kooperativet. Och du kan ju inte bo här om du inte arbetar på 

något sätt för kooperativet.  

 

 I ovan utdrag ser vi enligt min analys hur plikten tar sig  uttryck i bosättarnas idévärld. I det ena fallet 

tycks plikten kunna kopplas till religionens organiserande och socialiserande effekt. Det är 

obligatoriskt – eller så uppfattar åtminstone intervjudeltagarna det subjektivt – att gå på gudstjänsten 

åtminstone en gång i veckan. Därutöver beskrivs socialiseringsprocessen vid kooperativet av 

intervjudeltagaren. Det är i skolan och i kyrkan, enligt den utsagan, som den protestantiska etiken, 

och därmed plikten, förmedlas till invånarna. 

  Plikten att arbeta är viktig för en kapitalistisk etik. Produktiviteten drivs fram av medborgarnas 

disposition att producera. Ideologin finns närvarande överallt i form av skyltar med bibelcitat intill 

vägkanter, på vägar et cetera. Se till exempel Bilaga i.  

 

Pliktens legitimitet  

 

En möjlig förklaring till pliktens närvaro skulle kunna vara att den legitimeras via skola/kyrkan. Ur 

nedan fältanteckningar från observation går att utläsa:  

 

...och jag noterat att en koncentrerad tystnad råder och blickarna är klistrade vid pastorn. När denne referar till någon 

specifik bibelstrof så märker jag att flera av åhörarna har medtagna biblar som de letar upp stycket i, stryker under, läser 

betänksamt. Gudstjänsten tema är även det på temat plikt, arbete och tålamod.... (se bilaga vii för fotografi från 

observation under gudstjänsten).  

 

Eller utdrag från transkriberad intervju med arbetare vid fiskesjön:  

 

Jag: I Cajamarca så är det väldigt mycket skräp och väldigt smutsigt... Här är det inte så... Vad tror du att det beror på?  

Arbetare: Jo, i Kyrkan och i Skolan så lär dem oss från att vi är små att inte slänga skräp... Jag tror det är därför.  

 

Religionens socialisering via skolan och kyrkan formar, i min tolkning, enligt den här 
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intervjudeltagarens utsaga beteendet i form av disciplin i förhållandet till skötsel av landskap och 

arbetsplatser. Nedan följer en transkribering av en intervju med en arbetare vid kooperativets 

syverkstad: 

  

Jag: Hur har ni lärt er sticka såhär?  

Arbetare: Ja vi har ju alltid kunnat sticka och så men så kom  de ju också från utlandet och lärde upp oss.  

Jag. Jaha, så det kom hit några och undervisade?  

Arbetare: Ja precis  

Jag: Hur kommer det sig att ni arbetar med det här?  

Arbetare: Jo, men de kom ju hit och lärde upp ungefär 20 personer och inte alla arbetar ju fortfarande med det här men 

många gör det.  

Jag: Är ni anställda direkt vid kooperativet?  

Arbetare: Javisst, kooperativet ger oss en lön för vårt arbete.  

 

Min tolkning av ovan är att ledarskapet vid kooperativet organiserar en utbildning för att öka 

produktiviteten. Att arbetare accepterar detta och tycker det är bra är tecken på att plikten och 

ledarskapet har legitimitet via skola/kyrka vid kooperativet.  

 

Den protestantiska etiken och sociala handlingar  

 

I inledningen av den här texten så diskuterade jag det strukturalistiska marxistiska perspektivet på 

överbyggnation som ett resultat av den ekonomiska verkligheten kontra den mer subjektivistiskt 

orienterade inställningen till sociala handlingar som återfinns i Webers religionssociologi. Vi såg att 

det var   främst i den Protestantiska etiken och kapitalismens anda (1978a) som denna syn på ideologi 

och materiell bas kom till uttryck. Ett intressant exempel är det som syns på fotografiet nedan.  

 

Foto av välkomstskylt vid kooperativets zoo.  
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På fotografiet ser vi närmast till vänster Granja Porcons välkomstskylt och i bakgrunden det zoo som 

man byggt där olika djur från hela världen inhyses. En möjlighet är att å ena sidan se zoo: et som en 

tolkning av makten som producerande kraft som formar människor, världen och landskapet. Detta då 

valet att bygga ett zoo tycks vara delvis influerat av ideologiska ställningstagande hos bosättarna. 

   När Atahualpa-Jerusalen mottog en större mängd pengar från guldgruvan Yanacocha för mark som 

man sålde (Herrera & Cardera 2008) så valde man att investera i att förbättra sin turistinfrastruktur 

och bygga ett zoo. Den bibliska influensen är påtaglig och skogen med dess virke, zoo:et med en hona 

och en hane av ett hundratal arter, tycks bättre kunna förklaras av en subjektivistisk modell där 

religionen ger upphov till en handling istället för att strukturen skulle göra det. Förutom den bibliska 

influensen så är en möjlighet också att handlingen influeras av den protestantiska etiken. Att investera 

i någonting som ger långsiktig avkastning i form av turistnäring tycks i linje med den typ av flit och 

drivenhet som enligt Weber skulle ha varit en del av en sådan idealtyp.   Den bibliska historien om 

Noaks ark kommer ganska snabbt upp vid analys av den handlingens symboliska innebörd. Det tycks 

alltså vara fallet att handlingen här skapar den materiella verkligheten – inte tvärtom! 

Ett annat exempel är det kooperativa sågverket (se bilaga v för foto) och de tillhörande skogbeklädda 

bergssidorna med anlagd skog. Återigen är en möjlig tolkning här att dra en parallell till den tanken 

på hur ideologiska värderingar kan ha format agerande och indirekt till och med landskapet Varken 

träden eller djuren i zoo:et fanns på platsen utan har skapats av kooperativet som ett resultat av 

ideologi och etik. Man har alltså förändrat den materiella verkligheten. En rent strukturalistiskt 

förklaringsmodell som syftar till att saluföra tanken om att materiella- och inmateriella verkligheter 

är en överbyggnation av den ekonomiska verkligheten tycks här bli svår att använda som deskriptiv 

teori. Sågverket tycks inte uppstå naturligt som en följd av en materiell verklighet, alltså skogen. Nej, 

sågverket tycks uppstå till följd av den inplanterade skogen och den tanke som låg bakom handlingen 

– den protestantiska etiken.  De handlingarna som ligger till grund för sågveket, skogen, skapande av 

virke samt insamlande av djur från världens alla hörn, är möjligt att vid en analys förstås som relativt 

religiöst orienterade. Detta förstärks också av bilden som framkommer i några av intervjuerna under 

fältarbetet vid Atahualpa-Jerusalen. Bosättarna beskriver religionen som viktiga i sina liv, se till 

exempel utdrag ur intervju med arbetare vid kooperativets växthus:  
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Jag: Spelar religionen någon roll i den här arbetsdelningen?  

Arbetare: Ja, det här är en plats där alla har samma religion.  

Jag: Ja, men om vi jämför med Cajamarca till exempel så tycks det ju finnas stora skillnader mellan hur det är här... Ni 

lägger väldigt mycket tid på arbetet och familjen?  

Arbetare: Ja, vi som bor här vi arbetar och vi har ju kyrkan och... Ja det är annorlunda från Cajamarca.  

   

Intervju med arbetare vid fiskodlingen  

 

Jag: Vid en tidigare intervju så berättade man för mig att ni går till kyrkan varje vecka och det är obligatorisk?  

Arbetare: Det finns tre tillfällen i veckan som det är gudstjänst... Och alla har sin dag.  

Jag: Men är det obligatorisk?  

Arbetare: Ja, en gång i veckan minst så måste du gå till kyrkan. (se bilaga vi för fotografier från gudstjänst)  

 

Det tycks även finnas materiella indikationer för hur landskapet formas av ideologin. I nedan fotografi 

av den fiskdamm som byggts genom att vatten leds undan från floden genom att man öppnar och 

stänger grävda kanaler efter behov ser vi hur företagsamhet och plikt format och skapat nya 

företeelser i rummet. Dammen används för fiske men också för att ta turister på små båtturer. I 

Bakgrunden ser vi även den inplanterade skogen som täcker tusentals hektar i det omgivande 

landskapet. Det tycks alltså finnas gott om tecken vid Porcon Alto  på att ideologin skulle kunna ha 

format landskapet och människornas liv direkt och inte blott är resultat av redan existerande 

produktionsförhållanden. Se till exempel bilderna i bilaga ii.  

 

En annan spännande möjlighet är att utforska den direkta referens som kan dras till en specifik 

bibelpassage från första Moseboken, kapitel 6 verserna 8:22:   

 

” Bygg dig en ark av goferträ och inred den med olika rum... Av alla rena fyrfotadjur skall du ta med dig sju par av varje 

art...och av alla djur som inte är rena skall du ta ett par...också av himlens fåglar sju par av varje... ”  

(Bibel 2000).  

 

I min tolkning så är poängen inte här den specifika bibelreferensen, eller förekomsten av någon form 

av tro på domedagen, utan snarare tanken på hur religionen tycks ha influerat agerande.  Att skapa 

virke genom inplantering av träd kan ses som en symbolisk tolkning av hur Noaks arbete och flit, 

symboliserat av hur träd omvandlas till virke,  blir de dygdigas och de flitigas räddning. Här är i min 
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tolkning kooperativa principer av vikt – det är gruppen som räddas och tillsammans lyckas den 

överkomma hot och utmaningar. Detta är också mycket likt den Weberianska tanken på predestination 

eller utvaldhet som är så central i den protestantiska tron och var så viktig enligt Weber i skapandet 

av en kapitalistisk anda (Weber 1978a, 1978b). Här tycks även Foucaults tanke på makt som 

producerande kraft vara ett användbart analysverktyg. I fallet Atahualpa-Jerusalen tycks diskursen – 

makten – inte bara forma de människor som bor vid kooperativet utan även själva landskapet. I 

restaurangen, vid vägkanten, på väggarna, utanför kyrkan – överallt finns ideologin närvarande. Det 

tycks säga en del om dess vikt för formandet av Porcons sociala verklighet. Se till exempel 

fotografierna i bilaga iii. Sågverket, som skapar arbetstillfällen och virke för bränsle och 

byggnationsmaterial, i en möjlig förklaring för bosättarna en sorts symbolisk ark som metaforiskt sett 

räddar kooperativet undan fattigdom och utsatthet.  

Arbetet, fliten , plikten och lojaliteten  till kooperativet uppfattas i min analys på ett undermedvetet 

plan. I en sådan förklaringsmodell så skulle även ytterligare legitimitet tillfalla ledarskapet. Men den 

kan även, som vi skall se, ge upphov till en känsla av utanförskap hos de unga bosättare som känner 

sig lockade av livet i städer eller på andra håll.     

Den peruanska sociologen Andres Figallo (2005) har hävdat att det är det svårt i fallet Atahualpa 

Jerusalen att tänka sig en förklaringsmodell som gör gällande att den ekonomiska strukturen skapar 

ett behov för en protestantisk etik och en kapitalistisk ideologi såsom det ibland har hävdats i 

strukturalistiska förklaringsmodeller som förklaring för kapitalismens uppkomst i 

industrialiseringens England (Parkin 2002, Barbalet 2007). När den protestantiska tron introduceras 

vid Porcon Alto under 1950- och 1960-talet var området extremt fattigt och det fanns knappast en 

tillstymmelse till en kapitalistisk produktionsmetod.  

Detta tycks indikera att anden haft inflytande på den materiella verkligheten i fallet Porcon Alto.    

 

Upprätthållande av social verklighet  

 

När vi analyserar handlingar, såsom att bygga ett zoo med hona och hane från diverse olika arter, att 

forma om landskapet genom inplantering av en skog, att förbättra husen och miljön i allmänhet, blir 

dessa först fullt meningsfulla handlingar om kontexten och den sociala verkligheten tas med i 

analysen. Detta är centralt i en etnometodologiska analys (Gubrium & Holstein 1997:38,39).  
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  Samhället skapas och upprätthålls genom handlingar. I Porcon blir detta tydligt i till synes triviala 

handlingar, såsom att hålla rent och snyggt vid och runtomkring arbetsplatserna, att gå i kyrkan varje 

vecka och att tillskriva den religiösa doktrinen legitimitet. Alla dessa praktiker har gemensamt att de 

är meningsskapande handlingar för bosättarna som skapar förutsättningen för upprätthållandet av den 

sociala verkligheten. En intervju med växthusarbetare, ger oss en hint om hur detta skulle kunna äga 

rum:  

 

Jag: Ja, men om vi jämför med Cajamarca till exempel så tycks det ju finnas stora skillnader mellan hur det är här... Ni 

lägger väldigt mycket tid på arbetet och familjen?  

Arbetare: Ja, vi som bor här vi arbetar och vi har ju kyrkan och... Ja det är annorlunda från Cajamarca.   

Jag: Hur blir det om man vill studerar någonting i Cajamarca till exempel?  

 

Distinktionen gentemot Cajamarca tycks viktig och arbetaren pekar på hur denna upprätthålls genom 

arbete, plikt och religionen. Den sociala verkligheten tycks skapas genom att symboliska interaktioner 

mellan bosättarna vid kooperativet. Det tycks alltså finnas ett samband mellan pliktkänslor, religion 

och arbete. Däremot tycks det också finnas starka kommunitaristiska inslag i kooperativets sociala 

verklighet. Dessa kan inte nödvändigtvis spåras tillbaka till en typisk tes om predestination. Bibelcitat 

som förespråkar uppoffrande kommunitaristiska handlingar är vanligt förekommande på området. 

Här är en möjlighet att den protestantiska etiken också ger upphov till en kommunitär 

samhörighetskänsla. På sätt och vis blir detta en hybridversion av Webers klassiska tes: å ena sidan 

så skapar den protestantiska etiken plikttrogna, asketiska medborgare precis som i Webers tes. Men 

samtidigt så skapar den även kommunitära icke-individualistiska medborgare. Då protestantisk etik i 

den klassisk tappningen gav upphov till likgiltighet inför de som inte hade ekonomisk framgångs 

fattigdom så ger den här upphov till ansvarskänsla gentemot dem som tillhör kooperativet. En möjlig 

förklaring är att kommunitära latinamerikanska influenser har påverkat kooperativet i den riktningen.  

 

Den protestantiska etiken och kapitalismens ande?  

 

Vid kooperativet tycks det inte råda någon utpräglad industrikapitalism. Den kooperativa och 

planerade produktionen liknar nog rent av mer förra seklets planekonomier i Sovjet och Kuba. Men 

då dessa system med tiden gav upphov till avsmak och alienation från medborgare så tycks fallet vara 
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det motsatta vid Porcon. De karaktärsdrag som är typiska för den kapitalistiska människan återfinns 

i fliten, plikten och arbetet, samtliga ypperligt närvarande vid kooperativet Atahualpa Jerusalen. 

Nedan följer ett udrag från samtal/intervju med turistguide som arbetar vid Porcon Alto:   

 

Jag: Här tycks det vara så att man är väldigt uppfinnesrik... Man uppfinner nya produkter som man producerar. Till 

exempel det här med glass gjort av gran... Det är nytt va?  

Guide: Ja, ni förstår. Vid Zoo:et till exempel så finns det duvor, det finns olika typer av papegojor, apor, inte ens fjädrarna 

som fåglarna tappar låter man vara. Man tar upp dem från marken och gör hantverk av dem som ni sedan kan köpa i 

souvenirbutiken.  

Jag: Vad tror du att den här mentaliteten kommer ifrån?  

Guide: Religionen är viktig men också den harmoni som finns. Här så dricker de inte, de röker inte. De har inga 

distraktioner. Människorna här är i min mening friskare, mer öppna för nya ideer.  

 

 

Verkstad och butik vid kooperativet. Kottar, fjädrar, tyg – alla möjliga material används i framställning av föremål som 

säljs till turister. Ett tydligt exempel på hur de troende är tvugna att ta till vara på guds gåvor. Se Bilaga iv för ytterligare 

bilder från denna arbetsplats.  

 

Fliten, sparsamheten, måttligheten och tillvaratagande pår resurser är alla drag som Weber (1978a) 

pekar på skulle kunna vara typiska för den kapitalistiska idealtypen. Den ande som beskrivs har 

mycket gemensamt med den asketiske, självbehärskade kapitalisten som Weber beskrev och 

analyserade från Europas 1800-tal. Men de materiella villkoren tycks inte uppfyllas vid kooperativet 

för utveckling av en mer fullständig kapitalistisk ekonomi. Detta skulle kunna förklaras genom 

Webers tes som sociologen Frank Parkin (2002) har utvecklat.  

  Denna går ut på att i vissa samhällen fanns den materiella basen för kapitalism samtidigt som den 

spirituella saknas. Ett klassikt exempel är det antika Kina.  I andra samhällen däremot – ta till exempel 

Benjamin Franklin i den amerikanska vildmarken, saknas den materiella basen men anden – i form 
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av Franklins mentalitet – existerar (Parkin 2002:41,42).  

Detta sistnämnda skulle kunna stämma in på verkligheten vid kooperativet i denna fallstudie.  

 

Señor Alejandro Quispes karismatiska ledarskap  

 

Maktens legitimitet vid kooperativet skulle dels kunna beskrivas som traditionell legitimitet med 

hjälp av Webers typologi. Arbetsmetoder, ritualer, gudstjänster, stratifiering – kan många gånger 

förklaras och rättfärdigas i den religiösa doktrinen.  

  Å andra sidan legitimeras makten i Alejandro Quispes, kooperativets ledare, karismatiska ledarskap. 

Mina anteckningar från observation av denne pekar i den riktningen:  

 

... När jag sitter med Quispe så märker jag att många av bosättarna, rent av alla, som passerar förbi hälsar vördnadsfullt 

på Quispe. De kommer fram och tar honom i hand, vissa andra som passerar lite längre bort hälsar med ett leende. 

Någon som inte ser honom beklagar och hälsar. Över huvud taget tycks Quispe ha en respekt och vördnad som är unik. 

Även de som hälsar på mig gör detta med mer värme när jag sitter med Quispe. Det känns som att Quispes karisma spiller 

över även på mig, för när jag senare hälsar på samma personer ensam så känner jag en märkbar skillnad.... 

 

Denna vördnad tycks höra ihop med Quispes ledarskap. Dennes egna berättelse ger uttryck för hur 

detta karismatiska ledarskap skulle kunna ha uppkommit:  

 

...Quispe berättar om barndomen vid Porcon Alto...han som många andra barn från området var analfabeter. Han lärde 

sig skriva då det ibland kom ingenjörer som arbetade för jordbruksministeriet...  Quispe hävdar att han lärde sig läsa 

genom att be att få de tidningar som ingenjörerna lämnade efter sig och spenderade sin lediga tid när  han var ute med 

fåren med att lära sig läsa genom att lära sig ett ord i taget och fråga ingenjörerna när dessa komma tillbaka. Sedan efter 

jordreformen så bildades kooperativet och Quispe förespråkade att plantera skog för att bygga en hållbar och långsiktig 

investering. Många av de övriga bosättarna var emot förslaget. Quispe lyckades dock involvera, via de predikanter som 

vid den här tiden hade kommit till Porcon Alto och konverterat flera bosättare – däribland Quispe – till den protestantiska 

tron -, den belgiska internationella kooperationen som genom ett reforesteringsprojekt inledde inplantering av gran vid 

Porcon Alto. Detta har fortsatt genom åren ända sedan dess. Quispe pekar på vikten av långsiktiga investeringar och 

förklarar att många andra kooperativ fallit samman i brist på långsiktiga investeringar och människorna där har migrerat 

till kustens större städer.   

 

Denna typ av berättelse är intressant för det närmast idealtypiska exemplet för karismatiskt ledarskap 
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enligt Webers typologi. En individs, i det här fallet Quispe, exceptionella kvaliteter – lära sig läsa ute 

bland fåren, plantera in lönsam skog, fortsätta driva kooperativet framgångsrikt under många år, et 

cetera – ger denne ett sorts karismatiskt skimmer som till och med jag känner av när jag är i Quispes 

närhet. Det tycks finnas en traditionell och karismatisk legitimitet som samverkar för att rättfärdiga 

makt vid kooperativet 

 Alejandro Quispe har lett Atahualpa-Jerusalen ända sedan 1970-talet. Ledarskapet tycks i stor 

utsträckning legitimeras i dennes personliga karisma. Det är enligt dennes egen utsago Quispes tankar 

som varit avgörande för de skogsplanteringsprogram som varit så central i kooperativets framgångar. 

Man kan förstås, och bör kanske, vara skeptisk mot sådana påståenden.  

Däremot kunde jag direkt erfara under observation att Quispe har en väldigt stor respekt och vördnad 

från invånarna vid kooperativet. Dessutom skulle tanken på Quispe som drivande bakom 

utvecklingen enkelt kunna motbevisas av andra som var med när det begav sig. Detta har ej inträffat. 

Quispe tycks med andra ord vara en ledare som har en väldigt stor karismatiskt legitimerad makt som 

vunnit stöd i den potentiellt fantastiska egenskap som Quispe äger.  Detta tycks typiskt för 

karismatiskt legitimerat ledarskap (Parkin 2002:77). Bortsett från det faktum att jag kan känna mig 

delvis skeptisk till sanningshalten i vissa av historierna och myterna om Quispe så är det av vikt att 

konstatera att dennes karismatiska ledarskap är verkligt för kooperativets invånare som tycks uppvisa 

ärlig vördnad för Quispe – något som framkommer under observation av interaktionen dem imellan.  

  De unika egenskaper som Quispe kan tänkas erkännas av gruppen, som ledare, rättfärdigar en 

karismatisk legitimitet. Quispe hävdar att han nu vill sluta leda gruppen, men att han gång på gång 

väljs som ledare trots att denne inte önskar detta. Samtidigt så kan även Quispes agerande analyseras 

efter plikten och predestination. Quispe hävdar att man måste fortsätta, för framtidens skull. Med 

andra ord så tycks den dominerande ideologin i hela kooperativet vara just pliktkänslor gentemot 

kooperativet och ansvar för handlingar och agerande och övertygelsen om ett kall, om vikten av att 

producera.  Från de högre administrativa posterna till de ”vanliga arbetarna”.  

  Ett intressant ämne för framtida fallstudier skulle kunna vara studien av transitionen från Quispes 

ledarskap till en arvtagare – Quispe är i nuläget en man i 70-årsåldern och kommer med andra ord 

sannolikt att förr eller senare lämna över sitt ledarskap till någon. Hur denna process kommer se ut, 

och vilka konsekvenser den kan komma att få för kooperativet återstår att se.  
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Slutsats  

 

Vilka lärdomar kan dras från upplevelsen vid Atahualpa-Jerusalen? Någonting som jag upplever är 

viktigt att poängtera är att undvika ett allt för stort fokus på den protestantiska religionen. Det är inte 

den i sig som är central för lärdomarna för den här fallstudien. Lärdomarna om pliktkänslan, ansvaret 

och arbetet vara intressanta. Människorna vid Porcons sammanhållning och ansvarskänsla tycks vara 

en viktig förklaring bakom socioekonomiska villkor. Exempel som Atahualpa-Jerusalen kan här 

fungera som en riktlinje. Däremot är det viktigt att poängtera att sociala tvång tycks vara en viktig 

del i disciplineringen av kooperativets medlemmar. Problematiken med unga människor som lämnar 

kooperativet för ett  ”liv i stan” tycks bubbla under ytan för kooperativet, som vi har kunnat skönja  i 

vissa intervjuer. Konsekvenser av allt för krävande sociala institutioner kan bli att individens 

orginalitet och frihet får ge vika för kollektivets kvävande behov. Något som unga människor, som 

fortfarande formas som individer och medborgare, troligtvis är extra känsliga för.  Ingen av dem som 

jag intervjuade som arbetade fast vid kooperativet hade studerat på universitet.  Däremot så talade jag 

med yngre människor som gav uttryck för att känna sig lockade av att bo i staden istället för vid 

kooperativet, som till exempel i nedan intervju med en yngre universitetsstuderande man:  

 

Arbetare: Jo, i Kyrkan och i Skolan så lär dem oss från att vi är små att inte slänga skräp... Jag tror det är därför.  

Jag: När du åker till Cajamarca eller andra städer... Saknar du livet här eller trivs du bra där?  

Arbetare: Jo, man saknar ju att det är lungt å så här. Men jag gillar att vara där för det är bättre där för mig.  

Jag: Och kommer du flytta tillbaka hit när du är klar med dina studier?  

Arbetare: Nej, jag tror jag kommer stanna kvar i Cajamarca. Här så är cheferna och de med inflytande som ordnar det 

för sig... Men det är svårt som jag ser det att hitta ett bättre jobb här.  

Jag: Vad är det som du studerar i Cajamarca? 

Arbetare: Jag studerar handel- och administration.  

Jag: Och är det svårt att få jobb inom detta här vid Porcon?  

Arbetare: Ja, visst. Men jag vet inte om jag är intresserad jag är ung och så och vill se andra saker även om ja det är fint 

och så här.  

 

Intervjudeltagaren ger uttryck för något som skulle kunna liknas vid de bevingade orden Stadsluft 

mach frei (Yamagishi, Hashimoto, Li, & Schug 2012). Tanken på hur stadens anonymitet och 

individuella frigörelse verkar lockande på människor från glesbygden och erbjuder något som inte 
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tycks tillgängligt hemmavid.  En möjlig lösning är att försöka plocka det bästa från kooperativet som 

lösning: samhörighetskänslan som skapas genom arbete för det gemensamma syftet, pliktkänslan och 

ansvarskänslan för det sociala och ekonomiska, samtidigt som man åsidosätter de mer negativa 

konsekvenserna av socialt tvång så gott som detta må gå. Detta är förstås lättare sagt än gjort,  och 

det krävs forskning som går bortom den här uppsatsens syfte och omfång för att få bättre förståelse 

för hur detta skulle kunna uppnås.  Men Atahualpa-Jerusalen tycker jag är ett lämpligt exempel på 

hur kapitalistisk mentalitet och företagsamhet skulle kunna skapa en grogrund för en positiv 

ekonomisk utveckling i utsatta, agrara miljöer. Samtidig så kan man inte förneka en möjlighet som är 

att det i själva verket är den kommunitära inställningen som givit upphov till kooperativets framgång 

och inte nödvändigtvis den protestantiska etiken. Kanske är det i själva verket den sociala 

sammanhållning som uppstår i kölvattnet av den religiösa doktrinen som skapar grunden för den 

socioekonomiska utvecklingen. Detta skulle kunna vara ett uppslag för ytterligare fältarbete vid 

kooperativet – att testa en hypotes om sammanhållningens inverkan på socioekonomisk utveckling. I 

den här texten har jag delvis försvarat tesen att den protestantiska etiken har en relativ påverkan på 

socioekonomisk utveckling. Detta sagt så är det viktigt att konststera att det inte går att utesluta 

ytterligare faktorers eventuella påverkan på kooperativets socioekonomiska utveckling.  

 

Sammanfattning 

 

Jag har i den här uppsatsen granskat relationen mellan ideologi och social verklighet vid ett kooperativ 

i staden Porcon Alto i Perus norra högland. Jag har visat hur den protestantiska etiken kan ha påverkat 

kooperativet sociala och ekonomiska utveckling. Jag har också visat på att kooperativet har en 

avtagande attraktionskraft bland yngre men att i de fall då socialisering är ”framgångsrik” så präglas 

kooperativets bosättare av starka pliktkänslor gentemot kooperativet. Jag har visat på värdet av vikten 

av mentalitetsförändringar i utvecklingsarbete med rurala utvecklingsprojekt. 
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Bilagor  

 

Bilaga i  

 
”Den som försöker in i det sista kommer vara frälsad” (Min översättning) Citatet ger uttryck för en central tanke inom ramarna för predestination och 

utvaldhet. Den som arbetar på, och fortsätter kämpa, kan till sista uppnå frälsning. Utvaldhet bevisas genom arbete. 

 

 

 

 

 

Bilaga ii   
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Fiskedammen har skapats genom arbetsprojekt från kooperativet  

 

Landskap med inplanterad skog från kooperativet.  

 

Bilaga iii  

 

 

”Och de som hade trott var tillsammans och hade alla sakerna tillsammans” (Minöversättning, bibelcitat).  
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Fotografi från restuarang. Skylt med bibelcitat: Å varför slösar ni pengar på det som inte är bröd? (bibelcitat, min översättning).

 

Skylt med bibelcitat: ”Ingen söker sitt eget vl utan sin nästes” (Min översättning)  
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Kottar och fjädrar används vid framställning av prydnatsföremål för försäljning.  

 

Butiker som säljer mejeriprodukter, svamp, tyger och prydnader. Kooperativets kommersiella orientering kan vara uttryck för en företagsam mentalitet.  

 

 

Bilaga v  

 

 

Det kooperativa sågverket ugör en viktig motor i kooperativets produktiva- och sociala identitet  
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Bilaga vi  

 

 

Pågående gudstjänst. Foto från deltagande observation. 

 

 

 

 

Bilaga vii  

 

 

Fler personer har medtagna biblar som de stryker under, läser och analyserar koncentrerat det som tas upp under gudstjänsten... 

 

 

 

 


