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“Alla de här som håller på med sin egen lastbil, en- och
tvåbilsåkare, de har en jävla puts på grejerna. De tycker
att det här är kul också. Och det smittar ju av sig hela
tiden, att ha lite ordning och reda på grejerna. Äh, det
är nå’ fruktansvärt. Det är nästan överdrivet ibland.”
(Sven-Erik “Svempa” Berendahl, 20 juli 2006) 
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Förord
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Rubriken på den här boken anspelar på åtminstone tre
olika aspekter av det innehåll som ryms innanför 
pärmarna – ett innehåll som i en väldigt konkret bemär-
kelse handlar om lastbils-utsmyckning, och om framväx-
ten av estetiska värden inom den tunga lastbilsbran-
schen. Hela titeln: Bakom den gröna lacken – Den este-
tiska ekonomins perverterande kärna, är på sätt och vis
en motsägelse, eller kunde åtminstone i sin allra mest
direkta mening rymma en viss misstolkning av själva
budskapet. Visserligen handlar de kommande sidorna
om såväl grön lack och det som döljer sig där bakom,
som om något som eventuellt kunde betecknas den
estetiska ekonomins perverterande kärna – nämligen om
det som ser ut att driva estetiseringsprocesser i den 
tunga lastbilsbranschen, och därmed fungera som själva
motorn i sådana innovationsprocesser varigenom este-
tiska värden kommit att tillmätas allt större betydelse.
Men i den mån det handlar om grön lack, är det den
gröna lacken som sådan och framförallt det arbete – de
handlingar – som bland annat lackeringsmomentet
består i, som utgör någon eventuell kärna som perverte-
rar eller förvränger. Inte det som döljer sig därunder.
Motsägelsen och dubbeltydigheten i sig, är emellertid en
central komponent i den förståelse av tekniska och eko-
nomiska skeenden som dessa sidor söker förmedla; i för-
ståelsen av de verkningar som ligger bakom den gröna
lacken, och vad som här betecknas den estetiska ekono-
mins perverterande kärna.

Endast underrubriken hade fungerat på egen hand.
Vad en sådan rubrik emellertid hade missat är den
uppenbara referensen till filmen Behind the Green Door
(1972) – en av de första och mest aktade pornografiska
filmerna som gavs stor spridning i Amerika på 70-talet,
och som kommit att betecknas “porno chic” som en
följd av de artistiska pretentionerna och det konstnärliga
filmspråket. Huvudrollen innehas av Marilyn Chambers,
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som i filmens inledning förs bort av okända män, för att
i terapeutiskt syfte, och under någon form av hypnos,
delta i en rad sexuella handlingar med såväl män som
kvinnor, på en scen framför en mindre skara åskådare.
Syftet med övningen är att hon ska frigöras, leva ut de
intima och oåtkomliga fantasier som hon undertryckt,
och lämna teatern en förändrad människa. Från bakom
kulisserna, där hon tagits om hand av en kvinna som
först stillat hennes obehag över hela situationen, och till
och med väckt en viss nyfikenhet om vad som väntar,
förs Marilyn genom en fluorescerande grön dörr ut till
scenen, där allt – hennes intima fantasier – sedan läggs i
öppen dagar.

Någon föreslog i något skede att detta manuskript
kunde tituleras Lastbilspornografi. Ytterligare någon
föreslog att titeln skulle rymma direkta obsceniteter: en
del av ett citat som förekommer i kapitel fem, men det
hör inte riktigt hit. Däremot har även den glättiga last-
bilstidningen Trailer, som utgör en av de verkligt centrala
aktörerna i det följande, under årens lopp anklagats för
att också visa just lastbilspornografi. Den här beteck-
ningen vore nog ganska passande i det ena fallet, men
inte i det andra. 1982 deklarerade Trailer-redaktionen på
ledarplats, i försvar av sin tidning och i försvar av de
överdådiga bilar som synts i många färgglada, skimrande
reportage genom åren, att tidningen inte ägnar sig åt att
visa någon lastbilsporr. Och jag är benägen att hålla med.
Detta, å andra sidan, kunde vara desto mer av den varan.
Åtminstone om vi tänker oss pornografi på det sätt som
skisseras av den slovenske kulturkritikern och filosofen
Slavoj Žižek i Looking Awry (1991). Med stöd hos den
franske psykoanalytikern och filosofen Jacques Lacan,
poängterar Žižek att medan pornografi vanligtvis förstås
som något som objektifierar de som uppträder framför
kameran för det subjekt som bevittnar hela spektaklet,
kan man i en annan mening och på ett högst formellt
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sätt, förstå förhållandet som det omvända. För samti-
digt som filmkameran blottlägger allt för tittaren i en
pornografisk film, går den alltid för långt, understryker
Žižek. Den visar genast för mycket, och missar därmed
det som i en vanlig kärleksscen, i en normal film, förblir
dolt i och med att kameran drar sig tillbaka i rättan tid,
så att säga. I en pornografisk film berövas tittaren av den
dimension som hyser en ovisshet om vad som verkligen
sker då kameran inte registrerar händelseutvecklingen,
och som annars lämnas åt fantasin. Betraktaren kunde
således betraktas som ett slags objekt som präglas av en
total avsaknad av fantasi, genom att ingenting förblir
dolt, medan de som agerar framför kameran, och för
kameran, med föreställningar eller fantasier om vad den
som befinner sig bakom kameran vill se, blir istället
situationens verkliga subjekt (jmfr. ibid., s.110 – 111).1

Också de berättelser som följer över de kommande
sidorna går för långt. De vältrar sig i intima detaljer som
rör relationerna mellan lastbilar och deras ägare, relatio-
nerna olika lastbilsägare eller åkare emellan, och 
relationerna mellan andra former av aktörer som även
uppträder i det kommande – och framförallt i Kenneth
Hellströms relation till företagets nya liftdumper. 
I många fall rör det sig om särskilt passionerade relatio-
ner. Och de visar upp nakna, opolerade och oborstade
aspekter av dessa förhållanden och den passion de rym-
mer; sådant som vanligtvis sker lite bakom ryggen, lite i
skymundan och i förtrolighet, och inte når allmänhetens
ljus. Alla inblandade parter figurerar under sina riktiga
namn.2 Knappt någonting är anonymiserat. Då det svärs
och gormas, då någon tråkas i sin frånvaro, eller en och
annan obscenitet faller från någons läppar, kan detta
vara värt att ha i åtanke. Det är opolerad vardag, med
alla de skavanker som den rymmer. Och till skillnad 
från de verklighetsfragment vi möter i Trailer, som lik-
som filmens traditionella kärleksscen lämnar mycket åt
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fantasin, är hela vitsen här att åstadkomma det mot
satta: att istället blottlägga allt för läsaren, för att åskåd-
liggöra den fantasi som tycks inverka på dessa subjekt 
och deras handlande, och hur denna fantasi kan tänkas
fungera. Något annorlunda uttryckt: hur den passion
dessa subjekt ger uttryck för fungerar, och vad detta 
kan tänkas ha för konsekvenser på ekonomiska och 
tekniska skeenden.

Det pornografiska draget är således den andra aspek-
ten som gör sig påmind i titeln. Dess uppsåt, att lägga ut
något som närmast rör sig på en undermedveten nivå till
allmän beskådan, låter eventuellt som ett oetiskt företag.

Att hävda att det följande emellertid lägger allt i
öppen dager, är naturligtvis att gå för långt. Detta är
utan tvekan också ett försök att titta på ett särskilt feno-
men ur en särskild vinkel och med ett särskilt intresse; ett
sätt att betrakta några exempel på en viss verksamhet
med vissa föreställningar om vad som kan tänkas vara
intressant att fästa uppmärksamheten vid, och om vad
själva slutresultatet ska bli, och även föra med sig i ett
väldigt specifikt sammanhang. Detta – de halvt omed-
vetna föreställningarna om vad detta sammanhang
skulle värdesätta – har tveklöst haft en stor inverkan på
vad jag betraktat, och hur, och nog även på det sätt på
vilket materialet och argumentet presenteras här. I det
avseendet är detta också ett tämligen subjektivt försök
att förstå det fenomen som satts under luppen. Och man
skulle kunna säga att det som beskrivs över de kom-
mande sidorna – framförallt det som handlar om grön
lack – är en sorts metafor för detta försök, präglat, som
det är, av fantasi, passion, en strävan efter bekräftelse,
och de våndor detta kan föra med sig. 

Som Claes Gustafsson, en av mina två kära handle-
dare brukar säga: man är sin teori. Den första parallellen
till det fenomen som den här boken försöker fånga, är
just mina egna erfarenheter.
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I så måtto kunde man även säga att dessa berättelser
strävar efter att blottlägga allt i ett specifikt och avgrän-
sat sammanhang, i syfte att åskådliggöra en långt mer
allmängiltig dimension av något som alltså betecknas en
estetisk ekonomi. Och förhoppningsvis bidrar allt som
här utelämnas i form av ytterligare paralleller, till att
innehållet sätter läsarens fantasi i rörelse och att läsa-
ren, utifrån exempelvis Kenneths vedermödor, gör sig
sina egna paralleller; gör Kenneths fall till sitt. Den tredje
aspekten som titeln således fäster uppmärksamheten på,
är rörelsen över de kommande sidorna från det partiku-
lära: den gröna lacken, till det universella: en perverte-
rande kärna mera i allmänhet. Och låt oss upphålla oss
vid den här aspekten, något ytterligare.

Det här är alltså ett högst personligt försök att utifrån
egna erfarenheter, förstå några skeenden som jag mer
eller mindre stött på av en slump, och några som spå-
rats upp något mer systematiskt. Två av de figurer som
detta handlar om, Svempa och Jan Richter, stöter du nog
visserligen på ganska snart då du börjar intressera dig för
lastbilsdesign och utsmyckningsarbete och så kallade
custom-byggnationer. Tidningen Trailer likaså – även om
det krävts en viss systematik, och bokstavligt talat även
tungt arbete för att komma åt sådant material som 
publicerades i tidningen för omkring 25 år sedan, och
som de följande sidorna gör vissa nedslag i. Den allra
främsta huvudpersonen, Kenneth, och hans bilköp,
snubblade jag på efter att tämligen oöverlagt ha besökt
Scaniabilar i Stockholm-Kungens Kurva – Scanias
försäljningsanläggning i Lindvreten – en kulen dag i
februari 2006, för att titta på en lastbil som smyckats ut
lite utöver det vanliga, och som nära nog var färdig att
levereras. Nu visade det sig dock att en kund vid namn
Kenneth hade beställt en ny liftdumper dagen innan.
Efter att verkstadschefen förhört sig med Kenneth om
han var villig att låta bilköpet dokumenteras, var det fritt
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fram för mig att bekanta mig med själva inköpsförfaran-
det och det kompletteringsarbete som krävs för att en
hytt och ett chassi, tillverkat på Scanias fabriker, ska
kunna utföra sitt transportuppdrag.

Förståelsen av de förehavanden som engagerar dessa
figurer, har sedan mejslats fram genom ett sorts experi-
menterande eller laborerande3; genom försök att göra
mina egna erfarenheter av den värld eller det fenomen
som beskrivs och analyseras meningsfulla. Som sådant är
det också att betrakta som en essä. I boken Tracing the
Essay konstaterar Douglas Atkins (2005, s.6) att: “the
essayist writes about something. He or she becomes the
crucible in which experience is tried and tested and mea-
ning extracted. The essay’s subject is not, then, the self,
contrary to popular opinion, although the essayist’s soil,
or laboratory, is nothing but the self.” Längre fram i
samma bok, beskriver Atkins essän på ett sätt som är
tämligen träffande för den text som ryms på de kom-
mande sidorna.

As something of a ramble or saunter, the essays takes its time, in no
hurry, unlike its opposite, “the awful object,” the professional article
that, knowing only logic and proceeding in a priori fashion, marches
directly and smartly to its foreseen conclusion, suffering no digression
or wavering along its straight and narrow path. While the essay is by
no means formless, it follows no prescribed path, its form immanent,
a matter of each instance’s purposive movement. There is nothing to
prevent digression, to prevent taking a tangent that suddenly appears
attractive, because the apparent digression contributes. (s.67–68)

Det är emellertid en tämligen lång essä, och många
förtjänar naturligtvis ett tack för all hjälp och allt stöd
som gjort den möjlig. Inte minst Kenneth Hellström, 
som låtit mig följa sina ganska privata vedermödor, 
spela in många och långa möten och konversationer på
min iPod, och som låtit mig återge vilket som helst av
detta material helt ocensurerat över de kommande
sidorna. Detsamma gäller även Jan Richter och Sven-
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Erik “Svempa” Bergendahl. Jag är oerhört tacksam för
de fria händer ni givit mig, och den tid ni tagit er. Tack
också Thomas Holmström och Bo-Göran Murstam,
Jesse, och alla ni andra som fastnat på de ljudupptag-
ningar som det här arbetet till viss del bygger på. Och
tack Kristofer Hansén och Torkel Varg för det engage-
mang ni visat, och de kontakter ni försett mig med. Samt
alla andra på Scania som tagit sig tid: Jan Gisslén, Sören
Fridlund, och så vidare.

Det är naturligtvis alla ni som gjort just det här arbe-
tet möjligt.

Jag skulle även, och nog allra främst, vilja tacka mina
två handledare på institutionen för industriell ekonomi
och organisation på kth, Claes Gustafsson och Alf
Rehn, för alla möjligheter ni givit mig under loppets
gång. Och, som gjort nästan vad som helst möjligt – och
bland annat just detta arbete. Friheten har naturligtvis
inte varit alldeles lätt alla gånger, och nog medfört sin
beskärda del av bekymmer. All uppmuntran längs vägen,
har dock varit kolossalt värdefull. Tack!

Ja, det kunde nog vara värt att även nämna Erik
Piñeiro i det här sammanhanget, bland annat för att en
gång i tiden ha inspirerat mig att sysselsätta mig med
detta. Samt Marcus Lindahl, för att långt senare ha hejat
på mina planer.

Ni är dessutom några andra kollegor som betytt
oerhört mycket. Sven Bergvall, du är så klart mycket mer
än så. Och tack således även Ulla Bergvall Weinigel och
Astrid, för att ni tar så väl hand om mig. Och tack
Thomas Lennerfors, det känns som om vi gjort det här
tillsammans. Jag gillar det.

Tack också Helena Csarmann, Mikolaj Dymek,
Stefan Görling, Alexander Löfgren, Charlotta Mankert.
Jag minns så gärna alla pelmeni, blinier och Flagman-
skott vi delat. Och naturligtvis: Bertil Guve, och alla
resor till fjärran länder.
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På tal om kollegor, och även forna sådana, skulle jag
även vilja rikta ett stort tack till Janet Borgerson och
Jonathan Schroeder. Helt enkelt för att tillvaron som
oövad akademiker inte börjat hälften så bra utan er –
inte varit hälften så givande, och så rolig, utan alla era
upptåg. Minns bara that early-morning shaorma in
Neijmegen, Janet. I will probably never forget that. And
I like that, and love you for it. And really miss it all.

Tack också Anette Hallin, Annika Skoglund, Lucia
Crevani och Monica Lindgren. Samt Lars Uppvall,
David Bauner, Pär Blomkvist, Örjan Wikforss, Staffan
Laestadius, Birger Ljung och Bo Göranzon. Och även
Jan-Erik Tibblin, och i ännu större utsträckning,
Christina Carlsson och Caroline Pettersson.

Jag skulle även vilja passa på tacka Mikael Holmgren
Caicedo, för att du tog dig tid att läsa och ge kom-
mentarer på en tidigare version av detta manuskript, 
och gärna bollat idéer som tveklöst gjort det bättre.

Ett stort tack, också, till alla mina fina vänner, som
fortfarande försöker, trots att jag så ofta säger nej. Eller
njaa. Anna, Stefan, Olof, Sara, Olof, Sofia, Olle, Marc,
Ollon, Erik, Håkan och så vidare. Och till sus.

Tack slutligen, och allra kärast, Rut Anderson för ditt
överseende. Och hela familjen Anderson-Molinder. Och
inte minst mamma Sigyn, pappa Bertil, Oskar, Karin och
Clara, och Sofia och Patrik, Alf och Brita.

David Sköld
2008-01-10
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1. Nu är visserligen inte situationen i Behind the Green Door sådan, att
två subjekt agerar inför en tredje, som är kameran. Just den här filmen,
med de samlade åskådarna, är därmed inte helt typisk för den typ av
pornografisk film som Žižek diskuterar.
2. Alla inblandade parter har givits en chans att läsa och ge sina syn-
punkter på innehållet.
3. Det fenomen som dessa sidor försöker åskådliggöra och förstå, har
jag i någon mån lärt känna genom att åka med i lastbilshytter och
genom att samtala med folk som på olika sätt är delaktiga i de han-
dlingsmönster det utgörs av. Många gånger genom att lyssna, genom
att observera, och genom att diarieföra mina egna upplevelser av vad
som skett omkring mig. Genom att bevista lastbilsfestivaler och genom
att följa upp något stickspår, eller något besläktat fenomen. Genom
att återigen lyssna på ljudupptagningar av de ofta utdragna möten och
trevande konversationer som jag endera bevittnat eller involverats i
under olika strapatser, eller de många telefonsamtal som rört fram-
förallt liftdumper-byggets framåtskridande och som uppdaterat mig
om dess själva byggprocess. Genom att transkribera långa utdrag, och
rafsa ned tankar som kopplar till sådant jag läst, och som verkat intres-
sant. Och genom att bläddra i Trailer och Trucking Scandinavia,
genom att systematiskt söka igenom samma tidningar, och genom att
ögna annan lastbils- och åkarlektyr, och sådant som skrivits om, av,
och inifrån Scania. Genom ännu fler samtal och möten med människor
inblandade i att bygga lastbilar, såväl på användarsidan som på Scania
eller hos någon påbyggare eller utsmyckare. Genom att skriva någon
kortare uppsatsförklaring på något visst tema som bestämts av någon
perifer konferensarrangör, och genom att återgå till fältet, lyssna,
observera, transkribera. Läsa. Enträget försöka finna paralleller till
lastbilsbyggandets domäner, i teoretiska utvikningar om film och litter-
atur. Genom att till slut skriva den där konferensuppsatsen, utan att
riktigt kunna minnas den idé som guidade ett fragment av ett första
utkast. Genom att presentera det hela, få ytterligare en idé och skriva
ytterligare en text, på ytterligare ett tema satt av ytterligare någon sam-
mankallade konferensarrangör, efter att ha läst vidare, glömt av tidi-
gare tankegångar, och utan någon tydlig tanke om vad den vägledande
frågan egentligen kunde bestå i. Men med viss idé om många frågor
som ändå förbryllar. Måhända filosofiska hårklyverier. Och genom att
ta något stickspår som inte heller gav den där aha-upplevelsen. Genom
att skriva om de olika delar som ändå synts särskilt betydande. Genom
att vända och vrida på materialet vartefter någon polett fallit ned,
genom att skriva och skriva om; lämna kvar och virka ihop med en
gammal narrativ idé. Genom att i slutändan vara trogen en vägledande
idé, och otrogen en annan. Genom att med huvudet, pappret, Mellel
och Safari som laboratorium, och eventuellt även genom samspråk
med några kollegor, belysa mina erfarenheter från den värld som här
beskrivs – custom-byggar–världen – ur en vinkel som gör dem
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meningsfulla i relation till sådan litteratur och sådan “teori” jag på
samma gång studerat, och som klarat ut vissa frågetecken som åtmin-
stone hopat sig framför mig i det att jag läst, lyssnat till och beskådat
än Slavoj Žižek, Bruno Latour, Kenneth Hellström, Svempa, Kristofer
Hansén. Genom att tänka, uppleva och laborera kunde man alltså
säga. Som den franske filosofen Gilles Deleuze uttryckte det: 
“Thinking is always experiencing, experimenting, not interpreting but
experimenting, and what we experience, experiment with, is always
actuality, what’s coming into being, what’s new, what’s taking shape”
(Deleuze 1995)
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bild 1. De modifierade instegen på Tommy Kurås Scania r164 g580,
dokumenterade i Trucking Scandinavia, 11 / 2005. Foto: David Sköld
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egenhändig design 
och ett modifierat insteg

I ett reportage i lastbilstidningen Trucking Scandinavia
hösten 2005, möter läsaren Tommy Kurås, som är 30
år, bor i Oslo, och “kör omkring med en egendesignad
Scania r164 g580 av 2003 års modell” (Molin 2005,
s.45). Bland annat har han själv tagit fram utformningen
av den dekor som pryder hytten, modifierat solskyddet,
och ersatt instegsmodulerna på sin lastbil. – Som väl inte
är original?, frågar sig Trucking Scandinavias utsände
retoriskt.

Men jodå. Bara inte till 164-modellen: “Tommy, som
har ett bra samarbete med Scanias återförsäljare i
Drammen, fick möjlighet att kika igenom deras elektro-
niska reservdelskatalog för att kolla om det fanns några
alternativ som kunde tänkas passa.” (ibid., s.46)

Och Tommy berättar själv i reportaget att “det visade
sig att fästanordningen till instegen på Scanias nya 
T-modell hade samma artikelnummer som instegen 
till 164-modellen.” (ibid.) Även om det kom som något
av en överraskning för några av de inblandade, var 
det bara att beställa två stycken instegsmoduler, och
ersätta de äldre.

“– Fast killarna på Scania trodde mig inte. Men jag
hävdade motsatsen eftersom jag hade kontrollerat och
jämfört med uppgifterna i reservdelskatalogen!” (ibid.)

några centrala aktörer 
– och ännu ett modifierat insteg

Något halvår senare har det bildats en liten kö framför
disken på Scanias anläggning i Kungens Kurva. Ullis,
som befunnit sig bakom kulisserna en stund, har precis
återkommit med ett par stänkskärmstoppar, som hon
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lägger upp på disken, tar betalt för, och lämnar över till
en man i blå och gula arbetskläder. Varpå hon vänder 
sig mot en långhårig, halvt gråsprängd man i 60-års-
åldern med till synes välvårdat, tjockt och lockigt hår
uppsatt i en hästsvans, runda glasögon, och skägg, som
är näst på tur. Han är intresserad av att köpa lastbils-
modeller. De båda rör sig ut i lokalen, mot en monter
med flera olika modeller i, för att se vad som finns till
hands. 

På vägen utbrister Ullis med ett skratt: “Men vad
fan!”

Kenneth, som stått bakom den långhårige mannen i
kön, har trummat till henne med några papper han hål-
ler i handen, och säger skämtsamt och lätt urskuldande,
att det ju tar sån tid, det här.

Medan de sneglar på modellbilarna i montern utbris-
ter plötsligt Kenneth, den här gången till den långhårige:
“Jo, men det är ju dig jag har… Vi har ju träffats
förut!?”

“Ja”, svarar den långhårige kort.
“På Sellbergs, en gång”, fortsätter Kenneth.
“Ja.”
“Jag har träffat dig på gatan en gång också.”
“Det stämmer bra.”
“Just det. Ja men det var ju du!”
“Ja.”
“Just det!” 

Vänd mot Ullis frågar så den långhårige: “Ehhh. Den där
till exempel, vad kostar den? Eller är det någon prisskill-
nad mellan dem?” 

Framförallt är det tre bilar i skala 1:50 som intresse-
rar honom, men priserna på just dessa tycks inte finnas
angivna i montern. Medan Ullis plitar ned respektive
produktnummer på en lapp, passerar en mekaniker
förbi, slänger ett öga mot montern och skojar med
Kenneth: “De har ingen grön bil där.”
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“Nej, det är dåligt”, svarar han, varpå mekanikern
skrattar hjärtligt.

Ullis försvinner in bakom kulisserna för att hämta
bilar och förpackningar. Kenneth blåser återigen liv i
samtalet.

“Jag tyckte att jag kände igen dig.” 
“Ja. Ja nu jobbar jag inte längre.”
“Gör du inte?”
“Näeh. Blev själv här nyss.”
“Bättre?”
“Ja, mycket bättre.”
“Men du bygger fortfarande mycket?”
“Hmm?”
“Du bygger fortfarande mycket modeller?”
“Jag är igång igen nu, efter tio års uppehåll.”

Ullis kommer snart tillbaka. Hon har lyckats lokalisera
priserna på de olika modellerna, och modellbyggaren
bestämmer sig för att köpa två av dem, en svart bil för
knappt trehundra kronor, och en annan för ungefär fem-
hundra.

“Om du betalar dom på mig så kan… så slipper du ju
momsen på dem”, flikar Kenneth in.

“Mm-mm.” Modellbyggaren mumlar till synes gil-
lande.

“Det kan du göra.”
“Mm-hmm.”

Kenneth vänder sig till Ullis. “Ta upp… Sätt upp dem
på mig istället. Så blir det några kronor billigare.”

“Så blir det några kronor.” Upprepar modellbygga-
ren.

“Ja.” Instämmer Kenneth.
“Nej, jag upptäckte ju att jag har ju bara 70-talshytter
hemma.” 

De båda skrattar till.
“Kan ju inte bygga Svempas senaste bärgare. Har ju

inga hytter.”
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“Nej, det går ju inte”, säger Kenneth, och tillägger 
hastigt: “Ta mitt kort här. Så har du mitt namn och 
allting.”

“Så kan du ju… Dels så kan du ju ringa mig där om
du, om du behöver handla nå’ mer. Det är, det är ju
bättre att du handlar på mitt konto, så slipper du ju
momsen där. Och sen så kan du ju, kan du kika på hur
mina bilar ser ut.” Kenneth pratar ivrigt, och modellbyg-
garen nickar avvaktande men förstående under tiden.

“Okej”, säger han.
“Så att, ehhh… Nu håller vi på, vi har ju lastväxlare

och liftdumprar. Vi har en lastväxlare på, på gaveln där
borta. Sen är det en liftdumper på gång nu.”

Anledningen till att Kenneth köar på Scania i
Kungens Kurva, eller Lindvreten som anläggningen
också kallas, den här maj-eftermiddagen, är att han är i
färd med att köpa en ny Scania-liftdumper: en lastbil för-
sedd med ett flak och med hydrauliska lyftarmar på
sidorna, avsedd att frakta mindre containrar på mellan
fem och tio kubikmeter. Sedan drygt tio år driver han

bild 2. Den mer väldekorerade delen av MiljöTrans fordonspark,
uppradade på Djurgården under Gärdesloppet i maj 2006. Längst till
vänster syns en liftdumper, medan övriga ekipage är två lastväxlare,
försedda med varsin MiljöTrans-container. Foto: David Sköld
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nämligen avfallshanteringsfirman MiljöTrans Sverige ab,
som hyr ut allsköns avfallscontainrar runt om i
Stockholmsområdet, och som hanterar tömning och
underhåll av desamma. Företagets ungefär 120 contain-
rar manövreras med hjälp av en fordonspark på fyra
bilar. Två så kallade lastväxlare som hanterar de lite
större på mellan 20 och 30 kubikmeter, och två lift-
dumprar som alltså hanterar de mindre. Medan tre av
bilarna går i företagets färger, är omsorgsfullt utsmyck-
ade och köpts nya från Scania under den senaste fyraårs-
perioden, är den fjärde en sliten och begagnad Volvo-
lastbil med många år på nacken. Och det är den som nu
är på väg att bytas ut.

Naturligtvis köar inte Kenneth framför disk för att
köpa sig en ny bil just den här maj-eftermiddagen. Han
lade en beställning av en tvåaxlad Scaniabil – bland
annat med en cp16-hytt, en hjulbas på 3550 millimeter,
en motor på 310 hästkrafter och ett liftdumperaggregat
från Laxo Mekan – i början av februari. Det han är nyfi-
ken på, är om det möjligen går att bygga om insteget på
den nya P-serie-bilen så att det blir inkapslat, med fot-
steg som fälls ut i och med att dörren öppnas – så som
insteget var utformat på Scanias tidigare 4-serie. På r-
och p-serien, som lanserades våren 2004, är den möjlig-
heten ett minne blott. Åtminstone som en valmöjlighet
från fabriken. Kenneth säger sig dock ha hört att det nog
ska gå att montera det gamla insteget också på den nya
bilen, även om det innebär att man får byta ut en del
detaljer runt framlyktorna. Men med tanke på att
Scanias fordon är modul-uppbyggda, borde det inte vara
omöjligt. En sådan modifiering skulle i så fall bara läggas
till de åtskilliga moment som ändå måste till i påbygg-
nadsledet, där liftdumpern nu befinner sig. Det vill säga,
i det relativt omfattande påbyggnadsarbete som tar vid
då lastbilshytten, monterad på ett chassi på rålängd,
levererats till Scania-återförsäljaren i Lindvreten efter att
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ha satts samman i Scanias fabriker på industriell väg, och
i vilken hela lastbilen görs nyckelfärdig. 

De papper han har med sig, är ritningar på hur de
inkapslade instegen från 4-serien är konstruerade och
visar vilka artiklar som ingår. Han har fått dem av Jan
Richter, som hjälper till med utformningen av den nya
bilen. Jan har i sin tur fått ritningarna från Laxå Special
Vehicles – en firma som bygger många av de specialbe-
ställda fordon som Scania levererar – och som han bedri-
vit ett visst samarbete med på senare tid. Någon månad
tidigare har Jan berättat för Kenneth att han, tillsam-
mans med just Svempa och Laxå Special Vehicles, för-
sökt sig på ett liknande grepp på en spektakulär show-bil
de håller på att utforma tillsammans. Och nu vill alltså
Kenneth undersöka saken närmare för egen del.

Samtalet modellbyggaren och Kenneth emellan, har
rört sig från MiljöTrans bilar, via en blå radiostyrd
Scania-lastbil i skala 1:15 som står uppställd bredvid dis-
ken och som Kenneth såg åka omkring i lokalen när han
var förbi en sväng helgen innan, till ett av modellbygga-
rens senaste projekt: en veteranlastbilsmodell. Vilket nu
leder det in på veteranbilsrallyn.

“Du ska inte på Gärdesloppet på söndag, och kika?”
frågar Kenneth

“Det är möjligt att jag ska kika nånstans på stan, men
kan… Inte ute på Gärdet.”

“Vi är ju med i, i kortegen där. Våran liftdumper åker
sist i kortegen, efter bilarna så att säga, och blinkar”,
säger Kenneth, och tillägger att åkeriets två lastväxlare
ska hjälpa till att reglera trafiken när kortegen med
gamla bilar går genom stan. För den som inte äger någon
välbevarad raritet med minst femtio eller sextio år på
nacken, tycks det snart sagt vara den enda möjligheten
att delta i spektaklet.

Innan det är dags att betala pratar de två en stund om
andra veteran- och lastbilsrallyn, och om vad de gör
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numera. Då Kenneth berättar att han kört containrar
under egen flagg i tio år, berättar modellbyggaren att han
minsann har en sopbil på gång, den första komprime-
rande sopbilen. Han har kommit över en jäkla massa
lastbilsmodeller och tillbehör i samband med att Sture
Bergendahl, före detta redaktör för lastbilstidningen
Trailer, flyttade till en mindre lägenhet härförleden –
Trailer som för övrigt är själva upphovet till att Kenneth
känt igen modellbyggaren till att börja med. Göran, som
han heter, figurerade nämligen i tidningens hobbyhörna
i det fjärde numret, som kom ut 1980.

Men mycket vill tydligen ha mer, för modellbygga-
ren tycks inte helt nöjd med de två bilar han nu är i färd
med att köpa. Han har även sett någon modell i ett föns-
ter, som han är intresserad av. Kenneth rekommenderar
honom att prata med sin egen säljare, om att få loss den.
“Snacka med Thomas Holmström. Det får han fixa.”

Modellbyggaren drar sitt kort, och signerar. Kenneth
får stå som referens och tar kvittona. Modellbyggaren
tar slippen. Efter en del bryderier kommer de fram till att
Kenneth blir skyldig modellbyggaren momsen på det
hela, 198:75. Han tar fram en tusenlapp, som Ullis till
slut lyckas växla. “Fy fan vad du är bra!” utbrister han.

Och efter en liten stund är det så Kenneths tur att få
hela uppmärksamheten. Han visar Ullis sina ritningar,
och de får sällskap av ytterligare en mekaniker, Börje,
som verkar nyfiken på vad som är i görningen. Kenneth
föreslår att det ska finnas ett komplett instegs-kit, och att
detta är vad han är ute efter. Men nej, något sådant finns
inte. Det finns bara lösa reservdelar, konstaterar de
andra, varpå de tillsammans studerar skisserna. 

De är inte helt enkla att tyda, och det tar en stund
innan innan de rett ut vad de föreställer, och om delarna
alls går att montera på en p-seriebil. Men, utbrister Ullis,
det skulle ju i så fall innebära att Kenneth skulle komma
att bygga om sin nya bil?!
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“Men har du sett nåt så fult, det går ju inte att ha!” 
svarar Kenneth kvickt, och syftar på instegen på den vita
r-dragbil som i full skala också pryder lokalen.

Antagligen skulle man vara tvungen att byta ut en del
småpaneler runt omkring också, men lykthuset torde
vara samma, resonerar de. “Spännande”, kommenterar
Ullis, och lovar att kolla upp om det alls är möjligt, och
vad det skulle kosta. Hon tar skisserna och kuvertet som
de legat i – “Kuvertet, så att vi inte smutsar ner papp-
rena”, säger hon, kanske något retsamt.

en dragning mot det estetiska

I en artikel i wm-datas tidning Inblick den 20 mars
2003, berättar Kristofer Hansén att styling blivit en allt
viktigare del av utvecklingsarbetet på Scania. Företaget
har åtminstone femfaldigat antalet fast anställda 
industridesigners under de senaste tio åren, och Scania
Tekniskt Centrum, där mycket av arbetet med att
utveckla företagets produktprogram äger rum, rör sig
numera med en särskild styling-enhet. Kristofer, som
sedan ett par år tillbaka är chef för enheten, upplyser om
att styling-arbetet handlar om “gestaltning och utform-
ning, med hänsyn till produktidentitet och användbar-
het”, och om att “förfina och utveckla det som är typiskt
för en Scania, detta i nära samarbete med övriga utveck-
lingsavdelningar.” (Inblick 2003) Och en tilltagande
betoning av estetiska aspekter av företagets produkter
tycks löpa rakt igenom utvecklingsarbetet, från utform-
ningen av den skruv som håller askkoppen på plats till
konceptet för en hel bil, om man får tro styling-chefen. 

Till ett ökat antal industridesigners anställda i före-
taget, och en egen utvecklingsenhet som koncentrerar sig 
på lastbilarnas estetiska uttryck, har de senare åren 
även sett ett antal mindre serier särskilt utsmyckade 
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eller stylade lastbilar lämna Chassi-porten i Södertälje.
På begäran av Scanias italienska distributionsbolag 
skeppades till exempel en serie om 32 vinrött skimrande
dragbilar från Södertälje i slutet av augusti 2006 – 
en serie som gick under beteckningen r620 The Griffin, 
och som senare på hösten belönades med utmärkelsen
“världens vackraste lastbil” av en jury i tävlingen
L’Automobile più Bella del Mondo i Milano. Och det

bild 3. Press-release rörande tävlingen L’Automobile più Bella del
Mondo i Milan, där Scanias r620 The Griffin-serie vann en utmärkelse
som världens vackraste lastbil (Museum S.r.l. 2006).
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finns alltså tydliga tecken på att intresset för det estetiska
är på frammarsch inom den tunga lastbilsbranschen –
åtminstone bland vissa kundsegment.

Den här iakttagelsen får också stöd i Scanias årsredo-
visning från 2004. Där antyds att företaget slits i (åtmin-
stone) två riktningar. Mellan att å ena sidan tillverka
lastbilar som tillgodoser den stora massans basala
behov: lastbilar som tillgodoser en typ av kunder för
vilka transportekonomi är högsta prioritet och utform-
ning handlar om funktionalitet; kunder som blir alltmer
kostnadsmedvetna och “prioriterar fordon med hög
driftsäkerhet och låg bränsleförbrukning” (Scania ab
2004, sid. 20). Och, å den andra, att tillverka lastbilar
med en stark image: lastbilar som bland annat tillgodo-
ser krav och förväntningar från mindre åkerier för vilka
fordonsparken kanske är “företagets viktigaste visit-
kort” (ibid.). En dylik polarisering är naturligtvis oerhört
förenklad. Men om vi bara för en stund håller fast vid
den, förefaller det som om företaget också är tvunget att
röra sig i båda dessa riktningar på samma gång. Å ena
sidan, kunde man säga, ser kunderna ut att utsätta
Scania för en kraft som verkar enligt en ekonomiskt
rationell logik. Och å den andra ser de ut att utsätta
företaget för en kraft av mer frivol karaktär; en kraft
vars logik vilar på andra värdegrunder än krasst ekono-
miska – värden som bland annat har att göra med det
estetiska uttrycket, och varav den prisbelönta r620
The Griffin-serien kan sägas vara en manifestation. På
det här sättet kunde man säga att företaget också fångats
upp i en viss estetiseringsprocess som framförallt rör
produkternas utformning och utseende – i vad Wolfgang
Welsch betecknar surface aestheticization i artikeln
“Aestheticization Processes: Phenomena, Distinctions
and Prospects” (1997).

Det här är i sig inte speciellt märkligt. Med tanke på
att stora delar av personbilsbranschen sedan länge varit
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indragen i en liknande process – som bland annat tar sig
uttryck i att ingenjörerna på Volvo cc kommit att ägna
sig åt vad Mikael Wickelgren (2005) benämner “engi-
neering emotion” i sin studie av det företagsinterna pro-
duktutvecklingsarbetet med Volvo s60 och v70 – ter det
sig knappast särskilt anmärkningsvärt att man kan
skönja en motsvarande tendens också inom den tunga
lastbilsbranschen. Då sådant som motorer och växellå-
dor nog är att betrakta som jämbördiga med avseende
på prestanda, och då service och andra kring-tjänster
också ter sig likvärdiga mellan olika lastbilstillverkare,
skulle vi snarare kunna förstå en ökad tonvikt på det
estetiska som ett led i att, från producentens håll, skapa
eller iscensätta en så stark upplevelse som möjligt. 
Får vi tro Joseph Pines och James Gilmores analys i 
The Experience Economy: Work Is Theater & Every
Business a Stage (1999), har ju detta blivit allt viktigare
i ett sen-industriellt samhälle, och det nästa logiska ste-
get efter att en viss produkt kompletterats av all upp-
tänklig tjänsteverksamhet.

Frågan som detta reser, är emellertid var dessa krav
kommer ifrån, och hur deras verkningar tar sig ut, något
mer i detalj. Och vad de följande sidorna syftar till att
undersöka och belysa, är hur den kraft som driver Scania
i den här riktningen kan tänkas fungera: hur den kan
tänkas vara komponerad, hur den vuxit fram, och vilka
mekanismer som styr den, så att säga. Dessa undersök-
ningar söker sig i första hand bortom Scanias interna
utvecklingsprocesser för att istället rikta blicken mot
några av de aktörer som samtalet mellan Kenneth och
modellbyggaren redan introducerat. De ansträngningar
som under årens lopp varit inriktade på att förstärka den
estetiska dimensionen av Scanias lastbilar har nämligen
långt ifrån alltid varit lokaliserade till utvecklingsprojekt
på Scania Tekniskt Centrum, eller någon annan del av
huvudkontoret. Som vi redan kunnat skönja under de

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 35



36

tjugo minuter som utspelar sig framför disken på Scanias
återförsäljaranläggning i Lindvreten, och som vi ska se
också fortsättningsvis över de följande sidorna, är de det
definitivt inte i Kenneths färgstarka lastbilsköp. Därtill
har styling-enheten, som vanligtvis finns representerad i
de flesta utvecklingsprojekt som bedrivs på Scania,
exempelvis inte haft något enda finger med i utveck-
lingen av den firade och nyss nämnda r620 The Griffin-
serien – en serie som går utöver det vanliga och närmast
är att betrakta som såväl en produkt- som varumärkes-
diversifiering. Och upprinnelsen till den italienska 
distributörens vädjan om den här serien kan vi – som vi
också ska se över de följande sidorna – inte förstå bara
med hänvisning till att vi här har att göra med en synner-
ligen modemedveten kultur där det estetiska värderas
särskilt högt. Det är inte bara därför serien, eventuellt
mot vissa odds, har kommit till. Mer generellt är
utgångspunkten för de kommande berättelserna, och
tesen de driver, att vi inte kan förstå den estetiserings-
process som tycks vara på frammarsch inom den tunga
lastbilsbranschen såsom blott ett utfall av en tilltagande
efterfrågan på estetiskt förfinade produkter som Scania,
genom strategiska överväganden, valt att ombesörja
genom olika produktutvecklingsprojekt som involverar
Kristofers designkollegor på det tekniska kontoret – 
på det sätt som intervjun i Inblick åtminstone ger en 
antydan om. 

Inte ens om vi tar i beaktande det inflytande och den
återkoppling från användarhåll som diverse fältprov och
produktkliniker också för in i utvecklingsprocessen, 
och som även berörs i all hast i artikeln. 

Den här typen av tudelning eller dikotomisering,
genom vilken en producerande part åtminstone implicit
antas sörja för konsumenters eller användares ökade
intresse för någon viss aspekt av en produkt, är inte
ovanlig i diskussioner som rör utvecklingstendenser av
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det här slaget. Den kan till exempel skymtas i Pine och
Gilmores analys av det som kännetecknar “the experi-
ence economy” eller en upplevelseekonomi, då de beto-
nar vikten av att en producerande part iscensätter värde
för konsumenten eller användaren (jmfr. återigen Pine &
Gilmore 1999). Och då till exempel den tyske sociologen
Gernot Böhme försöker sätta fingret på vad som karak-
teriserar teknisk utveckling inom de samhällsdomäner
som i allt högre grad kommit att inriktas på tillverkning
och på konsumtion av Batailleska överflödigheter –
saker och ting som vi i en strikt mening inte har något
behov av – ser analysen ut att vila på ett snarlikt anta-
gande. I texter som “Contribution to the Critique of the
Aesthetic Economy” (2003) och “Technical Gadgetry:
Technological Development in the Aesthetic Economy”
(2006), hävdar till exempel Böhme att ett självförstär-
kande begär som intensifieras snarare än dämpas då
konsumenten eller användaren strävar efter att tillfreds-
ställa det, är själva drivkraften i vad han, i svensk över-
sättning, betecknar den estetiska ekonomin. Då han des-
sutom ger sig in på att tala om teknisk utveckling inom
ramarna för en sådan “ekonomi”, påpekar han att vi
inte kan förstå dess rörelse utifrån begrepp som pre-
standa, funktionalitet, och användbarhet. Också under-
hållnings- eller upplevelseaspekter måste tas i beaktande
– av den tillverkande parten. Han skriver bland annat:

In the aesthetic economy, technical objects and installations, no less
than aesthetic gadgets, become display pieces, status symbols, means to
intensify life, and props for self-staging. They no longer take care of
basic needs, corresponding instead to desires which are fuelled rather
than satisfied through consumption. (Böhme 2006, s.64)

För producent och marknadsförare är det alltså viktigt
att förstå att ny teknik är något som måste vara laddad
med estetiska värden av det här slaget, eftersom den 
konsumeras på en rad olika sätt. Och det är viktigt att
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komma ihåg att denna konsumtion eller användning när
ett begär, en slags törst efter ännu mer och ny teknik,
antyder han (ibid.). Konsument och producent står på
det här sättet åtskilda i Böhmes resonemang, utan vidare
kontakt eller samröre än att konsumenten driver på en
tilltagande innovationsspiral med sin aldrig sinande törst
efter något nytt och underhållande. Producenten till-
skrivs en viss förmåga att kunna manipulera konsumen-
ten – genom att spela på dennes begär. Men hela resone-
manget bygger alltså på ett antagande om att det är den
tillverkande parten som skapar eller iscensätter estetiska
värden, som användaren sedan begagnar sig av, konsu-
merar, finner nöje i.

Om inte direkt missvisande, skulle en sådan generell
förståelse av den process som avhandlas i det följande –
en förståelse som bygger på ett antagande om att en pro-
ducerande part, som en följd av tilltagande krav från
kunderna och i hård konkurrens med andra lastbilstill-
verkare om lastbilsköparnas gunst, sörjer för vidareut-
veckling av sina produkter också i den här riktningen –
antagligen kasta lite ljus över var dessa värden, och de
krav som de för med sig, sprungit ifrån; var och på vilket
sätt denna tilltagande innovationsspiral med avseende på
det estetiska får sin näring. Den skulle nog bringa lite
klarhet över vilka mekanismer som kan tänkas driva en
sådan utveckling, vilka konsekvenser dessa mekanismer
och drivkrafter kan tänkas ge upphov till, och hur en
sådan efterfrågan de facto kan tänkas vara komponerad
– hur den kan tänkas vara skiktad, hur och varför den
eventuellt spretar som den gör. För samtidigt som vi
konstaterat att ett intresse för det estetiska tycks vara på
frammarsch inom den tunga lastbilsbranschen, vore 
det väl förhastat att förutsätta att det skulle bestå i ett
homogent sug efter samma typ av annorlunda lastbilar?

Argumentet som drivs över de kommande sidorna,
gör till och med gällande att en sådan förståelse skulle
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missa en central aspekt av den estetiseringsprocess vi här
har att göra med. Nämligen hur det tycks vara just själva
interaktionen mellan lastbilsfabrikanten och dess kun-
der, och den aktivitet som äger rum i gränslandet mellan
dessa parter – och som vi bland annat sett Kenneth vara
mitt uppe i, i det föregående avsnittet – som ger näring åt
och driver på en utveckling mot allt mer estetiskt förfi-
nade lastbilar. Det, genom att lastbilskunder under årens
lopp gjorts delaktiga i uppbyggnaden av sina fordon
under själva inköpsprocessen; i det arbete som krävs för
att färdigställa en lastbil och som äger rum mellan
beställning och leverans – en delaktighet och ett kom-
pletteringsarbete kring vilket det ser ut att ha vuxit fram
en mer utbredd praktik som kommit att fästa stor vikt
framförallt också vid estetiska värden. Och, som ser ut
att utsätta Scania för en kraft som bland annat bidrar till
att vrida om företagets verksamhet i delvis nya rikt-
ningar; som bland annat bidrar till att företaget – på
egen hand, eller eventuellt tillsammans med eller i kon-
kurrens med andra aktörer som rör sig i dess periferi – så
sakteliga rör sig mot att tillverka allt mer estetiserade
produkter. Och det på en rad olika sätt.

Med utgångspunkt i Kenneths bilköp är detta ett för-
sök att förstå den kraft som här varit på tal: hur den fun-
gerar, vilka andra krafter den utgörs av, hur den upp-
stått, hur den förökar sig och förgrenar sig – uppkom-
mer, lever vidare och multiplicerar sig. Det i syfte att illu-
strera hur en ny typ av värden uppkommer och fortplan-
tar sig i industriella sammanhang – sammanhang som
nog traditionellt präglats av en strävan mot det funktio-
nella; i syfte att åskådliggöra en valoriseringsprocess som
dels för in ytterligare dimensioner och möjligen också
konkurrensmedel i transportnäringen, och i förläng-
ningen möjligtvis skapar kulturellt betingade behov.
Men som dels också ger upphov till ytterligare led i 
förädlingsprocessen av tunga fordon, och som därmed
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utvidgar värdekedjan. Med detta följer också det något
mer generella syftet, som består i att illustrera hur ett
sorts slöseri på så sätt genererar såväl kulturella som
ekonomiska värden – hur ekonomi och kultur kan upp-
stå, således, och det ur snart sagt ingenting (jmfr. Rehn
2007).

en allt mer extrem lastbilsköpare

Fanns det någonsin en vanlig Scania-kund, är det nu inte
Kenneth. Han kommer, när den senaste cp16-bilen väl
är hans, att ha köpt fem nya lastbilar av Scania. Medan
den första var omsorgsfullt utformad – bland annat lack-
erad i en grön Opel-308-färg för att vittna om åkeriets
miljöpatos, utrustad med lackerade sidokjolar, förva-
ringsskåp i borstat rostfritt stål, extra ljusramper på
taket, inredd med lackerade instrumentpaneler och
klädd med skinn och kompositmaterialet Alcantara –
tycks han för varje bilköp ha blivit lite ambitiösare, lite
noggrannare, och i någon mån lite duktigare på att, som
han uttrycker det, custom-bygga sina fordon. På samma
gång som han skaffat sig en stadig kundbas och ökat
omsättningen i det företag han driver, tycks han ha blott-
lagt fler av de möjligheter som står till buds då man
köper lastbil, och bekantat sig med fler aktörer i bran-
schen. Inför det senaste bilköpet har han kommit över-
ens med Jan Richter om att hjälpa till med utformningen,
och med att koordinera delar av byggprocessen. Han
kommer, när bygget är klart, att ha lagt närmare 400000
kronor på sådant som många skulle beteckna som lull-
lull. Medan hans säljare sålt en likartad bil – med likar-
tat aggregat och med ytterligare en axel, vilket torde
göra grundkonfigurationen något dyrare – för 1,45 mil-
joner kronor under våren, kommer Kenneth att betala
närmare 1,9 miljoner kronor. Medan den förra bilen
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byggts färdig på en och en halv månad, kommer
Kenneths bil att ta ungefär åtta till nio månader att
bygga färdig – och det från att hytten och chassit levere-
rats till Scaniabilar i Kungens Kurva från fabriken i
Södertälje. Mellan order och leverans kommer det att ta
ungefär ett år. Och då kommer bilen inte att tas i bruk på
ytterligare något halvt år. 

Till detta kommer han att ha lagt ned oerhört mycket
möda på att försöka utforma bilen på det sätt han 
vill ha den, genom att även själv involvera sig i det
kompletteringsarbete som krävs i påbyggnadsledet. Han
kommer nog dessutom att ha avkrävt sin säljare mer tid
och kraft än någon annan kund i Lindvreten. Och det-
samma gäller säkert även de påbyggare och andra firmor
som har del i att färdigställa bygget. “Han är ett special-
fall i allra högsta grad va, men det finns väl ingen som
är som han va”, säger till exempel Bo-Göran Murstam
(2006), försäljare på påbyggnadsfirman Laxo Mekan.
Enligt sin egen Scania-säljare är han tveklöst en av 
de allra mest krävande kunderna på just den här åter-
försäljar-anläggningen.

Även om den nya bilen kommer att bli oerhört påkos-
tad och ambitiöst utformad och utsmyckad, säger sig
Kenneth knappast tro att de fina bilarna överlag genere-
rar åkeriet några nya kunder. Kanske får han behålla
någon tack vare dem. Men något effektivt konkurrens-
medel tycks han inte betrakta den ambitiösa utform-
ningen som. Snarare är det företagets miljöplan som ofta
gör det jobbet, verkar det. I åtminstone det avseendet
kunde man säga att den myckna utsmyckningen ter sig
en aning överflödig, och att hans åthävor ter sig en aning
överdrivna. Kanske rent av som ett slöseri med en mängd
olika resurser – med sin egen tid och energi, och med
andras: med sin säljares, med påbyggnads-firmors, och
med Scanias, bland annat genom att produkten hålls i
arbete i påbyggnadsledet och därigenom binder upp
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kapital för bolaget. Själv säger Kenneth i något skede 
att han driver egen firma för att kunna leka på jobbet. 

Rent konkret handlar detta bland annat, och kanske
till och med framförallt, om Kenneths lekfulla och pas-
sionerade – för att inte säga överflödiga – bilköp. Det är,
så att säga, utgångspunkten, och Kenneth och hans bil
utgör en, eller kanske två, av huvudaktörerna i de kom-
mande berättelserna. Men som vi redan sett är detta
ingen isolerad företeelse. Kopplingarna från hans pro-
jekt, och till och med från det specifika sökandet efter ett
sätt att bygga om insteget till den nya bilen, till bärg-
ningslegenden Svempa och hans förehavanden, till Laxå
Special Vehicles, till tidningar som Trailer och Trucking
Scandinavia, och till diverse efterliknelser i helt olika
skalor, har vi kunnat skönja redan under de cirka tjugo
minuter som utspelat sig framför disken vid återförsäl-
jaren i Lindvreten.

Och de kommande sidorna kommer också att handla
om dessa fenomen, figurer och andra former av aktörer
och något av den verksamhet som involverat dem under
något kvarts sekel. Vid en närmare betraktelse tycks de
nämligen utgöra väsentliga delar i en mera omfattande
användarorienterad rörelse som kretsar kring estetisk
vidareutveckling eller komplettering av dessa högtekno-
logiska arbetsredskap. De är alla involverade i en slags
efterproduktion av Scanias lastbilar som skulle kunna
förstås som en förlängning av det stylingarbete som
Kristofer och hans kollegor är sysselsatta med i
Södertälje, och deras handlingar tycks följa vissa möns-
ter. Som ett vidare handlingsmönster ser detta ut att vara
en efterproduktions-praktik som också verkar ha kom-
mit att bli högst delaktig i att driva på den estetiska
utvecklingen i den tunga lastbilsbranschen, på ett flertal
olika sätt. Och medan Kenneths liftdumper kan förstås
som en manifestation av denna praktik, kan specialupp-
lagan Scania r620 The Griffin förstås som en annan.
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Sammantaget syftar berättelserna som ryms i det kom-
mande till att åskådliggöra detta handlingsmönster, som
har sitt centrum – om man alls kan tala om ett sådant –
bortom Scanias formella gränser och certifierade utveck-
lingsprocesser, och de syftar till att utforska dynamiken
mellan några av de aktörer som är delaktiga i denna
efterproduktions-praktik. Det i ett försök att förstå en
mer allmän dynamik i denna customizing- eller custom-
byggar-rörelse – som är de två beteckningar som de
inblandade själva gärna använder för att tala om den
verksamhet de är involverade i. 

en rationell dynamik?

Då till exempel Böhme lyfter fram begäret som en dri-
vande kraft som härstammar från konsumenterna eller
användarna, och som påverkar olika tekniska innova-
tionsprocesser, vänder han sig mot ett nytto-orienterat
tekniskt-funktionalistiskt paradigm som han anser ha
dominerat förståelsen av ekonomisk, och av teknisk 
och teknologisk utveckling sedan Karl Marx dagar.4

Som redan antytts kommer vi överlag att ha svårt att
hitta funktionalistiska förklaringar till varför Kenneth
agerar som han gör, och dessmera, varför den customi-
zing- eller custom-byggar-rörelse som han alltså får antas
vara en del av fungerar som den gör. Det vill säga, vi
kommer att ha svårt att förstå vissa av de strävanden
som ryms inom den här efterproduktions-praktiken
också med hjälp av andra förklaringsmodeller som utgår
ifrån att någon viss verksamhet eller något visst föremål
finns till för att fylla någon uppenbar funktion, för att
tillgodose något visst behov – med en instrumentell
rationalitet för ögonen. 

Många av de estetiska utbroderingar vi ska möta,
kommer att vara intimt förknippade med funktionella
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utsvävningar som bidrar till ökad prestanda, kvalitet,
hållbarhet, användarvänlighet, eller effektivare mark-
nadsföring. Men de kommer att vara en sorts förläng-
ningar av strävanden i dessa riktningar. Och som för-
längningar kommer de att präglas av ett visst mått av
överflöd i relation till de olika funktionalistiska värde-
grunder de stammar från. Ännu tycks man inte som
åkare kunna “räkna hem” de extra utgifter som en rik-
tigt ambitiös utformning av vagnparken för med sig.
Man kan knappast motivera de 24 bromsljusen som
kommer att pryda MiljöTrans nya lastbil med tal om att
de skulle förbättra fordonets funktion, kvalitet eller
användarvänlighet, eller att de skulle göra lastbilen än
bättre lämpad för sitt uppdrag. Och apropå de många
timmar han plöjer ned i sin rörelse varje vecka konstate-
rar till exempel Kenneth att “det kostar att ligga på
topp”. Den här customizing-, custom-byggar-, eller var-
för inte kundanpassnings-rörelsen, är alltså en i vilken
det kundanpassade antar extrema proportioner; en som
handlar om det överdrivet kundanpassade som inte säl-
lan förlorat sin förankring i det funktionella och dess
värdegrunder; om det nära nog komplett skräddarsydda,
det skräddarsydda för det skräddarsyddas egen skull –
en typ av överdådighet som kanske redan beteckningen
på hela rörelsen vittnar om.

Vi kommer att ha svårt att överhuvud taget förstå
exempelvis Kenneths förehavanden utifrån en utilitaris-
tisk idé om hur människor, eller för den delen organisa-
tioner, är konstituerade och vad som styr deras hand-
lande. Det Kenneth sysslar med kan svårligen sägas vara
att maximera någon nytta – ens om vi skulle utvidga
nytto-begreppet till att inbegripa allt lustfyllt. Vi tycks
snarare ha att göra med något som stundom är besvär-
ligt och ansträngade att engagera sig i, tidskrävande och
arbetsamt. Även om sökandet efter det nya insteget ver-
kar nog så spännande, är det nog inte heller helt kul att
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hålla på med alla gånger, detta med att engagera sig hejd-
löst i sina bilköp. Det kommer att vålla honom en hel del
bekymmer, en hel del frustration, och det har gjort det
förr. Mer generellt tycks hans förehavanden, som vi
kommer att se, att vara nära förbundna med en hel del
ångest, och ge upphov till viss antagonism. De kommer
nog dessutom att te sig något motsägelsefulla, och det
kommer att vara svårt att förklara dem utifrån den typ
av instrumentell rationalitet som utilitaristiska förkla-
ringsmodeller vilar på.

Och snarare än att förstå den här rörelsen och den
sammansatta eller heterogena kraft den tycks utgöra,
som något som vilar på rationella principer av det här
slaget, går mitt intresse i en annan riktning. Nämligen
mot att illustrera hur utvecklingen av framförallt este-
tiska aspekter av dessa industriella produkter, och den
dynamik som styr den, manar på den, håller den igång, i
ett kapitalistiskt, sen-industriellt samhälle drivs på också
av vad som skulle kunna uppfattas som irrationella 
krafter, för vilka värdegrunderna är flera, i obalans och
ständigt skiftande. En typ av krafter som nog kunde
betecknas som frivola, i relation till olika ekonomiska
nyttigheter, och en typ av krafter som tycks stamma ur
begär och fantasier eller trosföreställningar, och männi-
skors försök att materialisera en sorts fantasiskapelser.
En typ av krafter som tycks stamma ur en sorts lekfull-
het och ur passionerade relationer till dessa arbets-
redskap, men en lekfullhet och en passion som i allra
högsta grad är dubbelbottnad, och även präglas av
starka inslag av ångest och av rädsla, och som är långt
ifrån harmonisk.

Med det sagt, är det här på samma gång ett försök att
illustrera hur detta till synes irrationella element – denna
överflödiga customizing- eller custom-byggar-rörelse –
verkar uppstå med strukturell nödvändighet ur en rad
omständigheter och ur ett visst samspel mellan Scania
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och dess användare, samt vissa perspektiv-förskjutningar
som är förknippade härmed. Och hur vi i den här
utvecklingen kan skönja en helt annan, djupare, rationa-
litet. Nämligen en dialektisk materialistisk utvecklings-
process där dessa två parter – Scania och dess använ-
dare – är separerade från varandra av ett strukturellt
mellanrum, som omöjliggör en produktutvecklings-
process som endast sker genom elementär-dialektiska
“högre synteser” mellan tillverkare och användare, och
istället ger upphov till ett visst rest-element – ett rest-
element som besitter och kanske till och med odlar en
kraft som är kreativ till sin natur, och som ger upphov
till heterogena intressen.

utblick

Vi är på väg att gå händelserna i förväg. Och kanske
låter det absurt att tala om att teknisk utveckling av det
här slaget skulle framskrida enligt någon rationalistisk
formel på det sätt som här antyds, och det lekfulla och
det kreativa, i anslutning till detta, skulle vara förknip-
pat med våndor och konflikter. Säkert kunde det vara
på sin plats att reda ut ett och annat begrepp, och sätta
vissa saker i ett sammanhang. I kapitel två följer därför
först några kommentarer om viss annan forskning som
engagerat sig i den typ av diskussioner som detta arbete
måttar in sig på, samt den begreppsapparat och de onto-
logiska utgångspunkter som det endera tar spjärn emot
eller som hela analysen vilar på. Det är en diskussion som
tar sin utgångspunkt i populära konceptualiseringar av
användares delaktighet i innovationsprocesser och i 
ett visst kritiskt engagemang med desamma, och som
sedan rör sig mot en sondering av de “irrationella” driv-
krafter på användarsidan som påtalats ovan, och de
ontologiska grunder som dessa kan tänkas vila på, för
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att slutligen utmynna i en kortare redogörelse för en
ontologi som kan hjälpa oss att förstå de skeenden som
de följande kapitlen och de följande berättelserna syftar
till att utforska och illustrera. Det vill säga, dynamiken,
framförallt, mellan några av de aktörer som presentera-
des i inledningen av detta kapitel: lastbilstidningen
Trailer, bärgningslegenden Svempa och lastbilstillverk-
aren Scania. Och så Kenneth förstås. Det, för att få grepp
om den kraft som varit på tal så många gånger nu, och
några av de mekanismer och principer som tycks ge den
dess form. Hur denna ontologi återspeglas i-, eller åtmin-
stone inverkat på strukturen av det efterföljande materia-
let, diskuteras som hastigast i ett interludium som avslu-
tar kapitlet, och tar sats mot nästa.

Därpå, i kapitel tre, följer en samling berättelser om
diverse fenomen som figurerat i olika typer av bil- och
lastbilsmedia, såsom färgstarka reportage om firade
åkare som stolt poserar intill sina blänkande och utmär-
kande ekipage. Vad de strävar efter, är att visa upp en
viss custom-byggar-fantasi i några av dess olika skepna-
der; att åskådliggöra hur en viss fantasi spelats upp och
spänts upp, återkommit och även återskapats framförallt
i Trailer under ett drygt kvarts sekel, men även på last-
bils-festivaler och på verkstadsgolvet, och på senare tid
även i populära teve-shower och i datorspel. De söker på
så sätt även åskådliggöra hur denna fantasi vuxit fram
och etablerats: hur den tycks ha fått en vidare spridning
genom att på olika sätt uppmana sin publik att enga-
gera sig i de otaliga möjligheter som färdigställandet av
en lastbil innebär, att engagera sig i ett visst komplette-
ringsarbete eller till och med custom-byggande, och hur
den därigenom utvecklat sig, spridit sig, brett ut sig. Och
hur den numera, i virtuella världar, till och med tvingar
sin publik att involvera sig i den här typen av verksam-
het – något som torde ha vissa implikationer för en fram-
tida utveckling av detta fenomen. I ett avslutande inter-
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ludium, fortsätter kapitlet också en diskussion med
gängse sätt att konceptualisera användaren och bakgrun-
den till dennes engagemang i den typ av innovationspro-
cesser som dessa sidor syftar till att uppmärksamma och
undersöka.

I kapitel fyra ges en inblick i den första delen av den
kreativa process som utgör Kenneths bilköp. Från
utforskningarna av instegsmoduler i Lindvreten i senare
delen av maj, vrids klockan tillbaka till ett inledande
skede i byggprocessen, och ett möte mellan honom och
designern Jan Richter den nionde februari 2006, där de
två pratar fram och tänker ut lösningar till det kom-
mande lastbilsbygget, och skisserar och planerar olika
delar av dess utformning. Kapitlet handlar sedan om en
första tredjedel eller hälft av bilköpet ungefär, och om
Kenneths sökande efter alla de komponenter och detal-
jer som lastbilen måste kompletteras med, om utforskan-
det av möjliga sätt att utforma olika delar av bilen, om
de överväganden han gör under resans gång, och om
några av de andra custom-byggare, custom-byggen och
Trailer-reportage som lånar honom idéer. Det handlar
också om hur han under processens gång kastas mellan
hopp och förtvivlan, ena dagen uppgiven över att samar-
betet med Jan inte går som det ska eller att Laxo Mekan
inte gör exakt som Kenneth tycks ha föreställt sig, och
andra dagen är eld och lågor över fantastiska ritningar
som Jan skickat till honom med förslag till ny dekor eller
hur de ska utforma inredningen, och som gör det så
mycket lättare att föreställa sig hur ekipaget kan komma
att ta sig ut. De knappa fyra månader som den här berät-
telsen sträcker sig över handlar i första hand om lekfull
planering, sökande efter optimala lösningar, finjuste-
ringar av påbyggnaden, lackering av hytten – som mon-
terad på chassit inte kommer från fabriken förrän i mit-
ten av april – och om olika våndor som detta arbete
också är förknippat med. Något dramatiserat skulle man
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kunna säga att den handlar om bilköpet fram till ett
skede då Kenneth börjar prata om nästa bilköp, om nya
fantasiobjekt som han skulle vilja bygga – ett skede då
den fantasiskapelse och alla de möjligheter och omöjlig-
heter som bygget hittills bestått i, ska ta definitiv form,
sättas samman, materialiseras; då alla de val som detta
för med sig, nödvändigtvis kringskär och kompromissar
några av de föreställningar som hittills varit i cirkula-
tion. Genom att närmare bekanta sig med en användare
som onekligen är djupt involverad i utformningen av sin
produkt, syftar kapitlet till att illustrera några aspekter
av de drivkrafter som tycks ge upphov till och fördjupa
detta passionerade engagemang. Som en avslutning på
kapitlet, följer också här ett interludium som diskuterar
den empirinära redogörelse som kapitlet till största delen
utgörs av, i mer konceptuella termer, och som plockar
upp den tråd som avslutade det förra kapitlet.

Med kapitel fem rör vi oss från en passionerad
Scania-användare och Scania-anhängare till en annan.
Nämligen till bärgningslegenden Sven-Erik “Svempa”
Bergendahl och något av den verksamhet som engagerat
honom och hans vapendragare Jan Richter under det
senaste kvarts-seklet – och som tycks ha fungerat som en
direkt förlaga åt den typ av projekt som Kenneth nu är
involverad i. Kapitlet handlar i första hand om tillkoms-
ten av de så kallade Italien-bilarna: r620 The Griffin-
serien, men också om bakgrunden och upptakten till
denna begränsade upplaga särskilt utsmyckade lastbilar
– serien har nämligen varit ett beställningsarbete från
den italienska Scania-distributören. Det handlar således
om en pionjär på customizing-scenen som utnämnts till
dess första custom-byggar-kung, och som genom uppre-
pade byggnationer, den ena mer hejdlös än den andra,
inte bara kommit att starta ett professionellt stylinghus,
utan också kommit att inta en alldeles central plats i 
den custom-byggar-fantasi som påtalats ovan; en före-
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gångare eller förebild att identifiera sig med och kanske
ta efter rent verksamhetsmässigt, eller en styling-agent
vars själva produktförädling man åtrår. Det handlar
också om hur dessa styling-projekt och fantasi-skapelser,
i kombination med ett sug efter produkter förädlade av
denna custom-kung, leder fram till nya samarbeten 
mellan aktörer belägna bortom Scanias formella organi-
sation och utvecklingsprocesser, och hur dessa perifera
aktörer finner nya sätt för lastbilstillverkaren att hands-
kas med en tilltagande efterfrågan av industriellt tillver-
kade, särskilt utsmyckade eller stylade lastbilar; hur de
genom sitt samröre provocerar fram processinnovationer
inom Scanias tillverkningsprocesser, kunde man även
säga. På sätt och vis illustrerar det hur en engagerad
användare, genom idogen verksamhet, genererar innova-
tioner såväl i Scanias produktutbud, som i företagets
finstämda, industrialiserade produktionsflöden. Kapitlet
handlar därmed om vad som skulle kunna uppfattas som
en slags syntes mellan tillverkare och användare, en typ
av produkter och processinnovationer som för in vär-
den från användarsidan i Scanias produkt-flora och i
företagets produktionsapparat. På samma gång reser
detta kapitel – avslutningsvis och i ännu ett interludium
– frågan huruvida de skeenden som leder fram till dessa
innovationer verkligen för användare och tillverkare
närmare varandra.

Kapitel sex handlar om några olika aspekter av den
verksamhet som Scanias huvudkontor och Scania
Tekniskt Centrum i Södertälje varit involverat i under
årens lopp. Det behandlar bland annat symboliska bud-
skap som kommit ur företaget under årens lopp, och
som aldrig upphört med att påminna sin publik om last-
bilstillverkarens förmåga att skräddarsy sina produkter
till kundernas önskemål tack vare sitt modulära kon-
struktions- och produktionssystem – och som sannolikt
understött den fantasi och praktik som grott kring 
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dessa arbetsredskap. Men det berör också den företags-
interna hanteringen av utvecklingsärenden som har 
med produktmodifieringar, produktförlängningar eller
produkttillägg att göra, och om en organisatorisk trög-
het i utvecklingsarbetet som gör att mer renodlad
estetisk förädling av företagets produkter – det yttermera
kundanpassade – tenderar att skjuta skott bortom de
utvecklingsprojekt som bedrivs på Scania Tekniskt
Centrum. Ett syfte är att skissera en attityd inom Scanias
organisation som tycks motverka intern utveckling av
sådant som har med “överflödig” utsmyckning att göra.
Och snarare än en syntes eller en överbryggning mellan
dessa två parter, framstår de förehavanden som vi mött 
i det föregående kapitlet – Svempas febrila aktivitet – i
ljuset av detta, som en verksamhet som på samma gång
upprätthåller en viss motsättning som skiljer dem från
varandra; ett element som växer och gror emellan 
dessa två parter. Den senare iakttagelsen diskuteras i
interludium fem.

Det sjunde kapitlet återvänder till den senare delen av
Kenneths bilköp, och merparten av den efterproduktion
varigenom den planerade utformningen av den nya lift-
dumpern materialiseras – och varigenom nya planer, och
föreställningar om ytterligare lastbilar som ska läggas till
åkeriets vagnpark, också börjar ta form. Det är alltså på
samma gång en berättelse om uppbyggnaden av en
oerhört ambitiöst utformad lastbil, med de många turer
som detta för med sig, och en berättelse om hur ett last-
bilsköp och lastbilsbygge föder föreställningar om nästa
– om ett begär efter den fullkomliga lastbilen som ser ut
att förstärkas och förskjutas genom sin själva realisering,
genom strävanden efter att förverkliga fantasmatiska
föreställningar. Upprepade efterproduktionsprojekt ser
på så sätt ut att generera ytterligare föreställningar om
det custom-byggda: om de möjligheter som finns, om
vad dessa möjligheter kan tänkas göra för oss, och om
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att det skulle vara något speciellt med just den lastbils-
grund som används i dessa projekt. Också på detta kapi-
tel följer ett interludium som bland annat avrundar en
diskussion med de gängse perspektiv på användarorien-
terade innovationssprocesser som förts löpande i just
dessa delar av texten. Och kanske kunde en strategi för
att närma sig de följande kapitlen vara att ta sikte på
dessa mellanspel. I någon mån rymmer de nämligen, på
ett konceptuellt plan, det argument som den övriga
framställningen söker illustrera – och som den i sig själv,
söker utgöra en grundläggande analys av.

Någon direkt genväg förbi de två avslutande kapitlen
är svårare att se. I kapitel åtta, följer en utvidgad dis-
kussion som kommenterar och försöker kasta ytterligare
ljus över hela den dynamik som de tidigare kapitlen sökt
belysa utifrån olika perspektiv. Denna diskussion har
sedan sin förlängning i det avslutande kapitlet, kapitel
nio, där den typ av kreativa processer som exemplifieras
genom Kenneths lastbilsköp och lastbilsbygge, och av
Svempas entreprenöriella strävanden i efterpoduktionens
snårskogar, teoretiseras ytterligare med en ambition att
dra mer generella lärdomar ur hela studien.
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4. Böhme är naturligtvis långt ifrån ensam om att inta den här positio-
nen. Snarare sällar han sig till den, av allt att döma, växande skara som
för att förstå ekonomiska skeenden istället tar sin utgångspunkt hos
ekonomer som Thorstein Veblen och Werner Sombart – båda verk-
samma omkring sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet, och båda
intresserade av att förstå ett överflöd i samhället, och den sociala
dynamiken i det ekonomiska. Och, som sedan gärna tycks vända sig
mot franska tänkare som Georges Bataille och Jean Baudrillard. Vi
ska inte här ge oss på att försöka skissera denna tanketradition, även
om vissa instanser av den kommer att diskuteras i kapitel två. Den som
är intresserad, och vill ta en genväg, kan dock med fördel läsa Don
Slaters Consumer Culture and Modernity (1997). Vissa, såsom Alf
Rehn, vänder sig också gärna till den amerikanske antropologen
Marshall Sahlins för att hämta kraft åt liknande argument (se t.ex.
Rehn 2004 & 2007).
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användarorienterad innovation

Inom det företagsekonomiska fältet är man sedan länge
bekant med idén att det vi kallar innovationer stammar
ur processer som väl kan överskrida de formella grän-
serna för en organisation. Det vill säga, att nymodig-
heter som kommersialiseras och ges en vidare spridning,
inte bara uppstår som en följd av processer interna till en
organisation, utan ofta ur ett slags samspel mellan exem-
pelvis ett tillverkande företag och dess omgivning, och
däribland användarna av de produkter som företaget
tillverkar.

Visserligen från ett nationalekonomiskt perspektiv,
uppmärksammade Eric von Hippel att användare inte
sällan utgör själva källan till innovationer då han i slu-
tet av 70-talet skrev om “Users as Innovators” (1978).
Beväpnad med frågeformulär och statistikverktyg under-
sökte von Hippel och hans studenter hur användare av
några olika typer av medicinsk-tekniska forskningsin-
strument såg på utvecklingen av dessa produkter. Och de
fann att användarna ansåg att det inte sällan var de
själva som initierat en vidareutveckling av dem, bland
annat genom att ge förslag till förbättringar, genom att
alstra idéer till helt nya instrument, och genom att bygga
olika former av prototyper – som det sedan föll på till-
verkarens lott att kommersialisera och sprida till en
större skara användare. Von Hippel betonade därmed
vad många som intresserat sig för innovationsprocesser
ur ett vidare perspektiv (ett meso- eller makroperspek-
tiv), brukar benämna need-pull eller technology pull då
de talar om drivkrafterna bakom teknisk utveckling. På
svenska talar man om detta i termer av efterfrågestyrda
innovationsprocesser, och det är ett perspektiv som
framhåller ett sug eller initiativ från användarsidan efter
förbättrade eller helt nya produkter. Då det lanserades,
vände det sig emot dominerande uppfattningar om att
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innovationer ofta drivs fram av tillverkande företag som
en följd av tekniska landvinningar (ofta benämnt techno-
logy push-perspektivet, eller teknikstyrda innovations-
processer) (se t.ex. Trott 2002). Istället för en sådan
modell, skissade von Hippel alltså upp en alternativ
Innovationsprocess, som ett linjärt förlopp, med ut-
gångspunkten förlagd till användaren. Där, menade han,
generas ofta idéer, och där sker inte sällan en 
första utforskning och utveckling av dessa idéer; där
omvandlas eventuellt idéer till mer eller mindre utveck-
lade prototyper, innan de vandrar mot en tillverkande
part som ger dem en mera definitiv, materiell form och
sedermera en vidare spridning (jmfr. t.ex. von Hippel
1988). På det här sättet inkorporeras inte sällan använ-
dares idéer i förbättrade och yttermera utvecklade pro-
dukter genom innovationsprocesser som framskrider
genom en slags synteser mellan användarnas intressen
och den tillverkande och kommersialiserande partens,
antyder von Hippel.

Även om von Hippel på intet sätt hävdade att 
användare uteslutande är de som genererar inno-
vationer, har Roy Rothwell och Walter Zegvelds bok
Reindustrialization and Technology (1985) ofta lyfts
fram som det verk som med eftertryck betonade att inno-
vationsprocesser inte är linjära på det sätt som exempel-
vis von Hippel antytt. Snarare, poängterade Rothwell
och Zegveld, är de att betrakta som iterativa processer
som inte nödvändigtvis är kontinuerliga, utan resultatet
av att ett komplext nätverk av aktörer interagerar med
varandra. Det tillverkande företaget med sina olika
enheter och divisioner, det vidare vetenskapliga och tek-
niska samhället, och de användare och kunder som utgör
marknaden, ger upphov till innovationer genom kom-
plext samröre med varandra (Rothwell & Zegveld 1985,
s.50). Dessa tankegångar om hur kommersiellt gångbara
nymodigheter uppstår i ett samspel mellan olika aktö-
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rer, och som förenar de två perspektiv vi har snuddat
vid ovan, benämnde de den interaktiva modellen (the
interactive model).

Trots von Hippels ansträngningar, och trots Rothwell
och Zegvelds iakttagelser, framstår den innovations- eller
organisations-forskning som intresserat sig för att 
studera just samspelet mellan exempelvis ett tillverkande
företag och dess användare, med syfte att förstå dynami-
ken i de eventuella innovationsprocesser som är för-
lagda till det här gränslandet, och kanske till och med
sprungna härur, som häpnadsväckande skral. Visserligen
har von Hippel själv fortsatt att uppmärksamma och
betona användarens roll i dessa skeenden, bland annat
så sent som 2005 med boken Democratizing Innovation.
Här hävdar han fortfarande, och inledningsvis, att den
användarcentrerade modell som så ofta förknippats med
hans namn, som också betonar en slags öppenhet mellan
de ingående parterna i utvecklingsprocessen, står i stark
kontrast till de traditionella modeller som finns tillgäng-
liga för att förstå innovationsprocesser – enligt vilka pro-
dukter och tjänster utvecklas bakom stängda dörrar, och
patent, copy-rights, och andra former av skydd som för-
hindrar konkurrenter att dra nytta av viktiga framsteg,
anses vara viktiga komponenter i utvecklingsarbetet (von
Hippel 2005, s.2). Han hävdar också att en tilltagande
mängd empiriska studier visar att användare ofta är först
med att utveckla många (och kanske till och med de
flesta) såväl industri- som konsument-produkter (ibid.).

Därefter koncentrerar han sig framförallt på att
exemplifiera förekomsten av den här typen av innova-
tionsprocesser – genom att presentera statistiska under-
lag som visar att användare själva utvecklar, eller i hög
grad bidrar till utvecklingen av innovationer – och på att
försöka förstå hur det kommer sig att dessa ser ut som de
gör; varför användare ägnar sig åt detta. Och även om
föresatsen låter spännande – han hävdar att han i boken
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har för avsikt att i detalj förklara hur en framväxande
användarcentrerad innovationsprocess fungerar, och hur
en sådan innovationsprocess utgör ett nödvändigt kom-
plement till- och bränsle för “manufacturer innovation”
(ibid., s.2) – snubblar analysen på att han nästan uteslu-
tande försöker förstå de sociala och kulturella processer
han har att göra med, utifrån mikroekonomiska anta-
ganden och mekanismer. Bland annat genom att matcha
utfallet från statistiska körningar till befintliga kategori-
seringar som hanteras som om de i sig själva skulle här-
bärgera förklaringar, men som i själva verket besitter ett
minimalt förklaringsvärde. Utifrån de premisserna är det
nog svårt att nå mycket längre än att konstatera, som
han gör: 1) att många som ägnar sig åt att utveckla pro-
dukter, också delar en karakteristik med så kallade lead
users (ibid., s.4) – det vill säga, en typ av användare som
i ett tidigt stadium av produktens livscykel, ställer höga
krav på produkten i fråga (krav som småningom antas
sprida sig också till användare i gemen); 2) att användare
kanske ägnar sig åt att utveckla en produkt då de vill ha
något som inte redan finns tillgängligt, och samtidigt är
villiga att betala för denna utveckling (ibid., s.5 – 6);
samt 3) att användaren faktiskt kan sätta värde på själva
utvecklingsarbetet – som kanske anses vara både kul och
lärorikt (ibid., s.6). Men någon mer djuplodande analys
av vad som driver dessa lead users, och deras eventuella
relation till sin produkt och till sin produktleverantör,
erbjuder inte von Hippel. Och man kunde gott fråga sig
om det behövdes samhällsvetenskapligt arbete för att nå
fram till de slutsatser han drar i den här frågan.

Även om ansatsen alltså låter intressant tycks von
Hippel i själva verket både vara helt ointresserad (och
kanske även inkapabel) av att nå någon djupare förstå-
else för dynamiken i de innovationsprocesser han talar
om, och för de eventuella principer som ger dem dess
form. Och han tycks helt ointresserad av hur man kan
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förstå den värdeskapande verksamhet de består i, i rela-
tion till den verksamhet som den tillverkande organisa-
tionen bedriver – åtminstone om man tänker sig en för-
ståelse som sträcker sig bortom insikten att det kan vara
gynnsamt för ett företag att begagna sig av den eventu-
ella uppfinningsrikedom, kreativitet och benägenhet att
förfina, som kan finnas bland användarna.5

Den senare lärdomen är naturligtvis föga insiktsfull
en bit in på 2000-talet. Det är ju just den som manage-
ment-inriktad innovationsforskning i stor utsträckning
tycks ha utgått ifrån under närmare tre decennier, i sina
många strävanden efter att utröna hur organisationer
på instrumentell väg, genom iterativa förlopp, kan
begagna sig av sina användare och eventuellt även en
vidare marknad, för att förbättra sin innoverande för-
måga, och sin innovationsledning. Exempelvis, genom
att förorda att utvalda användare ska involveras i
utvecklingsförfaranden som bedrivs enligt en så kallad
gate-stage-princip – det vill säga, i vilka utvecklingsfaser
varvas med en slags kontrollinstanser där dessa använ-
dare kan bidra med återkoppling under utvecklingsar-
betets gång (jmfr. t.ex. Cooper 1988 & Cooper et al
2002). Och eventuellt skulle man kunna säga att ut-
gångspunkten för en stor del av den innovationsforsk-
ning som intresserat sig för interaktionen mellan en
organisation och “marknaden” varit just denna: en idé
om att det är möjligt att suga upp användarnas kunska-
per, åsikter och erfarenheter genom att involvera dem i
iterativa utvecklingsprocesser, och med hjälp av olika
lednings-strategier och samarbetsformer omsätta dessa i
förbättrade produkter eller tjänster, eller i kompletta
nymodigheter. (jmfr. t.ex. ansatserna i Trott 2002, King
& Anderson 2002, Tidd, Bessant & Pavitt 2001, och de
studier dessa författare tar stöd i).

Vad mycket av det som finns skrivet om innovation
från det här perspektivet åtminstone ger sken av, är att
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de värdeskapande processer som kommer ur samspelet
mellan användare och producerande part således stapp-
lar fram, återigen, enligt den typ av elementär-dialektisk
logik som nämndes i all hast i det föregående kapitlet:
utvecklingsfas – avstämning med återkoppling från
användare – vidare utveckling. Eller i något vidare
bemärkelse: befintlig produkt – invändning – innovation.
Tes – antites – syntes. Genom en sådan växelverkan 
tilltar värdet i exempelvis tekniska produkter, antyds det.
Och enligt den principen inkorporeras ytterligare värde
eller värden som bland annat stammar från användarna,
i de innovationer som genereras genom ett sådant dialek-
tiskt förfarande.

innovation: efterproduktion 
och den ontologiska intresse-nivån

Snarare än att redogöra för hur de innovationspro-
cesser som sker i det här gränslandet faktiskt fungerar,
tycks en stor del av denna litteratur alltså uppehålla 
sig mer kring frågan om hur organisationer kan till-
skansa sig den kunskap som kunderna, dess Andra,
besitter. Och den tycks inte bara utgå ifrån att det är den
företagsinterna utvecklingsprocessen som är den pri-
mära, utan att det också är möjligt att infoga den 
Andres kunskap i denna utveckling och på så vis nå en
slags syntes utan några nämnvärda följder. Men som 
Alf Rehn och Sheena Vachhani påpekar i artikeln
“Innovation and the Post-Original: On Moral Stances
and Reproduction” (2006, s.310), tycks den forskning
som på ett ontologiskt plan faktiskt intresserat sig 
för den typ av värdeskapande processer som innovatio-
ner springer ur, vara oerhört tunnsådd. Få är nog de 
som kan göra anspråk på att ha någon kännedom om
hur dylika processer faktiskt är beskaffade och fungerar,
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och om den ovan skisserade dynamiken är den enda
rådande, antyder de:

Although many researchers in innovation management have shown
that there are epistemological problems with essentializing innova-
tion, thus on the surface arguing for a critique of novelty in innova-
tion management, the ontological element of innovation has received
almost no consideration. A positivist understanding would of course
conflate these, disregarding ontological issues as empty meta-
physics, but we contend that this is a scientist fallacy, which serves
mainly as a way conveniently to ignore criticisms that one is uncom-
fortable with. (ibid.)

Inlägget sägs vara en slags intervention mot hur fältet
tenderar att närma sig frågor om hur värde uppstår,
alternativt skapas, överlag. Och de pläderar för ett enga-
gemang med ontologiska undersökningar som inte bara
konfronterar essentialistiska föreställningar om vad eko-
nomiskt värde består i genom att utvidga vad de beteck-
nar den ursprungliga värde-händelsen (the original value
event), genom att betrakta det som en process. Utan som
också ställer kritiska frågor om var någonstans, och på
vilket sätt valoriseringsprocesser de facto äger rum; 
kritiska frågor som hörsammar att dessa processer kan
vara av en mer komplex natur. Ty:

What is problematic, and the main concern here, is the tendency to
ascribe ontological certainty to specific processes of valorization,
resulting in the fixation of value-production to specific instances in
time. This creates a fallacious view in which value is seen as some-
thing that ‘sticks’ to a specific instant or a definable set of circum-
stances. (ibid., s.312)

Det här är naturligtvis något som vi exempelvis sett
Böhme, i sin analys av den estetiska ekonomin, göra sig
skyldig till tidigare, med antagandet om att en viss 
valoriseringsprocess är förlagd till den producerande 
partens domäner, så att säga. Men såväl iterativa som
processuella perspektiv på innovation är också under-
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teoretiserade, argumenterar Rehn och Vachhani, och
tenderar fortfarande att vara fästa vid en ursprunglig
värde-händelse. Genom att introducera begreppet “post-
originality” eller post-originalitet, söker de, med hänvis-
ning till tyske filosofen Walter Benjamins tankegångar,
illustrera hur olika former av reproduktion också skapar
värde på olika sätt. Framförallt tar de stöd i Benjamins
tankar kring den värdegenerering som äger rum under
ett föremåls senare livstid, dess så kallade afterlife. Och
de understryker att ekon av en kreativ process – i form
av derivering, något mindre sofistikerad kopiering eller
remixing – kan fortsätta att generera värde också långt
efter att denna specifika process är till ända, på andra
håll, i andra sammanhang. De påpekar att olika typer
av reproduktion, enligt Benjamin, inte bara ska förstås
som något som följer på en kreativ process, utan som
utvecklas med densamma, och ständigt omdefinierar den
kreativa insatsen, så att säga.

Implikationerna av dessa iakttagelser, påminner Rehn
och Vachhani, är flera. De öppnar för en disskussion 
om hur inkrementella innovationer som minns och deri-
verar – värde-ekon – fungerar i ekonomiska samman-
hang. De riktar uppmärksamheten mot empirisk mark
som av ideologiska skäl är i det närmaste outforskad. 
De lyfter fram en post- eller efterproduktion som kan
hjälpa oss att förstå hur en kontinuerlig omdefiniering,
ombildning och reproduktion av värde kan tänkas 
gå till. Kort sagt: ett större och djupare engagemang 
med ontologiska frågor som kan bidra med en ökad för-
ståelse för hur upprepningar förändrar, genererar skillna-
der, och blir en central komponent i olika former av
valoriseringsprocesser.

I den custom-byggar-rörelse, och i de berättelser om
densamma som presenteras på de följande sidorna, tycks
vi ha att göra med en i allra högsta grad materiell efter-
produktion som åtminstone inbjuder oss att leka med
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tanken att den dialektiska rörelse som får Benjamin och
i viss mån även Rehn och Vachhani att fästa uppmärk-
samheten vid the afterlife, med stöd hos den Slovenska
filosofen och kulturkritikern Slavoj Žižek, kan förstås på
ett ännu mer radikalt sätt – ett som Rehn och Vachhani
eventuellt också antyder i sin artikel.6 Nämligen på 
det sättet att just denna efterproduktion inte bara omde-
finierar den kreativa insatsen – den typ av innovations-
process som till exempel Kristofer Hansén talar om 
i föregående kapitel – genom att utvecklas tillsammans
med den, utan att den också, på ett paradoxalt sätt, 
föregår eller föregått den. Vi ska ha anledning att åter-
komma till detta.

begär och fantasi i företagsekonomi 
– som konsumtionskraft 

Då Böhme talar om att det endast är möjligt att förstå
ekonomiska skeenden och teknisk utveckling i den sen-
kapitalistiska era han betecknar den estetiska ekonomin,
genom att vända blicken mot drivkrafter såsom omätt-
liga begär, är han inte särskilt specifik i sin redogörelse
för hur denna begärs-mekanism kan tänkas fungera.
Han nöjer sig med att konstatera att begäret är av sådan
art att det förstärks av strävanden inriktade på att till-
fredsställa det: “the powerful want ever more power, the
famous still more fame, and so on.” (Böhme 2003, s.73)
Vill vi exempelvis förstå hur specifika begär uppstår, och
hur de begärsstrukturer som eventuellt manar på ett
intresse för det estetiska och ett efterproduktionsarbete
inom den tunga lastbilsbranschen kan tänkas fungera,
kommer Böhme knappast att vara till mycket hjälp. 

Han är dock långt ifrån ensam om att fästa upp-
märksamheten i den här riktningen (se t.ex. Baudrillard
1972 / 1981; Ewen 1976 / 2001; Haug 1986; Slater 1997;

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 65



66

samt även fotnot 1, i kapitel ett). I boken Visual
Consumption (2005) skissar Jonathan Schroeder på 
hur det rika bildmaterial som oupphörligen sköljer över 
konsumenter i vad han betecknar the image economy –
ett begrepp som nog bör förstås som ytterligare ett 
försök att sätta fingret på vad som karakteriserar ekono-
miska skeenden i vår tid – tycks generera en begärsdriven
konsumtion också av högteknologisk apparatur. Genom
att på semiotisk väg studera och tolka bilder som före-
kommer i marknadsföringskampanjer, söker Schroeder
bland annat förstå hur dessa bilder, hos konsumenter i
gemen, ger upphov till vad han i en psykoanalytisk anda
betecknar som fetischistiska relationer till de föremål
som avbildas eller figurerar däri. Det vill säga, en slags
fantasi-relationer som när ett begär efter dessa föremål,
men som är omöjliga i den bemärkelsen att fetisch-före-
målet aldrig kommer att kunna leva upp till de fantasi-
eggade förväntningar som relationen bär inom sig. 

Vad gäller dessa fetish- eller fantasi-relationer intres-
serar sig framförallt Schroeder för hur iscensatta bilder i
annonsmaterial lånar av ett symbolspråk som i den väs-
terländska kulturens symboliska ordning är laddat med
fetischistiska konnotationer. Han skriver om hur vissa
typer av material och vissa typer av föremål av tradition
upptar en typ av koordinater i den symboliska ordning
som ger struktur åt en given kultur, och reflekterar över
hur de föremål som figurerar i marknadsföringskampan-
jer och liknande, genom att anspela på dessa föremål,
också beläggs med viss fetischistisk laddning. Det vill
säga, hur kopplingar till den här typen av fetischer nog
bidrar till att förstärka det mått av fantasi som karakte-
riserar subjektets relation till objektet.

Att ett rikt bildmaterial som anspelar på särskilda
associationer ger upphov till vissa fantasier om- och
omöjliga relationer till vissa föremål, och kan spela en
högst påtaglig roll i de värdeskapande processer som
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Schroeder i någon mån tar sikte på, är naturligtvis en
högst relevant poäng. Och även om hans engagemang
med ontologiska spörsmål drar i en spännande riktning,
kastar de lite ljus över någon annan typ av valoriserings-
process än en som sker på marginalen, så att säga – som
stammar ur kontakten mellan konsument och mark-
nadsföringsmaterial, och som besitter en viss förmåga 
att göra de föremål de kretsar kring mer eller mindre
åtråvärda.7 Man kunde säga att de rör sig inom ett
Freudianskt psykoanalytiskt paradigm som koncentrerar
sig på subjektets eller konsumentens relation till sin
omvärld, och de avslöjar lite om hur ett visst bildmate-
rial eller hanteringen av detta material samspelar med
fantasi och begär på något produktivt sätt – hur det för-
ändrar verkligheten som sådan, och själva de förhållan-
den som producerar detta bildmaterial; själva de grund-
läggande produktionsförhållandena.

I det avseendet är nog Schroeder också tämligen
typisk för det delfält inom den företagsekonomiska disci-
plinen som brukar benämnas konsumentkultur-forsk-
ning eller consumer culture theory. Är det någonstans
inom det företagsekonomiska fältet som man faktiskt
kan se ett engagemang med de drivkrafter som vi riktar
uppmärksamheten mot här, är det bland konsumentkul-
tur-forskare. Och är det någonstans som man finner en
så tydlig och samlad strävan bort från allt vad utilitaris-
tiska modeller av individer och organisationer heter, är
det här. Men i denna tradition, som eventuellt växt fram
som en reaktion mot en disciplin som nästan uteslutande
koncentrerat sig på produktionsledet, tycks kopplingen
till denna andra sida nästan helt ha gått förlorad. I arti-
keln “Consumer Culture Theory (cct): Twenty Years
of Research”, publicerad i Journal of Consumer
Research, skiljer Eric Arnould och Craig Thompson
(2005) ut fyra dominerande diskussionstrådar som de
anser ha dominerat och karakteriserat detta fält sedan
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mitten av 1980-talet. Den första rör varumärken och
konsumtionsvanor, och den roll dessa kan tänkas spela
för människor i en mängd olika “identitets-skapande”
processer – konsumtionssamhällets effekter på subjektets
ontologiska status, kunde man kanske säga. En andra
tråd de identifierar har handlat om hur konsumenter,
genom sina sätt att konsumera, ger upphov till nya 
kulturella uttryck och reproducerar kulturella handlings-
mönster. Arnould och Thompson påpekar att huvud-
frågan här kretsat kring hur konsumtion, i det att detta 
blivit en dominerande sysselsättning, omdanat och
omdanar kulturella värden och ideal – ideal som i någon
mån antas forma såväl handlingsmönster som de sätt 
på vilka världen uppfattas av (oss) konsumenter, och 
vice versa (ibid., s.873). En tredje diskussion som
Arnould och Thompson sätter fingret på, har kretsat
kring vad ett konsumtionssamhälle kan tänkas vara för
något; vilka sociala institutioner och strukturer som
påverkar konsumtion, och vad som upprätthåller ett
sådant samhälle. Och den sista frågan som intresserat
forskare inom detta fält har att göra med massmedia,
och med relationer mellan massmedia och konsumenter,
bland annat med Schroeders visuella analyser som ett
inslag. Vilka eventuella ideologiska budskap som media
för fram och hur dessa uppfattas, är här huvudfrågorna,
menar de (ibid., s.874).

Naturligtvis är det alltid svårt att göra den här typen
av klassificeringar. Men i den utsträckning som Arnould
och Thompsons skiss är någorlunda representativ för de
frågor som rönt störst uppmärksamhet inom konsu-
mentkultur-fältet, förefaller en lysa med sin frånvaro.
Nämligen, den om hur konsumenters handlingsmönster,
värderingar och trosföreställningar mera direkt inverkar
på den verksamhet som en producerande part bedriver
– hur dessa saker kan tänkas påverka vad som produce-
ras och på vilket sätt; hur de mera direkt påverkar någon
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viss affärslogik och affärsmodell. Inte minst tycks 
detta gälla teknikintensiva domäner där konsumenterna,
eller snarare användarna, är högst delaktiga i en föräd-
lingsprocess av något slag. Sammantaget förefaller det
arbete som bedrivs inom det här fältet således upp-
rätthålla en dikotomisering mellan produktion och 
konsumtion, och därmed göra en distinkt åtskillnad mel-
lan (kanske till och med mystifierade) värde-händelser å
ena sidan, och eventuella processer varigenom det som 
alstras genom dessa processer omdefinieras inom 
konsumtionens domäner, å den andra. Hur användare
genom en slags konsumtion påverkar exempelvis en
industrialiserad process, gör sig delaktiga i delar av 
värdekedjan, bryter upp den, tar över vissa moment,
tvingar en producerande part att omorganisera delar 
av den – kort sagt: påverkar det sätt på vilka affärer fak-
tiskt bedrivs – verkar inte vara en typ av frågor som tagit
sig in på den här arenan. 

Med den väsentliga skillnaden är det emellertid, 
på många sätt, samma sorts frågor som intresserat kon-
sumentkultur-forskare, som intresserar mig på de föl-
jande sidorna. Nämligen hur media påverkar en 
viss typ av teknik-användare och en viss typ av använd-
ning eller till och med teknik-konsumtion, och sprider en
viss typ av handlingsmönster och trosföreställningar på
ett sätt som kan sägas vara ideologiskt; hur sociala struk-
turer inverkar på detta på ett sätt som återigen kan sägas
vara ideologiskt; och hur nya kulturyttringar följer
härpå. Men, mitt intresse kommer alltså från en något
annorlunda vinkel. 

Vad som intresserar mig i det följande, är nämligen
att undersöka, förstå och illustrera ett samspel mellan
begär och fantasi, och hur detta samspel står i relation
till en typ av innovationsprocesser som stammar ur och
bygger på serier av imitationer som leder till uppkoms-
ten av nya intressen och nya handlingsmönster. Det vill
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säga, hur detta samspel står i relation till en typ av repe-
titiva men samtidigt kreativa valoriseringsprocesser
genom vilka det estetiska blir allt mer betydelsefullt –
hur begär och fantasi står i relation till upprepning och
skillnad kunde man säga. För de två begreppspar som vi
haft att göra med i det här kapitlet är tveklöst tätt för-
bundna med varandra.

en deleuziansk latour

I vad som ser ut att vara ytterligare ett argument för- och
försök att överge en konceptualisering av innovations-
processer som – med Rehn och Vachhanis ord – just bara
utvidgar en ursprunglig värde-händelse, dyker också
samtliga dessa begrepp upp då exempelvis auktoriteter
inom teknik och vetenskapsstudier, såsom Bruno Latour,
vädjar efter nya sätt att studera framväxten av ny teknik
och ny ekonomisk verksamhet – då han vädjar efter nya
samhällsvetenskapliga sätt att angripa olika former av
innovationer i sin tillblivelse, kunde man kanske säga. I
Reassembling the Social (2005) efterlyser Latour en
sociologi som undviker det annars så vanliga misstaget
att hänvisa till abstrakta storheter såsom sociala lagar,
superstrukturer eller ideologier för att förstå och för-
klara exempelvis hur tekniska innovationer växer fram,
och för att förstå och förklara ekonomiska skeenden i
den tid vi lever i. Alltför ofta, tycks han mena, händer
det att en stor del av förståelsen och förklaringen av ett
visst fenomen, förläggs till ett slags socialt abstrakt stoff,
som i sin själva natur antas besitta vissa egenskaper och
principer som låter förklara fenomenets form och
existens. Det här är ett otyg, och för att verkligen skapa
förståelse för en dynamik som bland annat driver fram
tekniska innovationer i ett sen-industriellt samhälle efter-
lyser Latour en sociologi som tar sikte på de förbindelser
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som länkar samman och medlar mellan fenomenets olika
beståndsdelar – vad han på engelska benämner en socio-
logy of associations. Modellen är att beskriva och återi-
gen beskriva dessa förbindelser, och kedjor av förbindel-
ser, utan att utgå ifrån eller ty sig till något teoretiskt
ramverk eller redan etablerade principer som vägleder
analysen (jmfr. ibid., s.146 – 147). Han gör ingen hemlig-
het av att det här är ett försök att återupprätta och upp-
datera idén om att samhällsvetenskap borde bedrivas
enligt den aktörsnätverksteori-princip eller -metodik
som han var med om att mynta i början av 1980-talet.8

Emellertid figurerar några nya referenser och begrepp i
Latours argumentation. En är den i många stycken
bortglömde sekelskifts-sociologen Gabriel Tarde som,
argumenterar Latour, kan förstås som aktörsnätverk-
steorins okände grand ol’man – visserligen okänd även
för Latour då denna “teori” etablerades. Med stöd hos
Tarde betonar han vikten av att rikta uppmärksamheten
mot de bärare eller mediärer av just begär och av trosfö-
reställningar som, så att säga‚ håller ihop ett visst aktörs-
nätverk eller fenomen – som får det att upprepa sig, för-
öka sig, sprida sig, leva vidare (jmfr. t.ex. Latour 2001).
Och, som på samma gång inför en mångfald i det genom
denna upprepning; som oundvikligen också muterar det
och skiljer det från sig själv. Dessa begrepp, och de själs-
förmågor de representerar, är alldeles centrala om vi vill
förstå mångfalden av ekonomisk aktivitet i den tid vi
lever i, antyder Latour – det vill säga, om vi vill förstå
de innovationsprocesser som genererar en sådan mång-
fald, och som driver ekonomiska skeenden i vår tid. 
Och han har således också flätat ihop begär och trosfö-
reställningar med det begreppspar vi mötte tidigare i
kapitlet, nämligen upprepning och skillnad. Det med
uppenbar hänvisning till Tarde – som propagerade för en
förståelse av samhället och det ekonomiska baserad just
på des désirs et des croyances, och différence et répéti-
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tion redan i slutet av 1800- och början av 1900-talet,
bland annat i Psychologie économique (1902), i Les Lois
de l’Imitation (1890), och i Logique Sociale (1895) –
men också, lite mer i skymundan, till mer samtida
franske tänkaren Gilles Deleuze (1925 – 1995).

Att diskussioner om begäret och dess relation till
föreställningsförmågan dyker upp i dessa sammanhang –
i diskussioner som rör drivkrafterna och mekanismerna
bakom bland annat tekniska innovationsprocesser – är
inte särskilt märkligt. Som Judith Butler understryker i
Subjects of Desire (1987 / 1999), har frågan om hur
dessa själsförmögenheter (Butler talar om desire och
recognition) står i relation till varandra varit den kanske
mest centrala frågan för franska 1900-talstänkare såsom
Jean Hyppolite, Alexandre Kojève, Jean Paul Sartre,
Georges Bataille,9 Jacques Lacan, Michel Foucault och
samme Deleuze. För Deleuze har dessutom det andra
begreppsparet som Latour – och Tarde före honom – lyf-
ter fram, och som Rehn och Vachhani också rör vid,
varit helt centralt, nämligen upprepning och skillnad.
Som noga utreds i exempelvis Difference & Repetition
(1968 / 1994), och med åtskilliga hänvisningar till
Tarde, vilar hela hans tänkande på att varat är en form
av upprepning; att det är genom upprepning skeendena
i världen framskrider, skillnader genereras och det nya
uppstår. Och med risk för att förenkla Deleuze 
tankevärld något, eller till och med alldeles dramatiskt,10

kan det vara värt att ändå hastigt skissa på den typ av
upprepning som ofta tillskrivs hans filosofiska gärning. I
boken Gilles Deleuze påpekar till exempel Claire
Colebrook (2002, s.119 – 121) att han skiljer på olika
former av upprepning.11 Vad som intresserar honom,
hävdar Colebrook, är inte bara upprepningen av kända
former, ytstrukturer; det är inte en typ av upprepning
varigenom vi försöker efterlikna något redan existerande
så noga som möjligt. Vad han snarare fäster sitt intresse
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vid är en upprepning som fångar de kreativa krafter, den
strävan efter skillnad, som var upphov till det förra ver-
ket. Apropå upprepning inom litteraturens domäner
skriver hon:

To repeat a work of literature is not to copy that work, but to repeat
the forces of difference that produced that work. This is a transcenden-
tal difference and repetition: a repetition of the virtual and hidden
power of difference, and not a banal repetition of already experienced
(or empirical) forms. (Colebrook 2002, s. 121)

En grundbult i Deleuzes tänkande är naturligtvis den
åtskillnad han gör mellan det aktuella och det virtuella.
Det aktuella kan förstås som de sakernas tillstånd 
och levda upplevelser som faktiskt äger rum i världen
(jmfr. Badiou 1997 / 2000, s.46). Det virtuella är ett
betydligt mer komplicerat begrepp, och ett som tycks 
ha givit upphov till fler kontroverser och bryderier 
(se återigen Badiou 1997 /2000, s.45 – 47, alternativt
Žižek 2004). Men i någon mån kan det virtuella för-
stås som ett rum som rymmer alla de möjliga och
okända / otänkta utfall som skulle kunna ha blivit till –
alla de sakernas tillstånd och levda upplevelser som
skulle ha kunnat falla ut, aktualiseras, i varje given
instans. Och detta ska förstås i kontrast till en tankebild
som bygger på att sakernas tillstånd och levda upplevel-
ser endast är realiseringar av (i någon mån överskåd-
liga) möjligheter – en tankebild som implicerar ett långt
mer begränsat utfallsrum, och som för varje realisering
av en möjlighet dessutom stänger ute andra och därför
inför en avsmalnande eller avgränsande princip i relation
till “livet” (jmfr. Brusseau 1998). Det virtuella tycks även
inbegripa det “omöjliga” möjliga. Då Deleuze beteck-
nar sin filosofi en transcendental empiricism, är det just
hur det aktuella utkristalliserar sig från det lika verkliga
virtuella, som är det transcendentala draget (jmfr. Žižek
2004, s.4 – 5).
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Upprepning i den bemärkelse som Deleuze tänkande 
ofta förknippas med, handlar således inte om att 
upprepa det aktuella, så mycket som att ge akt på de 
virtualiteter som en viss aktualisering i någon mening
förrådde eller kompromissade genom sin tillblivelse. 
Det är denna trascendentala upprepning, som den
benämns, som är trogen den idé eller det problem som
den förra aktualisering stod inför i sin tillblivelse, och
de virtualiteter som då låg framför den, som besitter en
kreativ kraft (jmfr. Jeanes 2006).

Det förefaller alltså vara framförallt i dessa båda figu-
rer – Tarde och Deleuze – och i deras tankar, som Latour
hämtar kraft åt sitt argument, och stöd för det sociolo-
giska angreppssätt han själv förespråkar. Hans uppma-
ning att inte ty sig till abstrakta principer utan beskriva
och åter beskriva, kan dessutom förstås som en direkt
variant av Deleuzes, enligt egen utsaga, Whitehead-inspi-
rerade kommentar rörande sin empiricistiska position. 
I ett förord till Dialogues II skriver Deleuze: 

the abstract does not explain, but must itself be explained; and the
aim is not to rediscover the eternal but to find the conditions under
which something new is produced (creativeness). (Deleuze & Parnet
1977 / 2002, s.vii)

I viss mån ligger också några av dessa idéer väldigt nära
de tankar som väglett de följande berättelserna, och den
analys av en custom-byggar-rörelse, och en mer allmän
estetiseringsrörelse i den tunga lastbilsindustrin, som de
rymmer. Arbetsmetodiken har bestått i att dokumentera
ett passionerat och i många avseenden extremt bilköp,
som föll rakt i händerna efter ett trevande besök på
Scanias återförsäljaranläggning i februari 2006, dagen
efter att Kenneth hade lagt beställningen på sin nya lift-
dumper. Och det har bestått i att följa upp några av alla
de förbindelser som aktualiserats i och med bilköpet, så
att säga. Detta har inneburit att läsa travar av Trailer-
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tidningar och gallra ut några spår bland de många repor-
tagen som tycks ha haft särkilt relevanta kopplingar till
det nyss nämnda bilköpet, eller att leta reda på särskilda
Trailer-reportage som på olika sätt spelat in i processen.
Det har även inneburit att titta lite närmare på ett större
utsmycknings-projekt som Kenneths designer Jan
Richter varit involverad i tillsammans med bärgningsle-
genden Svempa, under bilköpets gång, och att föra sam-
tal med vissa medarbetare på Scania med koppling till
denna typ av verksamhet. Det har inneburit att besöka
festivaler och andra branschjippon, och att söka ut
andra typer av medier som (eventuellt) vittnat om feno-
menets utbredning, och om eventuella mönsterbild-
ningar. Siktet har alltså varit inställt inte på gemene last-
bilsköpare, utan på särskilt passionerade sådana, och på
sådana företeelser som ser ut att mediera det begär som
dessa lastbilsköpare tycks ge uttryck för, och de fantasier
de verkar härbärgera. Målsättningen har varit att
beskriva och spåra processer som genom serier av upp-
repningar och imitationer ser ut att förändra inte bara
det upprepade, utan som även kommit att utgöra en inte
obetydlig kreativ kraft som på ett flertal sätt verkar för
en ökad grad av estetisering inom den tunga lastbilsbran-
schen, och som i viss mån drar isär Scanias verksamhet;
att med hjälp av en samling berättelser illustrera en este-
tiseringsprocess – och tillika en valoriseringsprocess och
en innovationsprocess – i sin tillblivelse kunde man säga.
Det, på ett sätt som nog ligger i linje med Latours meto-
dologiska vädjanden.

I ett annat avseende går emellertid detta arbete på
tvären mot dessa idéer, och denna tanketradition. För
som poängterats i kapitel ett, är detta ett försök att loka-
lisera en viss rationalism i de skeenden som här beskrivs.
Deleuzes Whitehead-inspirerade kommentar tidigare,
som det naturligtvis också ekar av i Reassembling the
Social, ska emellertid förstås som en kontrastering mot
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rationalistiska filosofier där det abstrakta är givet 
och härbärgerar förklaringar, och bara realiseras i 
det konkreta (jmfr. Deleuze & Parnet 1977 / 2002, s.vii).

det abstraktas ontologiska status – 
och begär och fantasi som produktiv-kraft

En empiricistisk hållning av det snitt Deleuze, och nog
även Latour i många stycken uppvisar, innebär alltså en
avvisande inställning gentemot abstrakta principer; ett
avståndstagande, exempelvis, från allt vad dialektiska
analysverktyg heter. Det kan aldrig vara en fråga om att
förlägga förklaringar till fenomen i aprioriska principer
eller mekanismer, så att säga. En konsekvens av detta,
och denna intresse-nivå kanske man kunde säga, är en
ontologisk utslätning mellan subjekt och objekt. Ett
empiricistiskt intresse av det snitt som Deleuze visar prov
på tycks inte befinna sig på subjektets eller objektets
nivå, så att säga, varför abstraktioner eller abstrakta
principer som annars tillerkänns framförallt subjektet,
och dess relation till objektet, här blir överflödiga.

Det blir även sådant som ideologiska superstruk-
turer. Ideologi har ingen betydelse överhuvudtaget,
påstår exempelvis Deleuze i intervjutexten “Capitalism:
A Very Special Delirium” (i Deleuze & Guattari 1995).
Medan vissa förstår ideologi som en slags illusion,
poängterar Deleuze att det inte finns några ideologier, att
tro det, det är en illusion: “We do not say: ideology is a
trompe l’oeil (or a concept that refers to certain illusions)
We say: there is no ideology, it is an illusion.” (ibid.) Vad
som istället är intressant, är de maktrelationer som ver-
kar inom samhällets infrastruktur.

På samma gång talar Deleuze, och Guattari, alltså
ständigt om begär. I likhet med psykoanalytisk teoribild-
ning rör sig begär för dem på det omedvetnas nivå (jmfr.
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även Smith 2007). Men deras tänkande bör också förstås
som en reaktion mot Freudiansk psykoanalytisk teori-
bildning – mot ett Freudianskt psykoanalytiskt para-
digm, om man så vill. Och i kontrast därtill, är begäret
positivt och produktivt och det utgår inte från någon
saknad eller brist som uppstår till följd av att någon lag
eller ideologi inför begränsningar i tillvaron. Begäret är
de omedvetna impulser, affekter och drivkrafter som ska-
par förbindelser till omgivningen – och som konstrue-
ras, reproduceras och organiseras av samma förbindelser
i ett processuellt förlopp (jmfr. Deleuze & Guattari 1995;
men även Smith 2007; Colebrook 2002). Det tycks alltså
manifestera sig i själva trädandet-i-förbindelse-med,
själva det produktiva kopplandet – närmast likställt med
kreativ energi och omvandling. Och de produktiva för-
bindelserna tycks på samma gång rekonstruera, underb-
låsa och rikta in själva begäret; linjera det med redan
befintliga intressen som existerar i “samhällskroppen”, i
den infrastruktur som utgör själva samhället. Daniel
Smith förklarar:

Deleuze reconfigures the concept of desire: what we desire, what we
invest our desire in, is a social formation, and in this sense desire is
always positive. Lack appears only at the level of interest, because the
social formation – the infrastructure – in which we have already
invested our desire has in turn produced that lack. (Smith 2007, s.74)

Deleuze och Guattari skiljer alltså på begär och 
intressen, där intressen betraktas som de möjligheter 
ett visst samhälle, en viss infrastruktur, definierat och
håller inom sig. Givet att våra begär sammanfaller med
sådana intressen, kan vi också sträva efter dem, och med
fullfjädrad framgång även nå dem (jmfr. ibid.). “Våra
begär” blir emellertid, i det här sammanhanget, ett något
tveksamt sätt att uttrycka sig. Med tanke på att begäret
alltid är något positivt, som konstrueras och organiseras
inom ramarna för en given infrastruktur, en given sam-
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hällskropp, understryker Smith att de begär vi äger 
just inte är våra begär: “They are, if I can put it this 
way, part of the capitalist infrastructure; they are not
simply your own individual mental or psychic reality”,
konstaterar han, med hänvisning till Deleuze och 
Guattaris Anti-Œdipus från 1972 (ibid.). I kontrast 
till teori-bildning som konceptualiserar begäret i form 
av saknad, påpekar Deleuze själv i Dialogues II
(1977 / 2002, s.89) att: “What we tried to show, on the
contrary, was how desire was beyond these personologi-
cal or objectal coordinates.”12

Kanske är det också ungefär så här Latour koncep-
tualiserar begäret – som själva den produktiva kraft som
tar sig uttryck i, och i någon mån också organiseras av
de förbindelser han uppmanar oss att undersöka. Och,
som något som inte ytterligare behöver teoretiseras eller
konceptualiseras. Han är inte särskilt tydlig på den
punkten även om hela det program som presenteras i
Reassembling the Social, alltså påminner väldigt mycket
om ett Deleuze- och Guattari-inspirerat manifest för hur
teknik- och vetenskapsstudier, och sociologi eller sam-
hällsvetenskap mer allmänt, ska bedrivas.13 Vad han är
desto tydligare med, och det med uttalat stöd hos Tarde,
men nog också med Deleuzes och Guattaris tankegods i
bakgrunden (vad som brukar benämnas en ontology of
difference), är att också avfärda all ontologisk förståelse
av de aktörer som deltar i en viss innovationsprocess
som gör någon skillnad på det mänskliga varat och
andra former av vara som ointressant för samman-
hanget. Det vill säga, all ontologi som tillmäter mänsk-
liga varelser någon speciell status gentemot andra varel-
ser, växter, eller ting – vad gäller exempelvis handlings-
och föreställningsförmåga. Istället ivrar han för vad som
kunde betecknas en förbindelsernas metafysik. Han skri-
ver till exempel:

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 78



79

The logical impossibility that has been so vehemently reproached 
to ant scholars – how can you impute will and belief to scallops,
microbes, door closers, rocks, cars and instruments when it is always
you the humans that does the talking – finds in Tarde a radical but
healthy solution: if you don’t want to share avidity and belief with the
things you have, then also stop to say what they are. The accusation 
is upturned and the burden of proof shifted to the accusators. Abstain
from the ridiculous solution to say that things exist in themselves 
but that you cannot know them. Either you talk or you remain silent.
But you cannot possibly speak and say that the things you speak about
are not in some ways similar to you: they express through you a sort 
of difference that has you, the speaker, as one of their proprietors. 
(Latour 2001)

En sådan ståndpunkt till trots, är Latour alltså benägen
att tala såväl om trosföreställningar eller fantasier som
om vilja, iver eller begär – de förra en typ av begrepp
som inte Deleuze alls tycks väva in i diskussionen. 
Och en fråga som uppkommer är hur något som trosfö-
reställningar eller fantasier kan tänkas hänga samman
med begär, och hur dessa saker står i relation till upprep-
ning och skillnad, imitation och förändring. Ja, hur man
överhuvudtaget kan tala om trosföreställningar utan en
ontologi som gör någon åtskillnad mellan subjekt och
objekt – speciellt om intresset, som i det här fallet, ligger
i att utröna hur nya trosföreställningar eller fantasier,
och med dessa en typ av värdeskapande praktiker, kan
tänkas uppstå.

I introduktionen till Infinite Thought (2005), en 
samling essäer skrivna av Alain Badiou, påpekar 
Oliver Feltham och Justin Clemens att en allomfattande 
ontologi som suddar ut skillnaderna mellan mänskligt
vara och annat, är problemet framför andra i vad de
betecknar som poststrukturalistiskt tänkande (till vilket
de exempelvis räknar Deleuzes och Guattaris ontology
of difference). Bakgrunden till detta ontologiska drag
kommer av insikten att subjektet i en sådan (poststruk-
turalistisk) tanketradition inte längre kan teoretiseras
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som en “self-identical substance that underlies change,
nor as the product of reflection, nor as the correlate of 
an object”, skriver de (Feltham och Clemens i Badiou
2005, s.3). Det vill säga, precis samma negativa definitio-
ner som även omfattar all annan materia: “there are 
no self-identical substances, there are no stable products 
of reflection, and since there are no stable objects, 
there can be no correlates of such objects.” (ibid.) Och
detta, har många kritiker av poststrukturalistiskt tän-
kande menat, medför problem såväl för hur man kan
tänka sig identitet och handlingsförmåga (agency) – för: 
“if there is no self-identical subject, then what is the
ground for autonomous rational action?”, frågar sig
Feltham och Clemens med en slags kollektiv kritiker-
röst (ibid., s.4).

Framförallt är det problemet rörande handlings-
förmåga som Badiou riktar sin uppmärksamhet mot i
ovan nämnda essäer, och i verk som Deleuze: The
Clamor of Being (1997 /2000) och Being and Event
(2006). Frågan som vägleder hans arbete handlar om hur
det är möjligt att förena en lära om subjektet med en 
mer allmängiltig ontologi (jmfr. återigen Feltham och
Clemens i Badiou 2005). Och han vänder sig till den
franske psykoanalytikern och filosofen Jacques Lacan
för orientering. För det krävs en särskild konceptualise-
ring av subjektet för att kunna förstå och förklara fram-
växten av det nya, tycks Badiou mena – för att förstå och
förklara framväxten av nya sekvenser av handlingar och
reaktioner och förhållningssätt till dessa.14

För även om Deleuze, med Guattari vid sin sida, 
blivit berömd som en sorts tillblivelsens mästerfilosof,
råder det delade meningar om huruvida han lyckas tänka
uppkomsten av det nya utan att trots allt själv falla offer
för en slags återgång till en Hegeliansk dialektik, och just
den typen av abstrakta principer som hela hans œuvre
alltså tycks ha vänt sig emot (se till exempel Badiou
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1997 / 2000; Žižek 2004; Sinnerbrink 2006). Badiou
utgör en av de röster som konfronterar Deleuzes filosofi
med möjligheten att den är mer systematisk och (i en väl-
digt specifik mening också mer) abstrakt än den många
gånger framställts som. Med avseende på just detta
abstrakta, skriver Badiou:

By “abstraction,” one is not to understand that it moves in what it
absolutely repudiates: namely, the generality of subsuming concrete
cases. Let us simply state that the appropriate measure here is the
quasi-organic consistency of conceptual connections, and the constant
putting into movement of this consistency by the greatest number of
cases. (Badiou 1997 / 2000, s.17)

Som en vidare kommentar till några av de principer 
som låter vägleda den provokativa omläsning som han
tar sig för i Deleuze: The Clamor of Being (1997 / 2000),
konstaterar Badiou själv att han är övertygad om att
abstrakta principer de facto existerar: “For, as far as 
I am concerned, and given my attempt to redress
Platonism rather than overturn it, I am convinced that
principles do exist.” (s.17) 

Vi ska inte tala mycket mer om vare sig Deleuze,
Latour eller Badiou här, än att konstatera att då Latour
– med stöd bland annat hos Deleuze15 – hänvisar till
begär och föreställningsförmåga, och efterlyser en 
förbindelsernas sociologi som tar sikte på dessa aspek-
ter, och på upprepningens, i någon mån verkar blunda 
för den fråga som framförallt intresserar Badiou.
Konsekvensen, skulle man nog kunna drista sig till att
säga, är att begär och trosföreställningar, samt upprep-
ning och skillnad, i Latours framställningar, förblir något
mystifierade begrepp vars interna förhållanden förblir
högst oklara. Och man kunde väl fråga sig om det inte
vore angeläget att även intressera sig för eventuella 
konceptuella kopplingar dem emellan. Det i syfte att
utröna hur nya trosföreställningar, och nya handlings-
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mönster kan uppstå på ett, i viss mån, regelmässigt sätt;
hur de kreativa processer kan tänkas fungera som gör att
ny infrastruktur med nya intressen växer fram. Det vill
säga, inte bara som ett sätt att illustrera “how desire
works within the infrastructure, how invests in it, how
it takes part in it, how it organizes power”, för att citera
Deleuze (i Deleuze & Guattari 1995), utan för att förstå
hur begär, och trosföreställningar eller fantasier för den
delen, inte bara verkar inom en given infrastruktur och
rättas in till redan befintliga intressen, utan även ger upp-
hov till förgreningar och utväxter av desamma. Något
annorlunda uttryckt: man kunde väl fråga sig om det
inte vore angeläget att söka förstå hur befintliga intres-
sen – i en Deleuziansk mening – “råkar” skapa nya
intressen eller värden, utan att det finns någon avsikt –
nya intressen eller värden som dessutom väl kan gå på
tvären mot dem de är sprungna ur. Och hur begär och
fantasi eventuellt spelar in i dessa processer. Bland annat
är det också den här frågan som vägleder detta arbete.
Det handlar om att förstå uppkomsten av nya intressen
eller nya värden som inte går att härleda ur befintliga,
vare sig med kausala förklaringsmodeller som riktar in
sig på orsak-verkan-samband, eller med teleologiska för-
klaringsmodeller som tar sikte på identifierbara avsik-
ter, utan istället fordrar ett emergensteoretiskt perspektiv
(jmfr. t.ex. Gustafsson 2007). Och precis som Badiou
poängterar, är föresatsen för det här arbetet att det är
värt att vända blicken mot vissa abstrakta principer för
att skissera sådana emergenta processer, och att det finns
konceptuella kopplingar som är av en sådan art att de
inte bara reducerar empiriska beskrivningar av en viss
företeelse till instanser av något annat, utan som kan
erbjuda analytisk fördjupning, vara produktiva och
hjälpa oss att förstå hur något nytt växer fram.
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psykoanalys som kulturteori – 
zizek i något av ett sammanhang

Då Badiou vänder sig till Lacan för att finna en väg ut
ur problematiken med en poststrukturalistisk ontologisk
stans som (indirekt) inte gör någon skillnad på subjekt
och objekt är han inte ensam. Också den slovenske filo-
sofen, kultur- och samhällskritikern Slavoj Žižek, riktar
blicken mot Lacan för att förstå subjektets särskilda
ontologiska status, och dess förhållande till varat mera i
allmänhet. Bland annat i How to Read Lacan (2007,
s.2), förklarar Žižek att psykoanalysen, trots att den av
många dödförklarades i och med hundraårsfirandet av
Sigmund Freuds Drömtydning år 2000, ingalunda har
spelat ut sin roll. Trots att den exempelvis fått stå 
tillbaka för kognitivistiska och neurobiologiska mo-
deller av det mänskliga medvetandet och av tankeförmå-
gan inom naturvetenskapliga domäner, för kemoterapi
och beteendeterapi inom klinisk psykiatri, och trots att
idén om att sociala normer skulle förtrycka våra sex-
uella drivkrafter inte längre verkar särskilt giltig i dessa
hedonistiska tider, argumenterar Žižek för att det precis 
motsatta är fallet (ibid.). Det är först i vår tid som Freuds
insikter får full kraft, på villkor att man läser honom
genom Lacan, och genom att ta sikte på några av de 
upptäckter Freud inte själv var medveten om att han 
gjort – genom att ta sikte på något av det som var 
i Freud mer än han själv, som Žižek så typiskt 
säger. Vad Lacans psykoanalytiska grepp kan erbjuda,
argumenterar han, är inte en psykologi eller en teori om
hur individer bör förhålla sig, foga sig och anpassa sig till
en yttre verklighet, utan en mer generell kulturteori – en
teori om hur “verkligheten” själv är beskaffad:

For Lacan, psychoanalysis at its most fundamental is not a theory 
and technique of treating psychic disturbances, but a theory and 
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practise that confronts individuals with the most radical dimension 
of human existence. It does not show an individual the way to 
accomodate him- or herself to the demands of social reality; instead 
it explains how something like ‘reality’ constitutes itself in the first
place. It does not merely enable a human being to accept repressed
truth about him- or herself; it explains how the dimension of truth
emerges in human reality. (ibid., s.3)

Med denna läsning av Freud, genom Lacan och även
mot bakgrund av Marx och kanske inte minst g.w.f.
Hegel, betonar också Žižek vad han betecknar som
Lacans radikala brott inte bara mot ett Freudianskt psy-
koanalytiskt paradigm, utan också mot poststrukturalis-
tiskt tänkande mera i allmänhet. 

Bland annat manifesterar sig detta brott i att Žižek i
allra högsta grad är villig att tala om ideologiers bety-
delse i vår samtid. Ja, som han själv skriver i upptakten
till Ideologins sublima objekt, utan att “falla offer åt den
postmoderna illusionen att vi befinner oss i ett postideo-
logiskt tillstånd” (Žižek 1989 / 2001, s.15) – på det sätt
som till exempel Latour åtminstone antytt, och även
Deleuze före honom. 

Här, i vad som är Žižeks första bok på engelska och
som här refereras i sin svenska översättning från 2001,
ägnar han sig framförallt åt att blåsa liv i Lacans tän-
kande för att på så sätt återupprätta en högst materiellt
grundad hegeliansk dialektik, och utveckla en ideologi-
teori eller ett nytt perspektiv på hur vi kan förstå ideologi
– ett verktyg, kunde man säga, för ideologianalys.
“Dialektiken är inte alls för Hegel berättelsen om ett
gradvis övervinnande av antagonism”, deklarerar Žižek
(ibid., s.13), “utan en systematisk framställning av hur
alla sådana försök misslyckas. ‘Absolut kunskap’ avser
en position där subjektet slutligen accepterat ‘motsätt-
ning’ som en intern förutsättning för varje form av 
identitet.” Med den motsättning som han fäster upp-
märksamheten på här, blir fantasi – eller ideologisk fan-
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tasi – en central dimension för att förstå hur ideologiska
fenomen kan tänkas fungera i den motsägelsefulla tid vi
lever i; för att förstå hur vi kan upprätthålla föreställ-
ningar om såväl samhället som oss själva som motsätt-
ningslösa, i en tid då allt från den moderna fysiken till
våra föreställningar om oss själva visar upp inre motsätt-
ningar och tar sig motsägelsefulla uttryck. Fantasi (och
ideologi) fungerar som ett skydd mot dessa motsägelser,
genom att skapa en meningsfull helhet, kunde man säga
– en helhet eller “verklighet” som för Žižek ytterst är en
etisk konstruktion. Låt oss titta lite närmare på detta.

I vad Žižek betecknar som en dominerande och pola-
riserad akademisk diskurs under 80-talet, med Jürgen
Habermas i den ena ringhörnan och Michel Foucault i
den andra, identifierar han, i inledningen av Ideologins
sublima objekt, två etiska positioner som understödjer
dessa två läger. Dessa positioner är också tätt förbundna
med två olika beskrivningar av subjektet, föreslår Žižek.
Väldigt kortfattat utmålar den ena, den Habermaska
stansen, subjektet som en agent som genom obruten
kommunikation med en nästa (exempelvis en psykoana-
lytiker), kan medvetandegöra sig, komma att känna sitt
undermedvetna, för att på så sätt nå en klarare bild av
sin egen existens, och om sakernas tillstånd – av objek-
tet. Detta är också dygden. Mot denna står idén om 
subjektet som en förmåga att hantera de många och mot-
sägelsefulla krafter det utsätts för, och på egen hand och
utan stöd i några universella lagar skapa sitt själv och sin
levnadskonst, med det estetiska som dygd, så att säga.
Alltså, att å ena sidan att lära känna sin egen existens,
och å den andra att skapa den på estetisk väg. Men,
understryker Žižek, det finns även en annan motsättning
i vilken man kan skönja ytterligare två etiska positioner,
och beskrivningar av subjektet som är förknippade med
dessa. En i det här skedet glömd motsättning, kanske
man skulle kunna säga, som genom att betona ytterligare
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en etisk dimension kan sägas gå på tvären mot
Habermas och Foucault, och vars nyckelfigurer därmed
skulle kunna placeras in i de andra två ringhörnorna.
Dessa två är Louis Althusser och Jacques Lacan. Och
vad de båda betonar, och vad som särskilt intresserar
Žižek, är subjektets ontologiska koppling till ideologiska
strukturer och system – en dimension som alltså tycks ha
lyst med sin frånvaro i Habermas vs Foucault-debatten.
Och där den etiska aspekten handlar om hur man bör
hantera relationen till dessa.

Å ena sidan finns här Althussers idé om att en individ
formas till ett subjekt av och i relation till något han
betecknar en ideologisk statsapparat. Detta är en decen-
traliserad samling institutioner som familj, skola, media,
kulturella ritualer och annat, som alla skolar oss i vad
det innebär att vara exempelvis svensk, miljömedveten,
stylingintresserad, entreprenör inom transportnäringen –
som bekantar oss med, och påför oss en rad identiteter,
kunde man säga, och därigenom förvandlar oss till (ideo-
logiska) subjekt. Den process varigenom detta sker,
benämner Althusser interpellation. Och det är en process
som först verkar på ett omedvetet plan, genom vilken vi
som individer börjar svara mot vissa identiteter som den
ideologiska apparaturen för på oss. Efterhand blir vi
emellertid medvetna om dessa identiteter men uppfattar
dem då nödvändigtvis som vore de alltid redan-existe-
rande, så att säga, och dessmera som ett slags utslag av
den ideologiska apparatens verkningar (se Althusser
1970; eller för den delen Žižek 1989 / 2001, s.9; alterna-
tivt Jones & Spicer 2004). I och med att det är genom
detta igenkännande, eller kanske snarare misskännande,
som vi subjektiveras, blir följden att vi också upplever
det som att vi alltid redan var det subjekt som vi på det
här sättet (miss-)identifierar oss med, varför man dels
kan tala om interpellationen som en process utan sub-
jekt, en process som alltid saknar ett positivt subjekt,
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eftersom subjekt-formeringen alltid redan ägt rum. Och,
som under loppets gång dels också distanserar eller alie-
nerar oss från själva ideologi-apparaturen och dess verk-
ningar (jmfr. t.ex. Žižek 1989 / 2001, s.9).

Sett från den här ringhörnan, är detta också att
komma till insikt. Dygden i det hela är ett slags främ-
mandegörande av hela denna apparat, och Žižek pekar
på att denna beskrivning av subjektet är förknippad med
en alienationens etik.

Å den andra sidan, återfinns så Lacans idé om subjek-
tet som något som till sin natur är och förblir ofullstän-
digt, som utgörs av ett tomrum som inte till fullo kan
symboliseras, som karaktäriseras av en grundläggande
saknad. Detta tomrum motstår, så att säga, symbolise-
ring; subjektet kommer aldrig till fullo att kunna känna
sig självt, och kunna redogöra för sitt innehåll, sin sub-
stans. Det kommer väl att försöka på än det ena och än
det andra sättet, för att på symbolisk väg täcka över den
dimension som Lacan betecknar det Reala. Men detta
är en i grunden omöjlig uppgift, då det Reala till sin
natur är en dimension som undflyr alla försök till sym-
boliseringar. Ja, det Reala är själva den dimension som
omöjliggör varje försök till en fullständig symbolisering
som en följd av att denna dimension helt enkelt besitter
ett mervärde gentemot den symboliska dimensionen – ett
mervärde som exempelvis gör sig påmint i det att vi iden-
tifierar våra försök till symboliseringar som en form av
misslyckanden, och som således också genereras av dessa
symboliseringsprocesser (jmfr. Žižek 1991, s.39); ett
mervärde som är upphov till den “vinkling” som varje
symbolisering tvingas till, och som i sig självt är det
Reala. Och som på sätt och vis bara skymtas i förskjut-
ningen mellan olika perspektiv (jmfr. Žižek 2004, s.62).
På samma gång som man kan tala om att denna dimen-
sion besitter ett mervärde av det här slaget, har det Reala
ingen positiv existens. Vi kan tänka oss ett Realt objekt
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som en entitet som aldrig existerar i en positiv mening,
men som ändå ger upphov till vissa följdverkningar; en
chimär entitet som trots att den inte existerar ändå har
en rad egenskaper och förorsakar vissa effekter (jmfr.
Žižek 1989 / 2001, s.184).16

De symboliseringar av den egna existensen som sub-
jektet försöker sig på, enligt Žižeks läsning av Lacan,
möjliggörs av ytterligare en dimension, nämligen fan-
tasins eller föreställningsförmågans – det som Lacan
betecknar det Imaginära. Men liksom varje annat för-
sök till symbolisering förmår inte heller subjektet, på en
symbolisk nivå, att till fullo representera sin egen
existens. På så sätt kretsar det kring en grundläggande
brist eller ett tomrum. Och det är en brist eller ett tom-
rum som subjektet täcker över genom att ingå en slags
fantasi-relationer till sin omgivning – en slags omöjliga
relationer till objektet, till dess Andra, som understöds
just av den imaginära dimensionen. Något eventuellt
enhetligt och komplett subjekt där detta grundläggande
tomrum på symbolisk väg täppts till eller fyllts upp, är
således alltid förskjutet framåt i tiden – det är alltid för-
lagt runt nästa krök, så att säga. Och beteckningen för
subjektet är därför S – ett genomkorsat eller spärrat S.17

Den etiska positionen i en sådan beskrivning av sub-
jektet, påpekar Žižek, står att finna i Lacans måtto om
att inte försaka sitt begär, att inte “upphäva det avstånd
som skiljer det reala från dess symbolisering” (s.9), som
han också uttrycker det, att inte förlika sig med det mer-
värde som det Reala besitter över varje symbolisering.
Det är nu inte alldeles uppenbart vad detta betyder. Och
man kunde säga att stora delar av den här boken hand-
lar om att utreda vad detta kan tänkas innebära, och vil-
ket begär det faktiskt rör sig om. Vi ska strax åter-
komma till detta. Men innan vi gör det, är det nog värt
att syna ytterligare något av den begreppsvärld som
Žižek rör sig med.

/
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några zizeko-lacanska begrepp

Låt oss som hastigast återvända till subjektets omöjliga
relationer till objekten. Vad kan detta tänkas betyda, och
vad har detta med begär att göra? I Looking Awry
(1991, s.5) förklarar Žižek att då vi efterfrågar ett var-
dagligt föremål tänkt att tillfredsställa ett visst behov,
kommer detta föremål, som en följd av att vi befinner oss
i ett socialt sammanhang, att fångas upp i en viss dialek-
tik. Genom att föremålet efterfrågas av någon annan
kommer dess bruksvärde genast att bli ett uttryck också
för dess bytesvärde då föremålet börjar fungera som ett
slags index i ett nätverk av inter-subjektiva relationer.
Behovets riktning, så att säga, kommer därför att oscil-
lera mellan en strävan efter medlet för att nå ett visst
mål, och målet i sig självt (ibid.). 

Benägenheten och förmågan att fantisera, att kunna
föreställa sig såväl saker som skeenden, gör dock att
denna behovsdialektik genererar ett begär. Det följer av
att vi dels kan föreställa oss ett visst föremål och det sätt
på vilket det kommer att tillfredsställa ett särskilt behov
vi har. Men dels också som en följd av att vi kan före-
ställa oss hur andra runt omkring oss, och i sista hand
det som Lacan betecknar den store Andre (som vi snart
kommer att återkomma till), kan komma att uppfatta
samma föremål – att vi kan föreställa oss vilka koordina-
ter som föremålet kommer att uppta i en symbolisk ord-
ning, i ett symboliskt universum. “The final purpose of
our demand for an object”, skriver Žižek (ibid.), “is thus
not the satisfaction of a need attached to it but confirma-
tion of the other’s attitude towards us.” Det vill säga,
begäret genereras av en tro på eller en fantasi om att vi,
genom att tillägna oss ett visst föremål, kan förändra
också vår symboliska status, våra koordinater i den sym-
boliska ordningen, och i det nätverk av inter-subjektiva
relationer som vi verkar.
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Det föremål som tycks besitta denna magiska kraft, 
och och som vi, så att säga, söker efter, betecknar 
Lacan objet petit a, det lilla objektet a. Ja, det är nu 
inte riktigt så att föremålet i sig självt är det lilla objek-
tet a. Snarare betecknar objet petit a den fantasi-
skapelse eller det fantasi-innehåll som är själva upphovet
till vårt begär, eller den så kallade objektorsaken till 
vårt begär: det som synes vara i ett föremål mer än före-
målet själv. Något som inte existerar om vi betraktar
föremålet rakt framifrån, från en “neutral” utsiktspunkt.
Men som framträder då vi betraktar det med en intresse-
rad blick, från en särskild vinkel – en vinkel som så att
säga utgör vår inramning av tillvaron, och av den verk-
lighet vi ser. Med hänvisning till Jacques-Alain Miller,
nära samtalspartner till Lacan och tillika hans svärson,
åskådliggör Žižek hur man kan tänka sig objektet a,
återigen i Looking Awry (ibid., s.94 – 95). Om vi tänker
oss att vi har en skärm, och klipper ur den konturen av 
det föremål som vi begär eller åtrår, så får vi dels en slags
inramning av det åtrådda föremålet, men också en 
yta som omger själva inramningen. Om vi dessutom 
tänker oss att verkligheten spelar upp sig för oss på
denna skärm, kunde vi här förstå objektet a som den del
av denna yta som subtraherats – och som genom sin 
bortavaro från verkligheten ramar in och definierar
själva objektorsaken. Mot den här bakgrunden beskriver
Žižek upprepade gånger objet petit a som en tom form
ungefär, som utgör ett slags hålrum mellan det
Symboliska och det Reala, som med fantasins hjälp fylls
med innehåll.

Detta implicerar också att den gamla Freudianska
idén om att vi realiserar våra begär genom ett slags 
fantasiscenarier som sammanfaller med att begäret 
därigenom också återföds och förstärks, och som vi
exempelvis stött på hos Schroeder, på så sätt är helt 
riktig – så länge vi tolkar den bokstavligt, påpekar 
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Žižek (ibid., s.6). Det vill säga, såtillvida vi förstår 
fantasi som “a scene that realizes, stages, the desire as
such” (ibid.). För:

we mistake for the searching and indecision proper to desire what 
is, in fact, the realization of desire. That is to say, the realization 
of desire does not consist in its being “fulfilled”, “fully satisfied”, 
it coincides rather with the reproduction of desire as such, with its 
circular movement. (ibid., s.7)

På så sätt vore en strategi för att realisera sitt begär, 
att försätta sig i en situation som, så att säga, skjuter 
upp begärets fullständiga tillfredsställelse på obestämd
tid. Det vill säga, en situation som reproducerar den brist
som är en förutsättning för, och en beståndsdel i själva
begäret (jmfr. ibid., s.7 – 8). Det är också utifrån denna
förståelse av begäret, fortsätter Žižek, som vi ska förstå
Lacans idé om ångest. Ångest är inte något som uppträ-
der som en följd av att vi saknar ett visst föremål, utan
bör snarare förstås som ett resultat av att själva objek-
torsaken till begäret hotar att gå förlorad genom att vi
kommer för nära det fantasi-föremål som utgör denna
objektorsak. Žižek skriver att:

anxiety occurs not when the object-cause of desire is lacking; 
it is not the lack of the object that gives rise to anxiety but, on the 
contrary, the danger of our getting too close to the object, and thus 
losing the lack itself. Anxiety is brought on by the disappearance 
of desire. (ibid., s.8)

Själva realisering av begäret gör också att den fantasi-
skapelse som utgör dess objektorsak – det vill säga, det
lilla objektet a – också återskapas och omformas i
samma process. Det följer av att sökandet och obeslut-
samheten som är begärets själva uttryck, konfronterar
oss med nya influenser som ger ny näring åt våra fanta-
sier, utvidgar dem, får dem att glida och kanske skifta
fokus. Med nödvändighet, skulle man därmed kunna
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säga, förändras ständigt själva objektorsaken till begäret,
själva innehållet i den tomma formen som är det lilla
objektet a. Paradoxalt nog (åter-)skapas alltså orsaken
retroaktivt av begärets realisering – av sin egen effekt.

The paradox of desire is that it posits retroactively its own cause, i.e.,
the object a is an object that can be perceived only by a gaze “dis-
torted” by desire, an object that does not exist for an “objective” gaze.
In other words, the object a is always, by definition, perceived in a dis-
torted way, because outside this distortion, “in itself,” it does not exist,
since it is nothing but the embodiment, the materialization of this very
distortion, of this surplus of confusion and perturbation introduced
by desire into so-called “objective reality.” The object a is “objectively”
nothing, though, viewed from a certain perspective it assumes the
shape of “something.” (ibid., s.12)

Vad psykoanalysen på det här sättet också poängterar, är
att begäret inte är något medfött, en naturlig egenskap.
Det måste konstrueras på ett aller annat sätt. Och,
understryker Žižek, det är just genom fantasi och genom
fantiserandet vi lär oss hur och vad vi skall begära:

The fundamental point of psychoanalysis is that desire is not somet-
hing that is given in advance, but something that has to be constructed
– it is precisely the role of fantasy to give the coordinates of the 
subject’s desire, to specify its object, to locate the position the 
subjects assumes in it. It is only through fantasy that the subject is cons-
tituted as desiring: through fantasy, we learn how to desire. (ibid., s.6)

Som redan indikerats ovan, bör vi emellertid i det här
sammanhanget förstå fantasi som något som rör sig inte
bara på det subjektivas nivå. Fantasin rör sig, för Žižek,
på en ontologisk nivå som varken är subjektiv eller
objektiv, utan tillfaller den något märkliga och motsägel-
sefulla kategorin: det objektivt subjektiva – det sätt på
vilket saker och ting objektivt ter sig för oss, även om de
inte bara förefaller att te sig så, för oss (jmfr. t.ex. Žižek
2007, s.52, men även Dennet 1991, s.132, som slarvigt
citeras av Žižek då han förklarar detta).
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Det materiella föremål som temporärt kommit att uppta
den yttersta och kanske allra mest centrala platsen i
denna fantasi är sedermera, för Žižek, likställt med det
sublima objektet. Det är det föremål som temporärt
kommit att fylla ut det tomrum som är det lilla objektet
a, och som sätter begäret i rörelse genom att inge en illu-
sion av att vi har att göra med något mer än bara ännu
ett föremål med alla de tillkortakommanden, motsätt-
ningar och motsägelser som dessa i sista hand alltid kän-
netecknas av. Det sublima objektet är:

an ordinary, everyday object that undergoes a kind of transubstantia-
tion and starts to function, in the symbolic economy of the subject, 
as an embodiment of the impossible Thing, i.e., as materialized
Nothingness. This is why the sublime object presents the paradox of an
object that is able to subsist only in shadow, in an intermediary, 
half-born state, as something latent, implicit, evoked: as soon as 
we try to cast away the shadow to reveal the substance, the object 
itself dissolves; all that remains is the dross of the common object.
(Žižek 1991, s.83 – 84)

Den tomma plats i fantasin till vilken olika materi-
ella objekt temporärt lånar sig, så att säga, är dessmera
det sublima objektets plats – ideologins sublima objekt.
Och därmed har vi också nått fram till Žižeks ideologi-
begrepp.

zizek, ideologi och objektiv 
tro “unpacked” – med fleming och spicer

I “How Objects Believe for Us: Applications in
Organizational Analysis” frågar sig Peter Fleming och
André Spicer (2005) på vilket sätt föremål skulle kunna
tänkas härbärgera trosföreställningar eller fantasier i
organisatoriska sammanhang. Medan de argumenterar
för att den här frågan går emot många av de diskussio-
ner som förts inom management- och organisationsfäl-
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tet, tar de sig samtidigt an den fråga som restes tidigare i
anslutning till Latours svävande argument om att trosfö-
reställningar skulle kunna förläggas till vilka som helst
av materiella eller immateriella entiteter. Vad som enga-
gerar Fleming och Spicer är att packa upp idén om att
trosföreställningar skulle kunna vara belägna utanför
individen, utanför subjektet. Och de gör det genom att
framförallt vända sig till Žižek, som bland annat i
Ideologins sublima objekt dragit den här idén till sin
spets. Som en del i detta, rekapitulerar de också några av
de idéer som ligger till grund för den diskussion Žižek
för, och som huvudsakligen kommer från Marx och
Georg Lukács. Marx insikter om varufetischism, under-
stryker de, utgör nämligen det första kritiska steget i den
här riktningen. Det vill säga, att varor (commodities) i
ett kapitalistiskt samhälle börjar stå in för de sociala
relationer som de i själva verket är ett resultat av, och
att ett kapitalistiskt system kräver att vi systematisk
glömmer bort denna omständighet och hur dessa relatio-
ner ser ut, för att det ska fortsätta sin gång. Vad Marx
lär är att det mest vardagliga föremål, i form av en vara,
på så sätt kräver ett visst trossystem för att kunna upp-
rätthålla sig självt, påminner Fleming och Spicer. Lukács,
så, plockar upp och utvecklar Marx tanke om att sociala
relationer får karaktären av föremål, av ting – förtingli-
gas, så att säga. Idén som Lukács arbetar med, påpekar
Fleming och Spicer, är att en person, genom att sälja sin
arbetskraft på arbetsmarknaden inte bara förvandlar sin
egen arbetskraft till en handelsvara. Även sociala relatio-
ner förtingligas i den här processen. Och till följd av det
systematiska sätt på vilket detta sker i ett kapitalistiskt
produktions- och bytessystem, uppfattas dessmera denna
princip som en obändlig naturlag, förklarar de vidare.
Och det är en naturlag vars giltighet stärks av att varu-
formen är så behändig för att rationalisera relationer och
andra typer av förhållanden, skeenden och fenomen, till
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beräkningsbara och förutsägbara enheter, varför vi kan
sägas ha att göra också med ett förtingligat medvetande
(reified consciousness).

Fleming och Spicer lyfter så fram den dubbla trosme-
kanism som står att finna hos Lukács. Då vi tror att
varuformen representerar en universell lag, kommer
varuformen själv att sympatisera med denna tro, och
agera “som om” den vore en självständig och främ-
mande kraft, skriver de: “Medvetandet skapar därmed
sin egen herre, som sedan förvandlas till en, till synes,
objektiv form” (s.186, författarens översättning). En tro
på och identifikation med varuformens föremål ges på så
sätt en konkret form – förtingligas – i en social praktik.
Och då vi agerar “som om” varuformen är universell
lag, blir den just det, och dominerar oss som en natu-
rens järnlag.

Då Žižek argumenterar för att det finns en ideologisk
hemlighet i varufetischismen i Ideologins sublima objekt,
är det den “som om”-princip som Lukács lyfter fram,
som han framförallt tar sikte på och arbetar vidare med.
För som Žižek konstaterar, i en senmodern tid, med upp-
lysta och cyniska konsumenter som mycket väl känner
de (miss-)förhållanden som döljer sig bakom de varor
de konsumerar, och är väl medvetna om att det inte är
något mystiskt över varuformen, är emellertid traditio-
nella idéer om hur ideologi fungerar knappast att
betrakta som giltiga, konstaterar Žižek (jmfr. Žižek
1989 / 2001, s.41). Marx idé om att ideologi befinner sig
på kunskapens domän, och fungerar enligt principen: de
vet det inte, men de gör det, rimmar helt enkelt inte med
den upplysta, eller åtminstone informationstäta tid vi
lever i, fortsätter han. Men det betyder inte att ideologi
är ett begrepp som idag saknar betydelse, eller att det är
en död företeelse. Tvärtom.

Det är emellertid inte längre möjligt att förlägga illu-
sionen till kunskapens domän. För också den som till
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exempel håller en cynisk eller ironisk distans till sina
förehavanden, och inte tar dem på allvar, fortsätter likväl
med dem. Och i detta agerande “som om” vi inte visste
finns det en strukturell kraft som är illusorisk, poäng-
terar Žižek, och sedermera även Fleming och Spicer.

Medan den fetischistiska illusionen alltså är lokalise-
rad på medvetandets nivå hos Marx, har den, som
Fleming och Spicer visar, förskjutits mot social praktik i
Lukács tänkande – genom att stamma från subjektet, för
att sedan, som en komponent i en orubblig lagbunden-
het, dominera det utifrån, genom och i och med att de
utageras, så att säga. I den upplyste cynikern finner vi
emellertid en position där illusionen helt är förlagd till
den externa handlingen; där cynikerns distanserade
inställning inte har någon betydelse för huruvida illusio-
nen upprätthålls eller inte, så länge själva handlings-
mönstret består. Och häri, understryker också Fleming
och Spicer, finner vi en viktig del i Žižeks argument: för
att den ideologiska illusionen ska vara verksam i ett 
socialt sammanhang, krävs inte att subjektet härbärgerar
en viss form av tro i sitt inre. Aktiviteten är i sig tillräck-
lig för att ge upphov till en ideologisk fantasi.

Illusionen befinner sig inte på kunskapens nivå, utan på verklighetens
nivå, på nivån av människors handlande. Vad de inte vet är att hela
deras sociala verklighet, deras handlande, styrs av en fantasi, en fetis-
chistisk inversion. Vad de förbiser eller misskänner, är inte verkligheten
som sådan men väl den villfarelse som strukturerar deras verklighet,
deras faktiska sociala verksamhet. (ibid., s.40)

Ja, med Žižeks syn på subjektet – som något som hela
tiden strävar efter att definiera sig självt, men ständigt,
och med strukturell nödvändighet, misslyckas med detta
– kan man, som Fleming och Spicer påpekar, inte tala om
ett ursprungligt subjekt som håller en viss uppsättning
trosföreställningar, och som sedermera överförs till
handlingarnas domän. Externa handlingsmönster besit-
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ter helt enkelt ett materiellt element som föregår en av
subjektet “medveten” hållning till dem, och som skapar
den villfarelse eller ideologiska fantasi som Žižek näm-
ner här ovan, och som han även beskriver som “en
(omedveten) fantasi som strukturerar själva vår sociala
verklighet.” (ibid., s.41) De externa handlingsmönstren
är socialt präglade med mening, och interpellerar i viss
mån individen genom att bidra med en materiell kon-
text som gör det mer sannolikt att vi internaliserar vissa
trosföreställningar än andra, klargör Fleming och Spicer.
Och även om vi utövar dem utan att tro på dem, kanske
med en viss medveten distans, kan själva utövandet väl
förändra relationen till dem, och få oss att tro. Om inte
annat utför dessa handlingsmönster trosarbetet åt oss
genom att få det att se ut som om vi tror (jmfr. Fleming
& Spicer, samt naturligtvis Žižek 1989 / 2001). Trosföre-
ställningar måste därför betraktas som från början
decentrerade, alltid redan verksamma i externa hand-
lingsmönster. Med utgångspunkt i Žižeks resonemang
påpekar Fleming och Spicer (s.187) att vad som här sker,
i trons dialektik, är alltså att den traditionella rationa-
listiska hållningen om att handling stammar från tro,
vänds på ända. Det motsatta är åtminstone lika sant, att
trosföreställningar – och fundamentala sådana dessutom
– kommer av handling, att den symboliska ordningen
sätts av externa handlingsmönster.

Man kunde dessutom komplettera denna utvikning
med en kommentar som knyter an till det föregående
avsnittet. Nämligen, att det begär som iscensätts av fan-
tasin (eller trosföreställningarna), aldrig är subjektets
eget begär. Det beror på att fantasin i sig utgör ett slags
svar på ovissheten om vad andra, runt omkring oss,
begär av oss – vad den symboliska ordningen i subjekti-
verad form, begär av oss. I How to Read Lacan skriver
Žižek att: “fantasy, the phantasmatic scene or scenario,
is an answer to: ‘You’re saying this, but what is it that
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you actually want by saying it?’ The original question of
desire is not directly ‘What do I want?’ but ‘What do
others want from me? What do they see in me? What am
I for those others?’” (Žižek 2007, s.48 – 49)

akta dig för superegot

Man bör i det här sammanhanget dessutom ha i åtanke
att de externa handlingsmönster som diskuteras ovan,
också inbegriper materiella element som, så att säga, cir-
kulerar genom dem och utgör en del av dem. I en tid rik
på valmöjligheter, då det mesta är tillåtet, och då det
finns få auktoriteter som vi måste rätta våra liv och
intressen efter, lyfter Renata Salecl – ännu en slovensk,
lacansk psykoanalytiker som bland annat arbetat till-
sammans med Žižek i ett flertal bokprojekt – fram ett
talande exempel på hur ideologi kan tänkas fungera
genom den här typen av materiella element. Under ett
anförande på temat “Subjectivity in times of abundance
of choice”18 berättar Salecl hur hon i en bokhandel i
New York stött på en bok med en titel av typen: Boken
om mitt liv. Det är en inbunden bok, med en inte oäven
pärm. Men den är naturligtvis tom, för köparen att fylla
med utklipp ur sitt liv. Vad den här boken emellertid bär
med sig, i all sin tomhet, poängterar Salecl, kan förstås
som en distinkt uppmaning att skapa oss själva och våra
liv; att själva gestalta det vi kanske en gång bara kunde
drömma om att bli; att själva åtnjuta de excesser som
tidningar som Cosmopolitan ständigt visar upp på
omslaget, och på de glättiga sidorna som följer: den
ohämmade och omöjliga njutningen som i lacanska
termer betecknas jouissance. Den här typen av uppma-
ning – att göra det själv, att förverkliga oss själva – är
typisk för vår tid och kultur, förknippad med att vi i
mindre utsträckning än kanske någonsin tidigare styrs av
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tradition, och med alla de valmöjligheter som ständigt
omger oss. Men med denna “frihet” följer också ett visst
tryck, understryker Salecl. I och med att: Vi kan!, i och
med att: Vi har alla möjligheter!, implicerar det också att
vi borde göra någonting av dem, finna en optimal eller
ideal väg framåt, mot att lyckas. Men varje steg på
vägen, varje val, innebär också att välja bort en mängd
andra alternativ – alternativ eller möjligheter som kanske
den Andra, vars blick vi strävar efter att blidka, hade
föredragit. Detta gör också valfriheten svår och ångest-
laddad – genom risken detta innebär, att inte leva upp till
det som den Andre kan tänkas begära av oss (jmfr. även
Salecl 2004). Och medan föremål av den här typen, på
det här sättet underblåser en slags gör-det-själv-ideologi
eller en ideologisk fantasi som hyser en uppmaning att
göra-det-själv, förverkliga oss själva, ser de alltså även ut
att vara tätt förknippade med en viss ångest.

Man kunde även säga att den här typen av föremål
ser ut att tala med något som kan liknas vid det lacanska
superegots röst – det lacanska superegot som Žižek
beskriver som: “a law ‘run amok’ in so far as it prohibits
what it formally permits”, i The Metastases of Enjoy-
ment (1994 / 2005, s.66).19 Det vill säga, de tycks fungera
som en typ av föremål som inte kräver något av oss – vi
måste inte bry oss om den tomma boken – men ändå inte
lämnar oss något val – såvida vi inte vill löpa risken att
misslyckas i den Andres “ögon”. Och vars budskap,
således, är att hänge oss åt den njutning som vi drömmer
om, och som vi läser om i glättiga magasin – men som
eventuellt den symboliska ordningen, exempelvis i form
av tradition, inte riktigt tillåter.

Om än i ett väldigt materiellt tillstånd utgör dessu-
tom innanmätet i den bok som Salecl talar om, ett tom-
rum som sätter fantasin om vad våra egna liv skulle
kunna bli i rörelse – som definierar det fullkomliga livet
som objektorsak för vårt begär, och närmast en materi-
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ell variant av objet petit a som sådant. Apropå objet petit
a:s relation till jouissance skriver Žižek i Looking Awry
(1991, s.133) att a är “an empty space on which the sub-
ject projects the fantasies that support his desire, a surp-
lus of the real that propels us to narrate again and again
our first traumatic encounters with jouissance.”

Och för att som hastigast återvända till den lacanska
maximen om att vi inte får försaka vårt begär, handlar
den, enligt Žižek, just om att inte ge vika för det tryck
som den här typen av superego-uppmaningar utsätter
oss för: “Det begär som vi inte får försaka handlar inte
om det begär som understöds av fantasin, utan begäret
efter den Andre, bortom fantasin. Att inte försaka sitt
begär innebär att i en radikal mening uppge hela den
rikedom av begärscenarion som fantasin iscensätter.”
(Žižek 1989 / 2001, s.137) Till detta torde man även
kunna tillägga: “– och vilka understöds av superegots
uppmaningar”. Och ju mer vi ger efter för dessa, 
desto större kommer trycket att bli; ju mer vi offrar,
desto mer stiger vår skuld, konstaterar Žižek då 
han diskuterar superegots roll ännu mera utförligt 
i The Metastases of Enjoyment (1994 / 2005).20 Ju mer 
vi lyssnar till dess uppmaningar, desto större kommer
våra tillkortakommanden att framstå som.

Vad Žižeks läsning av Lacan på det här sättet kan
bistå med, är därmed en ontologi som inte bara skisserar
de konceptuella kopplingarna mellan begär och fantasi
och den dubbeltydighet och grundläggande obalans som
dessa är förknippade med, utan även knyter den 
psykiska apparaten och dess funktion till yttre om-
ständigheter. Ett psykoanalytiskt grepp ser helt enkelt ut
att ge vissa insikter i hur subjektets själsliv kan 
tänkas fungera och även stå i relation till yttre samhälls-
ordningar – påverkas av dem, men också återverka 
på dem. Žižek tycks därmed erbjuda oss ett sätt att 
förstå användarcentrerade innovationsprocesser utifrån
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en fast – om än på samma gång allt annat än fast – onto-
logisk grund. Och detta ser alltså ut att behövas för att
förstå hur detta möjligheternas och valfrihetens tidevarv 
som vi lever i, alstrar inte bara de mest sagolika och ena-
stående excesser, utan även rädsla och ängslan att inte
göra tillräckligt. Samt hur dessa motsägelser och denna
dubbeltydighet även ger upphov till kreativa processer
som leder teknisk och ekonomisk utveckling i (ständigt)
nya riktningar. 

Ideologins sublima objekt ska nog därtill förstås som
en slags upptakt till ett mer omfattande projekt som
tycks gå ut på att återupprätta en dialektisk materialism
– vilket Žižek hävdar är huvudsyftet med The Parallax
View (2006), som han själv utnämnt till sitt magnum
opus (s.4) – där den dialektiska rörelsen alltså ska förstås
som något som med nödvändighet lämnar efter sig en
viss restprodukt.21 “Hegeliansk försoning är med andra
ord inte någon “panlogisk” sublimering av all verklighet
i det abstrakta begreppet, utan en slutlig bekräftelse av
att Begreppet är icke-allt”, skriver Žižek som en fortsätt-
ning på det utlägg vi mötte tidigare, om att den dialek-
tiska rörelsen alltså inte är ett gradvis övervinnande av
olika typer av motsättningar (1989 / 2001, s.13). Den
dialektiska rörelsen generar med nödvändighet ett visst
överflöd, vissa överflödiga restelement, som gror ur det
strukturella mellanrum som omöjliggör någon förso-
ning; som omöjliggör att två perspektiv helt kommer till
tals med varandra.

Vad Žižek på det här sättet även bidrar med, är ett
verktyg som utifrån den omöjliga relation eller det struk-
turella mellanrum som skiljer subjekt från objekt, kan
hjälpa oss att förstå också teknisk och ekonomisk
utveckling som en dialektisk materialistisk utvecklings-
process mellan användare och tillverkare, mera i allmän-
het – en utvecklingsprocess som emellertid med nödvän-
dighet genererar överflödiga avfällningar. Och där fram-
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växten av nya värden och nya handlingsmönster inom
den tunga lastbilsbranschen, som vi ska se, ser ut att
utgöra ett exempel på en sådan process.

interludium i

Utgångspunkten för de kommande kapitlen är alltså att
vi, för att förstå den den valoriseringsprocess och inno-
vationsprocess som vi här har att göra med – framväxten
av nya värden och verksamheter i detta industriella sam-
manhang, där det estetiska står i centrum –, måste för-
stå den passionerade användarens relation till sitt arbets-
redskap. Och det med ett allvarligt intresse och en
grundlig hänsyn för ontologiska spörsmål. 

Med Kenneth och den liftdumper han är i färd med
att köpa, som en slags huvudaktörer över de kommande
sidorna, kunde vi mot denna bakgrund tala om skild-
ringarna av hans lastbilsköp som en berättelse om det
som i psykoanalytiska sammanhang betecknas subjek-
tets omöjliga relation till objektet. Och vi kunde tala om
skildringarna av Svempas, och även Jans, förehavanden
som en berättelse om konsekvenserna eller förlängning-
arna av den här typen av omöjliga relationer, och om ett
överflödigt restelement, eller en överbryggning av ett
strukturellt mellanrum som skiljer användare och vissa
av deras intressen från lastbilstillverkarens. De inblickar
i verksamheten som bedrivs på Scanias huvudkontor och
på Tekniskt Centrum, söker vidare illustrera denna
intresse-konflikt, om man så vill. De kommande fyra
kapitlen – kapitel tre till sju – rör sig därmed från att
utforska utbredningen av en fantasi och några av dess
manifestationer, till en närstudie av en specifik använ-
dare och dennes försök att förverkliga en viss fantasiska-
pelse – “veckans liftdumper” som Kenneth uttrycker
saken på gårdsplanen utanför Scanias verkstäder i
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Lindvreten, på eftermiddagen den 23 maj. Mitt i detta
bilköp ger de sig, som nämndes i kapitel ett, iväg på en
exkursion för att stifta bekantskap med framförallt en
figur, Svempa, som tillsammans med sina spektakulära
byggen under lång tid sett ut att ha förkroppsligat den
här fantasin som ingen annan, och till vissa återverk-
ningar på Scanias produktionsapparat och produktflora
som följt av denna position i kombination med fortsatta
strävanden på custom-scenen. Därifrån tar de sig över
till en tillverkare som genom årens lopp påstått sig
skräddarsy sina lastbilar till varje kunds specifika önske-
mål, för att sedan återkomma till den passionerade
användaren, vars kompletterande “sömnads”-arbete i
det lilla, och den lekfullhet och de våndor som är för-
knippade med detta, trots allt ser ut att vara en viktig
förutsättning för ett tilltagande intresse för det estetiska,
och den valoriseringsprocess och innovationsprocess
som vi ska titta närmare på. De två avslutande kapitlen
fångar först upp och utarbetar den dynamik och den
dubbeltydighet som hela redogörelsen, utifrån fyra olika
perspektiv och framförallt på deskriptiv väg, sökt illu-
strera. De strävar därtill efter en mer generell förståelse
av den typ av teknisk och ekonomisk utveckling vi här
har att göra med, och de kreativa processer och den pas-
sion som ser ut att vara dess motor.

Till passionen så. Och den första frågan som upp-
kommer är var denna passion stammar ifrån. För att
bekanta oss med detta, låt oss vända blicken mot en
sagolik scen, som i det här sammanhanget spelar upp
den ena skapelsen mer fantastisk än den andra.
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5. Dessutom vilar den lead user von Hippel skisserar på en märklig
typ av antagande, nämligen att denna typ av användare skulle vara
ute efter att tillfredsställa endera funktionsrelaterade eller nöjes-relat-
erade behov – en typ av antagande som redan Böhme tydligt tar
avstånd ifrån i sin strävan efter att förklara den typ av tekniska inno-
vationsprocesser som vi bevittnar i ett sen-industriellt samhälle. Vi ska
ha anledning att återkomma till detta.
6. Rehn och Vachhani gör det, genom att konstatera att “economy is
reproduction, as even production in and of itself is a question of copy-
ing.” (Rehn & Vachhani 2006, s.313)
7. Då Schroeders analys dras mot att handla om hur vissa nyckelfetis-
cher som lånar fetisch-karaktär åt åter nya föremål, tycks det också
finnas en antydan i hans resonemang om att fetischistiska relationer till
olika typer av föremål typiskt alstras av att de står i förbindelse med
någon ursprunglig fetisch: att symboler som av tradition äger en sex-
uell laddning är det som ger upphov till fetish-fantasier, som i sin tur
när ett begär. Och att fetisch-fantasier rörande exempelvis en teknisk
produkt, därmed också står i en slags beroende-ställning till en viss
symbolisk kärna fylld av fetischistiska konnotationer. Mot bakgrund
framförallt av kommande resonemang, ter sig det här något suspekt,
och eventuellt är det exemplets själva natur som förbryllar. En alterna-
tiv strategi hade varit att illustrera hur fantasier om vilka föremål som
helst, skulle kunna alstra en typ av begärs-strukturer; hur föremål,
vilka som helst, skulle kunna skrivas in i en typ av begärsstrukturer.
8. Aktörsnätverksteori, eller ant, har (kanske) framförallt haft stort
inflytande över Teknik- och vetenskapsstudier (sts – Science and
Technology Studies), men på senare tid tycks den ha haft svårare att
locka till sig anhängare, och har ofta även drabbats av grova miss-
förstånd. Detta ska vi emellertid inte gå in närmare på här – för en
syndabekännelse från Latour själv, se till exempel istället Latour
(1999 / 2004).
9. Batailles œuvre avhandlas emellertid inte i boken, vilket Butler
erkänner viss ånger inför.
10. För ett initierat och även provocerande engagemang med Deleuze
tänkande, se till exempel Alain Badious Deleuze: The Clamor of Being
(1997 / 2000)
11. Se även den diskussion som förs av Emma Jeanes (2006) i
“‘Resisting Creativity, Creating the New’. A Deleuzian Perspective on
Creativity.”
12. Även Colebrook utvecklar på ett sammanfattande sätt hur Deleuze
och Guattari tycks konceptualisera begäret:
“Desire does not begin from lack – desiring what we do not have.
Desire begins from connection; life strives to preserve and enhance
itself and does so by connecting with other desires. These connections
and productions eventually form social wholes; when bodies connect
with other bodies to enhance their power they eventually form commu-
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nities or societies. Power is, therefore, not the repression of desire, but
the expansion of desire. Against the notion that social wholes are
formed through ideology – some repressive idea to which we submit –
Deleuze argues for social wholes as positive and productive. Social
wholes take desires – or those connections which enhance life – in
order to produce interests – ‘coded’, regular, collective and organized
forms of desire.” (Colebrook 2002, s.91)
13. Latours idé om aktörsnätverk tycks i allra högsta grad vara förbun-
den med vad Deleuze, tillsammans med Guattari, betecknat desiring
machines och senare assemblages. Många har uppmärksammat släkt-
skapet, och bland annat har det föreslagits att aktörnätverksteorin
borde betecknas actant rhizome ontology, naturligtvis en väldigt
Deleuze-Guattari-inspirerad etikett (jmfr. Latour 1999 / 2004).
14. Feltham och Clemens skriver: “For Badiou, the question of agency
is not so much a question of how a subject can initiate an action in 
an autonomous manner but rather how a subject emerges through an
autonomous chain of actions within a changing situation. (…) It is (…)
those extraordinary actions and events which isolate an actor from
their context, those actions which show that a human can actually be
a free agent that supports new chains of actions and reactions.”
(Badiou 2005., s.5) Något senare skriver de dessutom att: “his problem
is no longer that of how an individual subject initiates a new chain of
actions, since for him the subject only emerges in the course of such 
a chain of actions. His problem is accounting for how an existing 
situation – given that being for Badiou is nothing other than multiple 
situations – can be disrupted and transformed by such a chain of
actions.” (ibid., s.6)
15. Exempelvis under en seminarieserie i Göteborg försommaren 2006
16. I förordet till den andra utgåvan av For They Know Not What
They Do (1991 / 2002) uttrycker Žižek ett visst missnöje med hur han
konceptualiserar det Reala i Ideologins sublima objekt. Vi ska dock
inte här gå djupare in på komplexiteten i denna dimension.
17. Som en kommentar till Deleuze implicerade allomfattande
ontologi, skriver Žižek i Organs Without Bodies: On Deleuze and
Consequences (2004), vilket är hans omläsning av Deleuzes filosofi till
en dialektisk materialism, att: 
“This brings us to the topic of the subject that, according to Lacan,
emerges in the interstice of the ‘minimal difference,’ in the minimal 
gap between two signifiers. In this sense, the subject is ‘a nothingness,
a void, which exists.’ (…) This, then, is what Deleuze seems to get 
wrong in his reduction of the subject to (just another) substance. 
Far from belonging to the level of actualization, of distinct entities in
the order of constituted reality, the dimension of the ‘subject’ desig-
nates the reemergence of the virtual within the order of actuality.
‘Subject’ names the unique space of the explosion of virtuality within
constituted reality.” (s.68)
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18. Den 3 juli 2007, under Standing Conference on Organizational
Symbolism, den 25:e i ordningen, och som gick av stapeln i Ljubljana
19. Därmed står det lacanska superegot i kontrast till Freuds koncep-
tualisering av denna mekanism, då den för Freud fungerade som en
kontrollerande och begränsande instans, som lägger band på primi-
tiva drifter och begär (jmfr. t.ex. Žižek 1994 / 2005.
20. I The Metastases of Enjoyment (1994 / 2005), förklarar Žižek ännu
mer utförligt hur detta kan tänkas fungera:
“Lacan’s maxim of the ethics of psychoanalysis (‘not to compromise
one’s desire’) is not to be confounded with the pressure of the superego.
That is to say, in a first approach it may seem that the maxim ‘Do not
give up your desire!’ coincides with the superego command ‘Enjoy!’ –
do we not compromise our desire precisely by removing enjoyment? Is
it not a fundamental thesis of Freud, a kind of Freudian commonplace,
that the superego forms the basic, ‘primitive’ kernel of the ethical
agency? Lacan goes against these commonplaces: between the ethics
of desire and the superego, he posits a relationship of radical exclusion.
That is to say, Lacan takes seriously and literally the Freudian ‘econom-
ical paradox’ of the superego – that is, the vicious cycle that character-
izes the superego: the more we submit ourselves to the superego 
imperative, the greater its pressure, the more we feel guilty. According
to Lacan, this ‘feeling of guilt’ is not self deception to be dispelled in 
the course of the psychoanalytic cure – we really are guilty: superego
draws the energy of the pressure it exerts upon the subject from the fact
that the subject was not faithful to his desire, that he gave it up. 
Our sacrificing to the superego, our paying tribute to it, only corrobo-
rates our guilt. For that reason our debt to the superego is unre-
deemable: the more we pay it off, the more we owe. Superego is like the
extortioner slowly bleeding us to death – the more he gets, the stronger
his hold of us.” (s.67 – 68)
21. Poängen med att återupprätta en sådan tanketradition kunde 
bland annat uppfattas som en strävan att förstå hur tänkande, med-
vetande, trosföreställningar, fantasier, uppstår ur varat, “how, from
within the flat order of positive being, the very gap between thought
and being, the negativity of thought, emerges.” (Žižek 2006, s.6) 
För medan Lukács på ett oförbätterligt sätt visar hur en viss tankeform
eller ett visst medvetande uppstår ur praxis genom historisk material-
ism, understryker Žižek att hans egen strävan här handlar om att förstå
hur medvetandet, fantasi, trosföreställningar, framträder som en rest-
produkt av själva varat – utan att härleda det till någon given praxis. 
Det vill säga, hur de trosföreställningar eller värden som reglerar ett
visst handlingsmönster uppstår till att börja med. Žižeks syfte med
detta, ser sedermera ut att vara att utveckla en politik som bryter med
en typ av förhållanden som ser ut att återskapa och återföda sig själva.
Vi ska återkomma till hur denna automatism kan tänkas fungera i
kapitel åtta och nio.
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pimp my nfs: underground ride 

I ett avsnitt av teveprogrammet Pimp My Ride (2004) får
Quoc-Viet sin femton år gamla Nissan 240 sx totalreno-
verad. Bilen förses med ett specialutformat kjolpaket och
lackeras i klargrönt. Gula och röda flammor stripas
längs sidorna, och ett virvlande eldklot får pryda motor-
huven – som höjts och försetts med luftintag. Ett så kal-
lat engine dress up-kit, med en del krom och lite neon,
smyckar motorn därunder. Bilen förses med orangea
neonslingor under chassit, och med orangea backspeglar,
orangea arton-tums 5z-fälgar, och en rejält tilltagen
orange vinge.

I inledningen av programmet deklarerar program-
ledaren Xzibit att det har blivit dags att låta livet imi-
tera konsten. Quoc-Viet, som porträtteras som ett hängi-
vet fan av datorspelet Need for Speed: Underground, har
själv gjort vissa försök att få sin egen bil att likna den
Nissan 240 sx som han kappkör med i otaliga och olag-
liga gatlopp på den virtuella underground-scenen, och
som han där själv modifierat. Men, påpekar Xzibit, “so
far, he has a lot of need and very little speed.”

Så Q, Alex, Ish, 2Shae, Danny, Big Dane, och Mad
Mike på West Coast Customs får ta över. Målsättningen
är att skapa en replika av bilen i datorspelet. Invändigt
utsmyckas den med gröna neonrör, med nya mätare av
alla de slag, med en racing-ratt, och med omklädda
racing-formade säten. I mitten av baksätet monteras tre
xbox-konsoler, som laddas från bagage-utrymmet – där
det även finns fyra 1000-Watts förstärkare, ett par tolv-
tums högtalare, tre sju-tums monitorer, och tre tio-tums
monitorer.

“This trunk is gonna be ridiculous”, konstaterar upp-
hovsmannen Mad Mike innan han skrider till verket,
och bygger alltsammans. Han låter onekligen överty-
gande. Då han är färdig med alla installationer, kommer
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Qouc-Viet att kunna samla elva kompisar runt bagageut-
rymmet för att spela datorspel tillsammans, samtidigt.

Just möjligheten att bygga om eller styla upp sin bil –
det som alltså ofta benämns custom-byggande i bilsam-
manhang – tycks ha varit en av de allra mest uppskat-
tade nymodigheterna i bilspels-genren och i Electronic
Arts Need for Speed-serie då NFS: Underground släpp-
tes 2003. Custom-byggandet är rent av “The main 
feature”, hävdar Matthew Patterson i en recension 
av spelet på nätsidan gamershell.com, och fortsätter:

Lets get one thing straight – this section of the game is fantastic. The
variety of different modifications you can make to the standard cars is
stunning. The interface is intuitive, making even a car novice like me
feel right at home. After applying new side-skirts and a bonnet scoop
to my car, I was laughing at the genius of it all. (Patterson 2003)

Jeff Gerstmann, som recenserar datorspel på Game-
psot.com, tycks vara av en liknande uppfattning efter att
ha spelat igenom uppföljaren något år senare. “A big
part of Need for Speed Underground 2 is the ability to
customize your car’s performance and appearance.” Vad
gäller bilens utseende framhäver Gerstmann emellertid
också en annan aspekt av custom-byggandet.

[U]ltimately you’ll need to trick out the look of your cars to proceed,
as having a flashy car is the only way to get noticed and end up on
magazine and video covers. Each set of parts has a number associated
with it, and these contribute to a meter that sums up how many pieces
of flair you’ve bolted to your whip. Spoilers, neons, vinyls, roof scoops,
spinner rims, custom gauges, and even speakers for your trunk are just
some of the available modifications, and they all help your car stand
out. This is especially handy online, where you can show off your stuff
to the world. (Gerstmann 2004)

Enligt de två recensenterna har alltså custom-byggandet
kommit att utgöra en underhållande och obändlig del
av dessa datorspels själva gameplay; en verksamhet nöd-
vändig att engagera sig i för att ta sig vidare i de båda
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spelen. Det har här blivit en komponent oskiljaktig från
någon typ av framgång i bilkretsar – eftersom bara en
utsmyckad och specialbyggd bil har förmågan att “verk-
ligen göra ett intryck på dina medtävlare och din
publik”, som recensenten Mattias Lönnqvist uttrycker
saken på nätsidan spelforum.nu (Lönnqvist 2003). 
Och detta, att custom-byggande dels har blivit bästsäl-
jande underhållning för var och en att följa med spän-
ning och fascination på mtv, och dels har blivit en sys-
selsättning att uppslukas och svepas iväg av inom dators-
pelens domäner,22 är naturligtvis en utveckling värd att
uppmärksamma i sig själv. Vad just det nämnda Pimp
My Ride-avsnittet också antyder, och som förtjänar en
tanke även om det skulle vara så att vi här har att göra
med en genom-dramatiserad tv-produktion, är utsikten
att den här typen av datorspel och själva datorspelandet
när en ideologisk fantasi som i viss mån definierar hur
(unga) förmågor betraktar bilägande och bilkultur också
i ett vidare sammanhang – förser dem med ett svar på
hur de kan vinna omgivningens gunst, också utanför
datorspelets domäner. Det vill säga att deras verksamhet
i den virtuella verkligheten när trosföreställningar eller
fantasier om custom-byggandets nödvändighet för ett
framgångsrikt leverne.

Ligger det någon sanning i den berättelse som spelas
upp av Exhibit och hans manskap, tycks ju Qouc-Viet
vara ett tydligt exempel på detta – som dessutom, tämli-
gen oreflekterat, tycks tagit det för självklart att custom-
byggande nog är ett lika flinkt hantverk som det är i
datorspelet. Qouc-Viet nämner i programmet att han
inte var förberedd på att det skulle kosta nästan lika
mycket, om inte mer, att montera kjolpaketet som att
införskaffa det. Bland annat av just den anledningen har
han själv försökt häkta fast panelerna med dubbelhäf-
tade tejp. I Need For Speed: Underground fungerar det
just så: att själva byggandet inte kostar ett öre; delar som
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man lyckas komma över monteras automatiskt, genom
ett enkelt knapp-kommando.

Vad vi eventuellt ser här är alltså en slags växelverkan
mellan den virtuella verklighet vi finner i Need for Speed:
Underground och de materiella sammanhang vi lever
och verkar i; en växelverkan genom vilken dessa båda
domäner, som fortfarande är relativt lätta att hålla isär,
färgar varandra och flätas ihop. Då de sociala mönster
som speltillverkarna säkerligen hämtat inspiration ifrån
kodats ned i spelets själva gameplay, har custom-
byggandet översatts till ett reellt behov, en självklar-
het och en verksamhet med ett oomtvistat värde. Och 
om inte det själva draget i viss mån har en självuppfyl-
lande verkan, kanske det åtminstone inte är en så dum
framtidsskildring.

två typiska “situationer”

Medan några mekaniker på Scanias anläggning i
Kungens Kurva är sysselsatta med att byta ut ett par
slangar som förser hydrauliken på Kenneths Hellströms
lastväxlare med olja i mitten av februari 2006, fördriver
Kenneth tiden tillsammans med sin kollega Matte. Han
har i sin tur lämnat in sin bil för rengöring av katalysa-
torn. Under lunchen pratar de om en bil som står nere i
en av verkstadshallarna och precis håller på att färdig-
ställas, en Scania r470, som lackerats i mörkblå metal-
lic-lack med en stiliserad grip på hyttsidan, och som har
försetts med stänkskärmar i räfflad durkplåt, sidoskåp i
rostfritt stål, en extra dieseltank, och en mängd extra
lampor. Påbyggnaden består av en ny krok från Joab,
och ett begagnat men nyblästrat och nylackerat flak,
med sidor i rostfritt stål. Killen som ska köra den heter
Tero, är mellan 20 och 30 år gammal och arbetar för
åkeriet tsm i Järfälla ab.
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Matte berättar för Kenneth att han hört att Erkki – en av
åkeriets två ägare och den som beställt bilen – lär gilla
vad Tero och alla andra som haft ett eller ett par fingrar
med i spelet, gjort med den. Det framgick när han väx-
lade några ord med Tero tidigare på dagen. Själv, berät-
tar han, har han inte kunnat hålla inne med sina egna
åsikter: “Jag kunde inte hålla käften när jag gick runt
den. Snygg stötfångare förresten…” De ironiserar och
skojar om en rad detaljer som de uppenbarligen anser att
Tero lyckats sämre med. Matte är den som verkar bäst
insatt i vad de har gjort med lastbilen och vad de har i
kikaren. Men Kenneth hänger på och konstaterar, lätt
skrockande att: “Den där jävla kranbilen, den ser ju ut
som en jävla terrängbil.” Bilen är nämligen försedd med
en stötfångare i rostfritt stål fram, och uppenbarligen är
det helt fel i Kenneths och Mattes ögon.

I verkstadshallen, en stund senare, inspekterar och
kommenterar de två Teros arbete. Och de tycks förbryl-
lade över lemlåsen. Medan flaket är nyblästrat och ny-
lackerat, och sidorna är gjorda i rostfritt stål, verkar det
som om de gamla rostiga låsen blir kvar. “Lite
Hedenhös”, säger Kenneth. Och flakets bakkant är fak-
tiskt fortfarande flammig. Den som blästrat flaket har
inte gjort något särskilt bra jobb, hävdar Matte. Det
borde ha spacklats upp innan man sprutade färg på det.
Och för övrigt har de som sprutat lacken också varit på
tok för slarviga, fortsätter han. Diverse slangar och
inkapslade sladdar som hör kranen till har fått en hel
del lack på sig – något som man absolut inte bör accep-
tera, låter Matte förstå. Dessutom sitter de påhängda,
blankpolerade förvaringsskåpen olika högt på höger och
vänster sida. På bilens högra sida sitter de, enligt Matte,
“jävligt lågt” mot marken – vilket Tero har medgivit,
med kommentaren att “de är lägre än Glocalnet.”
Anledningen är att de ska ligga i linje med en extra
hydraul-tank som ligger innanför skåpet – men alltsam-
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mans kunde lika gärna ha byggts lite bredare istället,
konstaterar Matte och Kenneth. På den vänstra sidan sit-
ter lådorna något högre än batterilådan, och här har
Tero tabbat sig med placeringen av de orangea lampor
som fungerar som sidomarkeringar. De ligger inte i linje
med varandra utefter bilens sidor. Det gör inte heller
några nitar som håller ihop de rostfria skåpen, som
också monterats ut

På en arbetsbänk ligger solskyddet som ska sitta på
Teros bil, med två hål uppsågade i mitten. Tero har ersatt
de två befintliga strålkastarna med några som är star-
kare, och ska foga in ytterligare ett par. Kenneth och
Matte lägger märke till att kanterna inte är helt raka, och 
raljerar även om att Tero verkar ha sågat upp hålen själv,
med sticksåg. De prövar sin tes på en förbipasserande,
som arbetar på verkstaden. Han verkar inte riktigt vara
med på noterna, men påpekar att det nog är ganska svårt
att få en sådan sågning, helt rak. Eventuellt är det samma
kille som faktiskt sågat ut hålen. Oavsett, borde man nog
tänkt på att såga upp hålen innan solskyddet lackerats,
för att inte riskera att fransa till lacken längs såglinjen,
tycks Matte och Kenneth mena.

Och uppenbarligen är de tämligen överens. Teros bil
kommer inte att bli speciellt lyckad – och det alldeles
oavsett vad Erkki tycker.

Kanske är detta något förvånande. En viss förmåga
att överse den här typen av projekt tycks Erkki trots 
allt ha visat prov på tidigare. Ett par av tsms andra 
bilar har nämligen fått pryda framsidan av lastbils-
tidningen Trailer.

På aprilnumret 2003 syns Gangster-Scanian, som en
av åkeriets metallic-blå och motivlackerade lastväxlare
ofta kallas, stå parkerad på en viadukt. Erkki och Petri
står bredvid den. De lutar sig mot broräcket, och blickar
ned mot ytterligare en av åkeriets bilar, en metallic-blå
Scania-lastväxlare som pryds av indian-motiv, och som
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står uppställd med fören mot kameran på vägen nedan-
för. Jukka poserar bredvid bilen, en fot på trappsteget
upp till flaket, armarna i kors, och blicken mot kameran.
Åkeriet har ställt upp med bilarna i lastbilstävlingen
Nordic Trophy, och på framsidan av den häftade men
glättiga tidningen presenteras de som två “trophy-
bilar i blåställ”.

Vänds bladet följer ett reportage från en vardag på
åkeriet över två uppslag. En av tidningens reportrar har
morgonfikat med Jukka, Petri och Erkki någonstans i
Solna, och åkt med på ett par av dagens körningar. Först
med Jukka för att tömma containrar med rivningssopor
och byggavfall på en tippanläggning i Löt, och därefter
med Pekka – ytterligare en av dem som arbetar för åke-
riet, och som också kör en metallic-blå, motiv-lackerad
Scania-bil – till Ågesta för att tippa sand och sten som
grävts upp från Grev-Turegatan i centrala Stockholm.

Som läsare lär man sig något om åkeriets historia, om
transportuppdragen och om storleken på fordonspar-
ken – som består av sex bilar, alla från Scania. Man lär
sig något om de tre medarbetarna: hur länge de arbetat i
företaget, tidigare sysselsättningar, hur de hamnat där de
hamnat, och hur de trivs med sina fordon. Det är kort
och anekdotiskt. Man lär sig om modellbeteckningar
och årgångar på de olika bilarna, om vilka påbyggna-
der, kranar och släp de eventuellt är försedda med, och
om vem som tillverkat dem. Pekkas bil, till exempel, är
utrustad med en Hiab 220c-5-kran med Hevo verktygs-
fäste, ett Zetterberg-flak med trevägstipp och ett hydrau-
liskt snabblås från Laxo Mekan. Snabblåset gör det möj-
ligt att fästa olika påbyggnader på bilen – som den last-
växlarram Pekka ibland använder sig av.

Givetvis avhandlas även motivlackeringarna – vad de
föreställer, vem som gjort dem, vems idéer de stammar
från. Och eventuella finesser med dem. Både gangster-
Scanian och indian-Scanian har nämligen försetts med
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motiv-lackeringar också invändigt. Passagerarbordet i
gangsterbilen är lackerat så att det ser ut som en träyta,
på vilken det ligger en revolver, fem patroner och fyra
guldmynt strödda över några dollarsedlar i olika valörer.
I Jukkas indianbil ligger en revolver sida vid sida med en
kniv, på en liknande träyta. Jukka har själv valt indian-
temat, och Thero Niskanen har stått för måleriet. 

Motiven är naturligtvis väldokumenterade. Allt som
allt elva fotografier ackompanjerar reportaget, varav ett
flertal visar de motivlackeringar som pryder ekipagen.
Resten utgörs av fotografier på sju av åkeriets anställda
uppställda framför fordonsparken, på någon av åkeriets
bilar i färd med att tömma byggavfall, på två av åkeriets
bilar då de poserar skinande rena och i tät följd på
vägen, kanske på väg mot nya framgångar i Nordic
Trophy. Mot slutet av reportaget följer en genomgång av
hur bilarna gjort ifrån sig på tävlingen året innan.
Jukkas, Petris och Pekkas bilar slutade alla bland de 25
första, av 122 deltagare. Pekka verkar riktigt nöjd med
insatsen, och det ska bli mer tävlande framöver. Och
“tuffa,” det råder det ingen tvekan om att bilarna är, får
man tro Trailers utsände.

trailer

Trailer har funnits sedan 1980, då den sprang ur tid-
ningen Bilsport som ett specialnummer om lastbilar. 
Då utgav den sig för att vara: “En tidning för Dig som
gillar tunga fordon, vans och picups”, och på ledarplats
deklarerades att: 

Trailer behövs. Som motvikt till Lennart Öjesten och Expressen. Ett
debattforum för yrkeschaufförer. Ett komplement till Lastbilen,
Transportarbetaren, På Väg, Mil och andra facktidskrifter. En tidning
som görs av lasbilschaufförer för lastbilschaufförer. (Ahlstedt &
Bergendahl 1980)
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Debatten kom efter det andra numret att föras månads-
vis över 56 sidor – i form av reportage, intervjuer, utvär-
deringar, insändarsidor, samlarbilder, annonser, läsartäv-
lingar. Frågan om det så kallade helgstoppets vara eller
icke vara, som var särskilt i ropet 1980, samsades om
utrymmet tillsammans med reportage från något fik eller
någon mack längs Sveriges vägar. Eller något truck-stop
i Houston, Texas. Och den samsades om utrymmet till-
sammans med reportage från någon tävling i lastbilsra-
cing och reportage från världens längsta reguljära rutt i
något fjärran land; med möten med någon chaufför som
varit med om något alldeles särskilt – som att ha varit
den första föraren att få stopp på sin bil innan vägba-
nan förbyttes i avgrund, efter att Tjörnbron rasat sam-
man; och med förevisningar av någon ny motorkonfigu-
ration, recensioner av någon ny hyttmodell, eller orien-
terande överblickar av hela lastbilsprogram från någon
av de svenska lastbils-tillverkarna. Och kanske inte
minst, samsades den med reportage om någon bil med en
förlängd och särskilt ombonad hytt, om någon åkare
som måhända mot förmodan lyckats hålla sin grusbil i
topptrim, och om något särskilt spektakulärt och skim-
rande lastbilsbygge.

På framsidan av det tredje numret poserar till exem-
pel en Scania sbat c, en terrängorienterad lastbil som
Scania byggt för militära ändamål i samarbete med Nyby
Uddeholm. Hytten och påbyggnaden har lackerats i en
skimrande lila färg, och bilen har bland annat utrustats
med kromade signalhorn och skorstenar, och försetts
med en svart brandsläckare med gula eldflammor strax
bakom hytten. Metallic-lacken skiftar från en rosa-aktig
nyans närmast chassit till violett högre upp på karossen,
och pryds av diverse skimrande logotyper, av banderol-
ler och av slogans som “kung på tungt”, illustrerat
med en tusenfoting som böljar fram över en kuperad
vägsträcka, klädd i kungaskrud. Bilen har precis utsetts
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till “Sveriges tuffaste lastbil” av Trailers läsare i tidning-
ens alldeles nystartade tävling, och ägs numera av 
Sven-Erik Bergendahl som driver en bärgningsfirma i
Stockholm – och som är mer vida känd som Svempa.23

På mittuppslaget syns bilen fotograferad från sidan,
en solig dag högt upp på Högdalstippens sluttning, i
Stockholm. “Nu är det klart! Här kommer vinnaren i
tävlingen sveriges tuffaste lastbil”, lyder den fets-
tilta rubriken. Bilen är parkerad i ett brant gräsparti,
grillen riktad mot toppen. “Den tar sig fram överallt”,
berättar Svempa någonstans på de dryga fem sidor som
reportaget sträcker sig över, och som är en berättelse 
om bilen, och om bärgningsverksamheten: om resan
uppåt från en etta med spritkök i Hägersten, om bilar
som med tiden blev allt mer iögonfallande, och om upp-
seendeväckande bärgningsuppdrag – som det då hans
bilar hjälpte till att bogsera en rysk Tupolev som kört 
av landningsbanan på Arlanda, och han frotterade sig 

bild 4. Bild på Svempas Scania sbat c, på Högdalstippens sluttning,
i Trailer 3 /1980. Foto: David Sköld
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med kgb-gubbar i 30-talskostymer och myggjagare, 
och blev bjuden på rikliga ransoner rysk kaviar som tack
för hjälpen.

Framgångssagan tycks ha berättats åtskilliga gånger
förut. Svempa är sedan länge väl känd i bilkretsar låter
Trailers reporter, Gert Karlsson, förstå: “1977 kom han
i ropet på allvar. Det var då han fixade till sin första tuffa
och färggranna bärgare. Den numera så välkända Scania
141:an.” (Karlsson 1980, s.31) Det var en röd huv-bil,
en så kallad torped-bil eller t-bil, med hajtänder lack-
erade på skyddsbågen i fören och eldflammor längs huv-
sidorna och över dörrarna, och med en mängd kromade
detaljer, såsom toppmonterade luftintag på huven. Så
iögonfallande lär den ha varit då den stod klar, berättar
Karlsson, att “Den lungna gatan i Sköndal förvandlades
till rena motorvägen.” (ibid., s.31)

Men nu är det alltså den lila skapelsen som står i cen-
trum, ett fordon en gång avpassat för försvaret men som
Svempa tycks ha kommit över till ett bra pris efter att
ha pratat med några höjdare på Scania. I reportaget talas
det om hur han slitit hårt för att iordningsställa bilen,
och om vad han har gjort med den. Det talas om vilka
företag som möjliggjort hela bygget genom att bekosta
en del av tillbehören, och om vem som stått för lack-
eringsarbeten och andra speciella modifieringar som
krävts. Under rubriker som “Häftig lack”, “Ingenting
saknas”, “Många finesser” och “Håller måttet” dryftas
också många av de sinnrikheter, specialfunktioner och
andra prylar som Sveriges tuffaste lastbil är utrustad
med – där c:et i modellbeteckningen lagts till av Svempa
själv, och står för Custom.

Insprängt i reportaget saluför Trailer Svempas bygge
på en helsida. Det, och två andra bilar som placerat sig i
tävlingen, finns nämligen att köpa på poster, 90 x 60
centimeter stora, för 20 kronor styck. Den allra tuffaste
bilen – Svempas – är fotograferad mot en mörk, nästan
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svart bakgrund, men belyst, och med alla strålkastare
och saftblandare påslagna.

Det var alltså 1980. Då, liksom drygt 25 år senare,
gavs tidningen ut av motortidningsförlaget Albinsson &
Sjöberg. Den var till hälften tryckt i svartvitt, på matt
papper. En bit in på 2000-talet har pappret blivit glätti-
gare, och hela tidningen förlänats med färgtryck. Den
har blivit två och en halv gånger så tjock, och antalet
annonser har ökat markant. Ungefär 40 sidor i tidning-
ens mittsektion upptas av Beg-blocket, där framförallt
lastbils-återförsäljare visar upp begagnade ekipage, och
av Leverantörförteckningen, som är fylld med annonser
från påbyggare, container-leverantörer, företag som till-
verkar förarstolar, färdskrivare, backkameror, kompres-
sorer, luftfjädringar, förvaringslådor, hyttinredningar,
och många många andra lastbils-tillbehör. Däremot är
åtskilliga av de ämnen som behandlas över resterande
sidor snarlika de som var i ropet i början av 1980-talet.
Fiken är fortfarande ständigt återkommande inslag i tid-
ningen. Vägtågen – lastbilar som drar flera släp på
varandra och som också benämns road-trains – fascine-
rar fortfarande, liksom andra extrema transportupp-
drag, gärna på fjärran platser. Lanserar en lastbilstillver-
kare en motor med ny typ av miljöklassning eller en
motor som är starkast på marknaden, eller om ett helt
nytt lastbilsprogram ser dagens ljus, uppmärksammas
det naturligtvis i Trailer också 2006. Nya lastbilar prov-
körs och utvärderas, och det avläggs rapporter från
diverse transportmässor.

Medan framsidan fortfarande ofta pryds av någon
blänkande skapelse, verkar det emellertid som om redak-
tionen i långt mindre utsträckning behöver ta till bilder
på bilar från Nordamerika och Australien med jättelika
motorhuvar och enormt mycket krom, i jakten på något
iögonfallande. Snarare har reportaget om åkaren som
håller sig med en särskilt fin, tuff, häftig eller vass vagn-
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park inte bara blivit ett stående inslag i tidningen som
återkommer varje månad, en eller ett par gånger per
nummer. Just dessa bilar – någon särskilt utsmyckad
långdistansbil, någon bil med välputsat asfalts-aggregat,
någon motivlackerad bulktransport, någon särskilt tuff
lastväxlare, och så vidare – pryder också i allmänhet tid-
ningens framsida, och ofta följer ett reportage strax där-
efter över två eller fyra sidor. Reportaget om Erki, Jukka,
Petri och Pekka på tms, är i allra högsta grad ett typiskt
inslag i Trailer. Och förstasidan verkar definitivt ha bli-
vit en arena på- och runt vilken många åkare sinsemellan
utkämpar en slags symbolisk och på samma gång lekfull
strid om vem som är den skickligaste och den mest fram-
gångsrike; om vem som har de finaste bilarna, de häfti-
gaste idéerna, flest och ballast gadgets, och kanske även
de mest extrema körningarna.

Att en förstasida på Trailer är betydelsefull för många
åkare tycks det inte råda något tvivel om. På tsms hem-
sida stoltseras det inte bara med bilder på åkeriets bilar,
utan också med en bild av omslaget på tidningens april-
nummer från 2003.

nordic trophy, en chans att visa upp sig

Förmodligen var Lars Johanssons metallic-blå fyraxliga
Scania r500, med en röd krokväxlare från Hyva-lift i
Holland, det tävlingsekipage som lät, om inte allra mest,
så kanske näst eller tredje mest, på själva tävlings-
dagen i Nordic Trophy i Jönköping 2006. Längst bort 
på Elmias utställningsgärde, med milsvid utsikt över
Vättern och bara några stenkast från den branta strand-
linjen, kunde man nämligen höra v8-motorn på Lars bil
varvas upp strax efter lunch. Och ned. Upp, och ned,
från det puttrande tomgångsläget några gånger. Så att
det ljöd av cylinderkorvarna då de accelererades upp,
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och upp. Och så, innan det helt stannat av, upp igen.
Och ned, ett par gånger. Och så upp, upp, och upp, med
ett bibehållet högt varvtal en stund. Och så ned. Det,
kanske som ett slags svar på den vitlackerade Scania-bil
som parkerat lite snett mitt-emot, tvärs över vandrings-
stråket, med fören i riktning mot den metallic-blå krok-
växlaren – och som nog var den bil som förbrukade allra
mest diesel under just den här eftermiddagen.

Lars Johanssons högljudda bil, som från Bästekille
Åkeri på Österlen, har inte belönats med någon egen
Trailer-framsida. Bara med en liten bild, fyra gånger två
centimeter stor och placerad i vänstermarginalen på tid-
ningens förstasida, ovanför rubriken “Plogsväng på
Österlen”, och med ett reportage som sträcker sig över
tidningens sista fem sidor. Det var i mars, ungefär fem
månader tidigare. Men också det är tydligen en prun-
kande fjäder i hatten för Lars – och för sonen Robin,
som även han figurerar i reportaget, och bland annat
hävdar att han också ska bli lastbilschaufför när han blir
stor. För i vindrutan till den rytande Scanian, bredvid
nummerskylten som varje tävlande ekipage har försetts
med, är ett av uppslagen uppfläkt för allmän beskådan
under Nordic Trophy. Kanske är det också Robin som
sitter bakom ratten och gasar. 

Den här gången går alltså tävlingen av stapeln i sam-
band med lastbilsmässan på Elmia i Jönköping, Lastbil
2006. Mässan har mer eller mindre arrangerats vartan-
nat år sedan 1981. Och delvis har det skett med Trailer-
redaktionens inblandning, som varje gång anordnat
utställningar med spektakulära lastbilar jämte alla bran-
schmontrar befolkade av påbyggare, tillbehörsleveran-
törer, däckfabrikanter, lackeringsfirmor, och så vidare.
Bortom de, enligt mässkatalogen, 372 utställarna på
2006 års mässa, har det samlats ett hundrafemtiotal last-
bilar – vilket är det största antalet utställningsbilar som
kamperat ihop på Elmias ängar. Ett femtontal är restau-
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rerade veteranlastbilar, medan 135 är så gott som split-
ternya, eller med bara några få år på nacken. Av dessa
tävlar tio i mästarklassen och resterande i utmanarklas-
sen. Det vill säga, de tio mest meriterade deltagarna täv-
lar om själva Nordic Trophy-trofén, och bedöms dels av
åskådarna, och dels av en jury. De andra 125 bilarna
bedöms bara av åskådarskaran, och de fem främsta
meriterar sig för mästarklassen nästkommande år – på
bekostnad av de fem sämsta i samma klass.

I långa rader, bredvid varandra och med vindrutorna
vända mot ett centralt gångstråk, står bilarna uppställda
på gärdet, ofta med dörrarna öppna så att besökarna
kan klättra upp på fotstegen och kasta ett öga också på
lackerade och omklädda hyttinteriörer. Vissa knapp-
stoppade och draperade i krossad plysch med fransiga
gardiner, och andra något stramare i läder. Vissa med
matchande lampskärmar, andra med enstaka dioder
spridda över innertaket. Vissa med förvaringsutrymmen
täckta av träluckor med blyinfattade glasrutor, och
andra med klarlackerade instrumentpaneler. Många 
av bilarna kompletterade med ambitiösa ljudan-
läggningar, dvd-spelare och med lcd- och plasma-skär-
mar, som kanske spelar någon film eller musikvideo.
Någon även med en tv-spelskonsol. Många med någon
typ av specialutformat Volvo- eller Scania emblem. 
Ja, kanske även någon med ett särskilt man-, Sisu-,
Mercedes- eller Iveco-emblem. Men av de 36 bäst place-
rade bilarna i 2006 års tävling återfanns en Sisu-
bil, en man-bil, åtta Volvo-bilar, och 26 Scania-bilar. 
Vissa bilar har belysningen påslagen, vissa, som vi sett,
även motorn.

Runt omkring rör sig kvinnor och män, barn och
ungdomar, några med en röstsedel i näven, och många
med kamera. Där rör sig mer professionella fotografer,
någon jury, något utsänt radio-team, och Sort Guld-
drickande figurer som kanske är knutna till något av 
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de deltagande ekipagen. Det, bland mycket annat. Som
en del av mässan är utställningen på samma gång en 
lastbilsfestival.

De år då det inte är lastbilsmässa i Jönköping, för-
läggs Nordic Trophy just till Trailer Trucking Festival –
ett spektakel som genom årens lopp gärna huserat 
på Mantorp Park. Men, som då tidningen firade 25-års-
jubileum gick av stapeln i Karlskrona, på Hamnplan 
precis utanför Trailer-redaktionens och hela tidnings-
förlagets säte, och lockade med en mängd aktiviteter,
såsom en mindre branschutställning, svenska mäster-
skapen i timmerkrans-manövrering och den svenska del-
tävlingen i Caterpillar Operator Challenge, uppvisningar 
i motorcykelstunts och lastbilsracing, styrkedemon-
strationer av en av världens starkaste män, en motor-
cykelutställning, en veteranlastbilsutställning med till-
hörande rally. Och kanske framförallt Nordic Trophy –
den dittills största utställningen och tävlingen som lock-
ade 180 deltagande lastbilar från elva olika länder, som 
tävlade om titlar såsom bästa styckegodsbil, bästa skogs-
bil, kombinationsbil, bulkbil, specialbil, dragbil, och 
om bästa inredning och bästa lack. Och som på för-
middagen, innan utställningen slog upp portarna, 
föregicks av ett frenetiskt putsande och polerande av
bilarna: av motiv-lackerade och klar-lackerade hytter
och påbyggnader; av rostfria verktygslådor, skorstenar,
side-pipes, och av däcksidor. Och som framåt eftermid-
dagen bland annat övergick i diverse paradnummer
utförda av något specialekipage, och i motorljuds-mani-
festationer; i stereoljuds-uppvisningar och i film-vis-
ningar. För någon särskilt prominent byggare, också i
en viss poster-försäljning. Och för många fler, i öldrick-
ande. Framåt kvällen, i dans och i en och annan grill-
fest, och efter mörkrets inbrott, i timmerkrans-spex, i
belysnings-manifestationer och i ännu fler kraftmät-
ningar i tomgångskörning.
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Festivalen lär ha lockat omkring 20000 besökare till
Hamnplan i Karlskrona. Under den helg festligheterna
varade var så gott som varenda hotellrum och pensionat,
i eller i närheten av staden, uppbokade. 

Kanske var det också den sjätteplats i utmanarklas-
sen i Nordic Trophy i Karlskrona som Lars Johansson
lyckades kamma hem med sin metallic-blå krokväxlare,
och allt vad placeringen grundades i, som gjorde att
Trailer-redaktionen fick upp ögonen för hans ekipage,
och som renderade honom reportaget från plogsvängen
under senvintern året därpå. Och om tidningen utgör en
arena där åkare visar upp sina verk, får blickarna på sig,
mäter sig med andra, delar med sig av idéer, influeras 
och sporras av andra, är naturligtvis Nordic Trophy en
annan. 

sveriges första truckingfestival 
i sin linda, i behov av en custom-kung? 

Utställningen, som alltså ambulerat mellan Jönköping
och Mantorp Park, med någon udda utflykt till Blekinge, 
är en fortsättning på den läsartävling som lanserades 
i och med att Trailer föddes 1980. Året efter att Svempas
sbat c korades till Sveriges tuffaste lastbil av poströs-
tande tidningsläsare 1980, deklarerar Trailer:

final – Sveriges tuffaste lastbil 1981 – Fjolårets succétävling i 
ny upplaga. I år större, roligare och förhoppningsvis ännu mera 
spännande. De två kvalomgångarna är nu avklarade och nu väntar 
den stora finalen. Med röstning här i Trailer, men också på
”Transportmässan” i Jönköping 27 - 29 augusti 1981, där den slut-
giltige segraren utses. (Trailer 1981, s.54)

De sex finalekipagen har nu bjudits in till Elmia för att
göra upp om titeln på plats – bland ett 60-tal utställare.
För Trailers reporter berättar Erland Eriksson, en av de
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sex finalisterna, att han tror att en av Svempas bilar
kommer att ta hem vinsten också den här gången
(Sjöberg 1981). Själv medverkar han med en Scania
t142h, av 1981 års modell, med en silverskimrande
lackering med röd-svarta, smått aerodynamiskt utfor-
made fält som sträcker sig längs hyttsidorna, och 
upp bakom sidorutorna. Och som är utrustad med
“Robssondrive, plog, telefon, polisradio, comradio, ste-
reoanläggning.” (ibid., s.4) Svempa ställer upp med en
två år äldre, men eventuellt något mer spektakulär bil: en
brun, orange och beige-lackerad Scania 111e, med
påbyggt bärgningsaggregat, och utrustad med “Trilex
hjul, rostfria avgassystem, varvräknare på huven, sport-
ratt, extra horn. Svart skinninredning med lila heltäck-
ande matta. Tonade rutor. Telefon, comradio, stereo med
10 högtalare. Elektronisk saftblandare.” (ibid.)

I ett reportage från utställningen berättar Trailers SL
Sjöberg om en rafflande finaldag, där de tävlande spor-
rade varandra till än ambitiösare monter-arbeten, till nya
knep för att väcka publikens intresse – om monter-dekor
i form av jord- och grus-lämningar, naturligtvis om
tända ljusramper, men också om blinkande postitions-
ljus och roterande saftblandare (cylinderformad och
blinkande arbetsbelysing), om blommor i montrarna 
och snus åt åskådarna. Och i den hårda och ambitiösa
konkurrensen slutade Svempas ekipage först på sjätte 
-plats, slagen bland annat av Kenneth Johanssons ett år
gamla Scania lt146, med en hytt förlängd med 70 cen-
timeter. Och med en inredning i svart, äkta skinn, brun
heltäckningsmatta, telefon, comradio, polisradio och
stereobooster.

Året därpå skriver Trailer:

Efter framgångarna med förra årets transportmässa, beslöt sig Trailer
för att ta saken i egna händer. / Att behovet fanns av en väl arrangerad
och meningsfull branschträff, där också allmänheten kunde få en
värdefull inblick i åkarens vardag, var ju uppenbar. / Och att det måste
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finnas gott om plats för en invasion av utställare och intresserade, var
det heller ingen som tvekade om. / Så vi bestämde oss för Mantorp och
skickade en vädjande bön till vädergudarna och Åsa Bodén. (Jansson
1982, s.2)24

Trailer benämner det nystartade evenemanget Sveriges
första truckingfestival, och är tänkt att varvas med trans-
portmässan vartannat år. Ett givet inslag är utställningen
med häftiga bilar. 

bild 5. Inför Trailer Trucking Festival, 1982. Foto: David Sköld
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På bilderna som hör till det säljande inslaget syns en
blänkande Scania-bil med kromade skorstenar och en
Amerika-influerad koj bakom hytten, en så kallad slee-
per. Och där syns Svempas senaste bärgare, en Scania
t142h. En av bildtexterna lyder: “Svempas Scania
väcker stor uppmärksamhet var den än kommer. På
Mantorp får vi se hur den står sig i internationell kon-
kurrens.” (Jansson 1982, s.3) Tävlingsklasserna har nu
blivit fler. Medan Nordens tuffaste lastbil kommer att
utses bland renodlade bruksbilar med stil, i en tävlings-
form där påhäng utan funktion inte kommer att rendera
de tävlande några extrapoäng, kommer dessa båda bilar
att tävla i Nordic Trophy, festivalens tävling för show-
bilar – tillsammans med ytterligare ett femtiotal ekipage
från Sverige, Danmark och Tyskland.

Den trogna Trailer-läsaren torde redan vara insatt i
bilens utformning och mycket av dess polityr. Redan i
december uppmärksammades Svempas bil som den för-
sta Scanian av 1982 års modell: “en orgie i finesser”,
utrustad med bland annat uppvärmda förvaringsskåp
för att förhindra att verktygen börjar rosta. Reportaget
löper över fem sidor. Fotograferad från ett marknära
perspektiv, nypolerad och med glänsande vertikala
avgasrör, är bilen uppblåst på en dubbelsida, varpå det
följer en mängd mindre fotografier på interiör, fälgar,
lackerade motiv, och nymodigheter för telekommunika-
tion. Alltsammans avslutas med en uppmaning från
Trailers reporter: “Kör hårt, Svempa!” (Karlsson 1981a,
s.32 – 34)

Mycket av det eftersnack som förs i Trailer senare 
under hösten handlar om Kenta Berg, segrare i tävlingen
om Nordens tuffaste lastbil. Men även Svempa får sin
beskärda del av uppmärksamheten. För visst stod han
sig väl, också i konkurrens med utländska show-ekipage.
Trailers reporter Gert Karlsson skriver att Svempa åter,
efter nederlaget året innan, visade “att de fantastiska
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bärgarna är på topp bland show-bilarna”, och fortsätter
en bit ned på sidan: “Kungen heter Svempa! / Trucking
Festival på Mantorp Park gav klart besked. / Bärgnings-
experten från Sköndal söder om Stockholm tog en över-
lägsen seger i Nordic Trophy” (Karlsson 1982a, s.42).
Under våren har Svempa lackat om bilen, försett den
med nya däck och med spinners, och “skrämt upp
motorn” till över 500 hästkrafter, så att den “gör drygt
140 blås.” Dessutom, berättar han själv i reportaget, har
han satsat på ett fräscht motorrum, allt endera kromat
eller målat – ett grepp han än så länge lär vara ensam
om. Och det har alltså gett resultat.

Men i efterdyningarna av 1982 års Nordic Trophy
tycks det inte bara vara trofén som glädjer Svempa. “Kul
att Scania vaknat till liv”, kommenterar han i reportaget.
Han har nämligen belönats med ett hederspris från
Södertäljefabriken.

Karlsson konstaterar avslutningsvis att: “Efter
Trucking Festival är det inget snack om saken. Svempa
sitter kvar på tronen!” (ibid.) 

Och tur är kanske det, för han har redan dragit igång
Svempas Truck Team, en slags fan-klubb varigenom han
säljer lastbilstillbehör, T-shirts, jackor, overaller, tygmär-
ken, dekaler, posters och och en del annat. En årsavgift
kostar 75 kronor, och ger tio procents rabatt på tung-
bärgning, tre posters på Scania-bilar och två på Svempas
egna bärgningsbilar, klistermärken, tygmärken och en
Scania-nål (Svempas Truck Team 1982, s.62).

fyll mig med dina fantasier! 
– iveco i behov av uppmärksamhet

Tidigare samma år har Ivecos generalagent i Sverige,
Grandiesel Lastbilar ab, utlyst en teckningstävling
tillsammans med Trailer och Bilsport. Tecknade last-
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bild 6, 7 & 8. Svempas vinnarbil, Diskbänken kallad, uppmärksam-
mad i Trailer 1982. Mittuppslagen i Trailer 1 / 1982, samt Trailer
1 – 2 / 1983. Foto: David Sköld
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bilar är nu inget ovanligt inslag i Trailer. I så gott varje
nummer av tidningen förekommer Juniorsidan, till 
vilken unga läsare rekommenderas att skicka in sina 
alster, och i utbyte vinna en poster med någon ameri-
kansk lastbil som motiv. Iveco-tävlingen är emellertid
något utöver det vanliga. Riktlinjerna är tydliga. 
“Det gäller för dig att designa en Iveco 190 Turbo 
dragbil, precis så som just du vill ha den,” lyder en del 
av på-annonseringen i Trailer, och fortsätter: “Du skall
göra ett förslag på hur du vill ha dragbilen lackerad. 
Du skall också föreslå hur bilen skall utrustas. Vill 
du ha USA-avgasrör och aircondition på den? Vill du 
ha starktonshorn eller takspoiler? Och krossad plysch 
i inredningen? Ja, det är du som bestämmer.” (Iveco
1982, s.33) Som deltagare har du tidningens mitt
uppslag att arbeta med. Där finns en konturteckning av
en Iveco-dragbil som ska kompletteras med extra ut-
rustning och som ska färgsättas av den tävlande. 
Och där finns två konturskisser av interiören som ska
fyllas med innehåll.
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Vinsten är är en resa till Italien, och Iveco-fabriken i
Turin. Och, lovar annonsen, “det bästa av allt: Den bil
som vinner i teckningstävlingen kommer vi att bygga.”
(ibid.)

Visserligen får tävlingen en trög start, på grund 
av en mängd problem som drabbar den svenska ge-
neralagenten som stått för utfästelsen. Och åtminstone 
i Trailer är det tämligen tyst om hela jippot under 
sommaren och hösten 1982. Visst, de hundratals bi-
drag som strömmat in ställdes ut för allmän beskådan 
på festivalen i Mantorp i september. Och publiken 
fick rösta, och en jury säga sitt. Men det tycks kom-
ma som något av en överraskning då Trailer i början 
av 1983 deklarerar att “pers teckning blir verk-
lighet!”, att det vinnande bidraget faktiskt kommer 
att byggas, och att Per kommer att få åka på en resa 
till Ivecos fabrik i Turin. Bland teckningar, “den ena 
mer fantaiseggande än den andra”, har Per Berners
bidrag korats till vinnare för sitt “rena och mycket 
smakfulla förslag med enkel men elegant design, 
få tillbehör, och måttfull dekor.” (Sjöberg 1983a, s.38)
Trailer rapporterar att de trassliga affärerna nu klarats
upp, och att Iveco bildat ett nytt dotterbolag i Sverige,
eftersom man vägrar ge upp en intressant marknad:
“1983 ska bli det år då Iveco med alla medel vill göra
ett genombrott på den svenska marknaden.” (ibid.) Och
hela tävlingen, från början till slut, ska nog förstås som
ett av dessa medel. 

När Trailer något halvår senare, på sommaren 1983,
återigen rapporterar från Jönköping, eller Husqvarnas
Folkets Park för att vara mer precis, och fortsättningen
av Elmia-utställningen, framställs Iveco-bilen som en av
kvällens stora begivenheter, med sin eleganta entré i 
parken. “Bakom polisbil med blåljus banade sig Iveco:s
”Cowboy”, eller 190.38 som är en mer korrekt benäm-
ning, genom folkmassorna och fram till scenen”, berät-
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tar Lars-Magnus Jansson (1983, s.4). Bilen har förverk-
ligats, och Per som ungefär ett och ett halvt år tidigare
utformat bilen, får nu komma upp på scenen, där han får
ta emot publikens hyllningar och en check stor som 
ett badlakan – som ska täcka Italien-resan, får man tro.

en förebild för en stund

Sent på lördagskvällen i Karlskrona, då Trailer firar 25-
årsjubileum, kommer dansken Carsten Nielsen farande
på en väldigt liten, grönlackerad motorcykel inne på
festivalområdet. Han kryssar mellan de uppställda
bilarna, som vid det här laget har tänt alla tänkbara lam-
por, och han kryssar mellan ölrusiga människor som rör
sig bland dem, och mellan urdruckna ölburkar. Han är
tvungen att krypa ihop för att över huvud taget få plats
på den lilla gröna motorcykeln, och det ser inte helt lätt
ut att hålla balansen.

Motorcykeln är en slags accessoar till hans grönskim-
rande dragbil Jade Idol, som är med och tävlar i
Mästarklassen i årets upplaga av Nordic Trophy – en
Scania r164 Topline från 2004, som varit med i täv-
lingen en gång tidigare. Då röstade publiken fram den till
fjärde plats i Utmanarklassen, i konkurrens med över
hundra andra ekipage, och var på det hela taget en av
de allra mest framgångsrika bilarna i tävlingen med hela
fem priser. Den vann nämligen även tredjepris för bästa
inredning och korades till tävlingens näst bästa dragbil.
Dessutom vann bilen första pris för bästa lack, och
utsågs, ovanpå alltihop, till Svempas favorit – Svempa
som på ålderns höst blivit del av tävlingsledningen för
Nordic Trophy.

Efter framgångarna har bilen synts flitigt, bland
annat i annonser för Bilsport Performance & Custom
Motor Show på Elmia under påskhelgen – i en av annon-
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serna uppblåst i stort format, som vore den en av de
främsta lockelserna till utställningen. Därtill har det bli-
vit ytterligare några festivaler och jippon, och bilen har
skänkts en fyrsida i Trailer. Förstås. – På sedvanligt
manér rapporteras om storleken på åkeriet, vad lasten
brukar bestå av, och vilka sträckor Carstens bilar van-
ligtvis trafikerar. Carsten driver sedan nio år tillbaka ett
åkeri som rymmer två bilar, som mestadels kör trailers
med fisk och skaldjur på Jylland i Danmark, och det bör-
jade han med efter att ha kört lastbil i stort sett hela sitt
yrkesverksamma, fyrtiofemåriga liv, såväl på Mellan-
östern som på Sovjetunionen, och med en kortare
avstickare till Sondre Strömfjord på Grönland – där han
bland annat fått erfara 52-gradig kyla.

“Customiserade bilar har alltid varit ett stort intresse
för Carsten och det ligger förstås mycket jobb bakom en
bil som Jade Idol”, berättar Trailers reporter vidare, och
fortsätter: 

Ray Hill har stått både för lackering och de iögonfallande motiven av
pinuppor på hyttsidorna och bakväggen. Inspirationen till den speciella
färgsättningen har hämtats från ett klassiskt Amerikanskt custombygge
från 1959. Originalet är en -56 Mercury tvådörrars hardtop byggd av
den, i dessa sammanhang, välkända custombyggaren Gene Winfield i
Kalifornien. (Ek 2005a, s.40)

Därefter följer en genomgång av vilka personer eller
firmor som varit med i utformningen av lastbilsvärldens
svar på Winfields skapelse, eller, som levererat utrustning
till den. Och det är åtskilliga. Men så tilldrar sig också
ekipaget mycket uppmärksamhet, var han än kommer.
Ja, ibland lär det till och med uppkomma “farliga trafik-
situationer när andra bilister tappar uppmärksamheten
och glömmer bort att styra bara för de tittar på draga-
ren”, låter historien förtälja. (ibid.)

Naturligtvis får också läsaren se dragaren i all dess
prakt, fotograferad ur alla tänkbara vinklar. Åtskilliga är
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bild 9 & 10. Jade Idol uppmärksammad i Trailer, vårvintern 2005.
Foto: David Sköld
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bilderna på den svarthåriga, voluminösa pinuppa som i
olika klädsel och poser pryder hyttsidorna, och kanske
framförallt baksidan på hytten – där ståendes med knäna
ihop, putande stjärt och enorma bröst, klädd i mörk-
gröna lårhöga lackstövlar och handskar, och en mörk-
grön push-up-body, med ett mörkrött läppstift. Och
åtskilliga är bilderna som förevisar olika finesser som
bilen försetts med – som den ambitiösa inredningen och
de yttre förvaringsskåp som döljs bakom sidokjolar som
liksom hissas ut och upp, snarare än fälls ut, eftersom
gångjärnen bytts ut mot någon typ av klaffhållare.

I Karlskrona slutar Jade Idol på tredje plats såväl i
klassen för bästa lack som i bästa inredning, och den
utses till nästa bästa dragbil. Däremot misslyckas den
precis med att hålla sig kvar i Mästarklassen till 2006 års
tävling – där den återigen kommer att vara förpassad
till i Utmanarklassen, och där Carsten kommer att sätta
upp en lapp i vindrutan på sin bil och efterlysa den gröna
minimotorcykeln som kommer att ha kommit på villovä-
gar kvällen innan själva tävlingsdagen. På nätsidan jadei-
dol.dk presenteras bilen närmare. Där finns ännu mera
bilder, på bilen i olika arbetssituationer, och på bilen på
mässor och utställningar runt om Danmark och i Sverige
under 2004 och 2005. En bild från Bilsport Performance
Motorshow i Jönköping visar upp det barskåp Carsten
låtit bygga i några av Topline-hyttens förvaringsutrym-
men. Det är försett med glasdörrar, och med speglar
monterade i fyrtiofem graders vinkel mellan den bakre
väggen och innertaket, vilket gör att innehållet syns tyd-
ligt, och ger sken av att ligga ned. Men på nätsidan finns
också information om vad bilen utrustats med, och vem
som gjort vad, och där finns omvandlingsprocessen
dokumenterad – från ordinär dragbil med vit hytt och
grå plastdetaljer, till grönskimrande custom-bygge med
en femme fatale som täcker hytten. Där finns bilder som
visar bilen mitt i lackeringsarbetet, med maskerade vind-
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rutor, och de flesta av löstagbara plastdetaljer borttagna.
Och där finns bilder som visar hur interiören kläs i beige
mocca, eller om det kanske är i kompositmaterialet
Alcantara, och där finns bilder på lcd-teven som bilen
utrustats med, monterad på ett stativ som skjuts ut ur ett
annat förvaringsskåp. 

Det är dock tydligt att sidan är en lämning från bilens
storhetstid. Där finns inga nyhetsinlägg och inga bilder
från de utställningar som bilen trots allt bevistat under
2006. Och frågan är väl vad det skulle tjäna till. Dessa
utställningar har ju bjudit på nya fantastiska skapelser
att fascineras av.

pimp a scania!

Om Trailer sedan början av 1980-talet utgjort ett av de
huvudsakliga fora som ägnat custom-byggare och cus-
tom-byggande avsevärd uppmärksamhet, har en mängd
andra vuxit fram i takt med att bildredigering och -publi-
cering blivit var och ens sak. Åtskilliga är de svenska nät-
sidor som ståtar med fotografier på lastbilar av alla de
slag, av bilar i trafik eller i annat arbete, och av bilar på
utställningar och jippon. De varierar från mer personliga
sidor, till community-sidor där läsarna står för mycket av
innehållet. Medan lastbilsfoton.se är ett exempel på det
förra, är truckstop.nu ett exempel på det senare, och en
mer omfattande sida med diskussionsforum, klotter-
plank, bildbanker, en mängd olika anslagstavlor där det
annonseras om jobb och om begagnade prylar, och så
vidare. Oavsett omfattning tenderar dessa nätsatsningar
att ha upprättats av någon enskild entusiast – någon före
detta chaufför, någon som fortfarande kör, eller någon
ung lastbilsfantast – som också underhåller och admini-
strerar sidorna. Och sällan hyser de reklam-banderoller 
i någon vidare utsträckning. Åtminstone inte i Sverige.
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I Nederländerna, där det tycks finnas särskilt många
hängivna lastbilsentusiaster, är nätsatsningarna långt fler,
och inte sällan betydligt ambitiösare. Där finns fan-sidor
för olika lastbilstillverkare, för såväl Volvo som Scania.
På v8power.nl, en fan-sida för Scania-lastbilar, finns inte
bara nyheter, ett omfattande diskussionsforum, och en
uppsjö bildbanker med mer än 10000 fotografier av
Scania-bilar – kategoriserade efter serie-beteckning,
något särskilt evenemang, eller liknande. Där finns också

bild 11 & 12. Ovan syns Maarten “Mack” van der Westens vinnande
bidrag i tävlingen Pimp A Scania. Och nedanför, den tomma silhuet-
ten som tävlingen utgick ifrån.
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rikligt med korta filmer, som exempelvis visar en bil med
släp som svänger runt en lyktstolpe i en droppformad
och tämligen symmetrisk manöver på en parkeringsplats,
eller som visar röken som kommer ur avgasröret på en
lastbil vars motor varvas upp, och ned, upp och ned, och
så vidare – och som naturligtvis också fångar motorlju-
det. Där finns länkar till åtskilliga sidor av liknande
karaktär, såsom Paul och Bob Zoomers, Frank Jacobs
och Søren van Dijnsens Scaniafreak.nl. 

Paul, Bob, Frank och Søren är mellan 15 och 23 år
gamla och deras sida har ett näst intill identiskt upplägg
som v8power.nl. En skillnad är dock att de fyra tillägnat
en del av den till lastbils-datorspelet 18 Wheels of Steel:
Pedal to the Metal. Dels har de lagt upp en film som visar
ekipaget The Grey Spirit köra omkring i datorspelets vir-
tuella miljöer, ackompanjerad av Metallicas On the
Road Again. Dels har de också lagt upp en manual för
hur man kan få tag i spelet, olika snuttar fuskkod som
förenklar det, och framförallt, hur man gör för att få till-
gång till, och användning av en Scania r580-bil som
någon händig själ har kodat ihop – och olika “skins”
till densamma. Att döma av några skärmdumpar från
spelet som dessutom publicerats på sidan, tycks brö-
derna Zoomers ha skapat sig ett virtuellt familje-åkeri
som håller sig med med ett par tre dragbilar – utrustade
med åtskilliga extralampor och kromade avgasrör, och
lackerade i typiska ljusblå, mörkblå och vita färger –
som kör kylvaror. Liksom i Need for Speed: Under-
ground sägs möjligheterna att custom-bygga sin bil i 18
Wheels of Steel: Pedal to the Metal vara “awesome if not
perfect” (undrtkr_527 2006).

På v8power.nl finns även ett iögonfallande jippo 
dokumenterat. Efter att den holländska lastbilstid-
ningen Truckstar på våren 2006 utlyst en tävling inte
helt olik den som Bilsport, Trailer och Ivecos svenska
distributör lanserade 1982, har nämligen en mörkröd,
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tvåaxlad, begagnad Scania-dragbil, modell r580, “pim-
pats” under våren och sommaren 2006 i samarbete 
med Scanias holländska distributör, och avtäckts på
Truckstar Festival, en av Europas största lastbils-
festivaler som äger rum i Assen varje år. Efter att ha vär-
derats till 85000 euro, såldes den på auktion i oktober
och inbringade 130000 euro, varav mellanskillnaden på
35000 euro gick till cancerforskning.

Det vinnande bidraget i tävlingen, en skiss av en gul
och rosaflammig lastbil tecknad av Maarten “Mack”
van der Westen från Rotterdam, har fått stå modell för
förvandlingsnumret. På v8power.nl syns ett axplock av
de bilder som tagits under omvandlingsprocessen – från
ordinär dragbil, till en bil rensad på mycket av löstag-
bara plastdetaljer och inredningspaneler, och vidare till
just en gul dragbil som ser ut att ha rammat en enorm
rosa paintball-kula, med en cigarr-rökande Scania-grip
på baksidan av hytten, med glänsande grill och gångbord
som dessutom smyckats med ett stort v8-emblem i gul
durkplåt, och med ett innanmäte som utrustats med
överdådig hi-fi-utrustning och draperats i svart och gult
skinn, med silverlackerade instrumentpaneler och små
bildskärmar infällda i dörrfodren. Ett långt mer utför-
ligt fotoalbum med rikliga beskrivningar av ombyggna-
tionens olika faser, finns på nätsidan kings-club.nl, också
det en sida för Scania-fans, men som kräver ett avgifts-
belagt medlemskap.

Maarten visar sig vara en hängiven lastbilstecknare.
På sin egen hemsida, där det vimlar av lastbilsteckningar
av allsköns lastbilsmodeller, och där man även kan se
vinnarteckningen, berättar han om sitt intresse, som han
hyst sedan 1993 då han såg en tuff röd lastbil med gula
eldflammor längs huven, i en Finn och Fiffi-serie. Och
genom åren har han ägnat sig åt att göra avbildningar av
“Real rucks, made from a photo”, men också frihands-
teckningar: “These trucks do not really exists. The truck
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is an existing type of truck, but the design and the acces-
sories are thought up by me”, berättar Maarten (van der
Westen 2006).

interludium ii

Under några år i början av 1980-talet ser det alltså ut
att ha vuxit fram en custom-byggar-rörelse inom den
tunga lastbilsbranschen. Bara ett par år efter att Trailer
knoppats av från Bilsport, konstaterar en av tidningens
reportrar att:

Egentligen är det ganska fantastiskt. / För bara tre-fyra år sedan rullade
det knappast en enda häftig truck på våra vägar. / Idag vimlar det av
snygga lastbilar. Varenda åkare med självaktning vill hålla stil på sin
vagnpark. / Hottade lastbilar har blivit en trend som växer sig allt
starkare. / Det är också fråga om marknadsföring. Fräscha vagnar som
väcker uppmärksamhet innebär fin reklam för åkeriet. / Utan tvekan
har Svempa betytt mycket för utvecklingen här i Sverige. (Karlsson
1982b, s.36 – 38)

Svempa sägs alltså ha varit en av de stora förebilderna
och en starkt bidragande faktor till den här utvecklingen.
Men han tycks delvis ha blivit det genom att hans före-
havanden noga dokumenterats, visats upp i all sin prakt,
och dramatiserats av och i Trailer. Tidningen ser ut att ha
fungerat som den kanske huvudsakliga facilitatorn för
den här rörelsen, dels med sina färgstarka och ständigt
återkommande reportage, men dels också med sina täv-
lingar, och sin inblandning i olika jippo-betonade evene-
mang, festivaler och liknande. Den ser ut att ha iscen-
satt många av de skeenden som hela rörelsen grott ur
och cirkulerat kring, och spelat upp dem i dramatiserad
form, för landets lastbilsintresserade att ta del av, säkert
inspireras av, och kanske till och med själva delta i.
Därtill ser den ut att ha bidragit till att påföra en viss
typ av identiteter på sin publik, skolat dem i vad det
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innebär att hålla sig med en välskött vagnpark. Och vi
kunde till och med tala om de många Trailer-omslagen
och -uppslagen, samt de utställningar som tidningen
varit med och arrangerat, som en slags scen som spelat
upp och regisserat en ideologisk custom-byggar-fantasi;
en scen som systematiskt spelat upp en typ av skeenden
som satt fantasier och föreställningar i rörelse, och som
genom redaktionella ställningstaganden aviserat en tro
på denna verksamhet, på det custom-byggda eller över-
drivet upp-stylade. På transportmässan 1981 lär dåva-
rande chefen för Sveriges Åkeriförbund, Jan Ståhl, ha
stuckit ut näsan och hävdat att det bara är drömmare
och oskickliga eller oseriösa företagare, som ägnar sig
åt att – som det alltså också kallas – hotta sina bilar.
Snygga bilar kan signalera att åkaren tjänar orimligt
mycket på sina körningar, och att det kan vara till skada
i en förhandlingssituation, lär Ståhl ha argumenterat (se
Bergendahl 1981). I en intervju med Trailer i efterdy-
ningarna av uttalandet, förklarar Ståhl att åkare som
engagerar sig i överflödig utsmyckning ägnar sig åt att
leva ut en pojkdröm – en dröm som inte är förenlig med
att driva en seriös och rationell rörelse (Karlsson 1981b).
Och därför är detta ett hot mot det enskilda åkeriet, och
mot branschen som helhet, tycks Ståhl mena. Trailers
redaktion, som på ledarplats påstår att tidningen inte har
någon särskild bundsförvant annat än åkarna och chauf-
förerna själva, skyndar emellertid snabbt till de utsmyck-
ade och välputsade bilarnas försvar.

Trailer visar ingen ”lastbilspornografi”, ett begrepp som myntats 
för att skada vårt renomé. / Vad vi visar är istället åkarnas och chauf-
förernas hårda vardag. Om denna lättas upp med lite färg och blanka
avgasrör, så är det bara ett tecken på att även åkaren (och hans
anställde chaufför) nu tar ut sin fulla rätt att skapa lite drägligare
arbetsmiljö. / Inte nöjer man sig på förbundshåll med att sitta 
på utslitna kontorsstolar vid bläckfläckade omoderna skrivbord i
unkna källarlokaler? / Nej, snyggt, propert och rent ska det vara!
(Sjöberg 1982)
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Genom tävlingar tillsammans med exempelvis Iveco har
tidningen därtill uppmanat sina läsare att redan i unga år
engagera sig med lastbilarnas estetiska uttryck; att ut-
veckla och nedteckna sina fantasier och föreställningar
om den häftigaste tänkbara lastbilen, genom att bistå
med tomma silhuetter för läsarna att själva fylla med
innehåll – en sorts skärmar för läsarna att projicera sina
vildaste fantasier på, inom vissa givna ramar. Utan att
för den skull ha varit tvingande, ser tidningen ut att ha
uppmanat sina läsare att göra någonting av de möjlig-
heter som står en lastbilsköpare till buds, skolat dem i att
engagera sig i den här verksamheten, lärt vad som är
åtråvärt och inte, och därmed konstruerat eller åtmin-
stone stakat ut en riktning för begäret, med den tomma
lastbilskonturen som den hålighet som fungerar som
självklar objektorsak, så att säga – en instans av Lacans
objet petit a. Hela det handlingsmönster som Trailers
verksamhet varit en del av, kan alltså förstås som ett som
härbärgerat trosföreställningar på det custom-byggda,
på det särskilt upp-stylade, på det estetiskt förfinade –
trosföreställningar som ser ut att ha spridit sig, och san-
nolikt också internaliserats i allt större utsträckning
genom att bjuda in sin publik att delta i denna verk-
samhet på olika sätt (jmfr. resonemanget i kapitel två).
Och vi kunde således tala om det som spelats upp på de
allt glättigare sidorna, som en gryende fantasi som iscen-
satt begäret som sådant. Ja, som en iscensättning av
begäret som sådant.

Dessmera förefaller det som om denna iscensättning
råkar komma till stånd genom att en mängd intressen
som drar i något olika riktningar, samverkar med
varandra: genom att Iveco söker uppmärksamhet i sam-
band med en kommande Sverige-lansering, genom att
Trailer nog haft behov av fängslande läsartävlingar, av
annonsintäkter (hela mittuppslaget är en Iveco-annons)
och av en typ av reportage som lättar upp rapporte-
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ringen från en i övrigt hård vardag genom att framställa
åkare och chaufförer som om de trots allt njöt i fulla
drag av sitt arbete och av relationerna till sina arbets-
redskap. Och som därmed lägger ett underhållningsmo-
ment till denna vardag. Då Scania-distributören i
Nederländerna går samman med Truckstar Magazine i
Pimp A Scania-tävlingen ungefär 25 år efter att Iveco-
tävlingen ägt rum, är det säkert också att skapa uppstån-
delse, dramatik och underhållning som är tävlingens pri-
mära intressen – den gul-rosa skapelsen avtäcks som sagt
under festliga former, som ett huvudnummer på
Nederländernas största lastbilsfestival. Men tävlingen
fyller, som vi sett, även vissa välgörande ändamål. Och
även om van Winkoop – en Holländsk firma som syss-
lar med allt från kaross-arbeten till lackering, stripning,
motivlackering och inredningssömnad, och som nog
gärna skulle utöka sin kundbas – har del i att arrangera
spektaklet, ser det inte nödvändigtvis ut som att det pri-
mära intresset faktiskt är att främja ett custom-byggande
i allmänhet. Som redan namnet på den Nederländska
Pimp A Scania-tävlingen vittnar om, kan detta jippo des-
sutom förstås som en instans av en vidare custom-byg-
gar-rörelse som i och med teveserien Pimp My Ride bli-
vit bästsäljande och fantasieggande underhållning. Teve-
serien har naturligtvis visat upp de mest extrema custom-
byggar-scenarier på bästa sändningstid, och det förefal-
ler alltså som om nöjesproduktionen haft viss genklang
också inom den tunga lastbilsbranschen – som om den
influerat och understött den ideologiska fantasi som
också ser ut att ha spridits bland annat genom Trailer
under ett kvarts sekel.

Det custom-byggda har alltså kommit att betonas i
allt fler medier och med detta ser det ut att ha vuxit fram
ett handlingsmönster som i sig självt verkar på sin
omgivning; som säkert alstrar och eggar enskilda före-
ställningar men också ser ut att generera en slags kollek-
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tiv, ideologisk fantasi. Eller något annorlunda uttryckt:
som tycks definiera den symboliska ordningen inom
dessa domäner, och med Žižeks ord alltså definiera “en
tankeform som föregår tänkandet” (Žižek 1989 / 2001,
s.26). Även om det är ett dramatiserat exempel, och
knappast hämtat direkt från de tunga lastbilarnas domä-
ner, är det eventuellt detta – verkningarna av en sådan
tankeform – vi ser i Quoc-Viets halvdana styling-försök.
På det här sättet förefaller denna fantasi fungera som en
kraft som verkar på enskilda lastbilsköpare, och som
manar dem till estetisk vidareutveckling av sina fordon.
Och för att återknyta resonemanget till den disskusion
som fördes i kapitel två, ser den ut att driva på en esteti-
seringsprocess eller en innovationsprocess vars riktning
i det här avseendet, i allra högsta grad är obestämd. Då
Iveco eller Scania gjort sig delaktiga i att sporra denna
rörelse och fantasi genom exempelvis de två tävlingar
som nämnts här ovan, är det ingen tvekan om att åka-
ren bjuds in att själv ta ut svängarna i efterproduktions-
ledet; att själv sätta sin prägel på hela ekipaget, på allt
från exteriör till inredning. På så sätt kan vi knappast
förstå denna estetiseringsprocess som en innovationspro-
cess där någon central aktör håller i taktpinnen, styr över
den, och iterativt driver den framåt enligt exempelvis en
“gate-stage-modell” (jmfr. t.ex. Cooper 1988; Cooper,
Edgett & Kleinschmidt et al 2002). Men det är inte hel-
ler så att den här processen endast ser ut att utgå från
användaren och dennes enskilda problem. De lastbilskö-
pare som syns och som firas av i de färgstarka reporta-
gen, på festivaler och på utställningar, kan naturligtvis
förstås som en typ av kunder eller användare som ställer
särskilt höga krav på produkten och som befinner sig i
den absoluta framkanten av allt vad marknadstrender
heter. Men till skillnad från de lead users som framförallt
von Hippel skriver om, förefaller det inte som om vi här
har att göra med en typ av frontlinje-användare vars
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innoverande verksamhet tar avstamp i idéer som altrats
av extrema användningsförhållanden, och av krav som
en sådan typ av användning ställer på produkten (jmfr.
t.ex. von Hippel 2005; Hienerth, Pötz & von Hippel
2007). Snarare ser vi ut att ha att göra med ett externt
handlingsmönster som, genom att bland annat medie-
ras av och till viss del även bestå av Trailer-reportage,
har en förmåga att influera och sannolikt även internali-
sera vissa trosföreställningar i sin publik – sprida en slags
tro på sådant som just inte kan tillgodoses av lastbilstill-
verkaren på industriell väg, en ideologisk fantasi om det
särskilt eller till och med överdrivet kundanpassade, 
och därigenom nära en extrem användning, ett slags 
lead usage.

Medan de uppmaningar att engagera sig i sådan verk-
samhet som vi stött på ovan, fortfarande präglas av
valfrihet – av att publiken själv väljer om den ska delta i
den eller ej – ser vi på samma gång hur denna verksam-
het kodas ned som en oundviklig del av gameplay i
datorspel som Need For Speed: Underground och 
18 Wheels of Steel: Pedal to the Metal. Här måste du
ägna dig åt att utsmycka din bil, annars når du aldrig
toppen. Med framväxten av den här typen av media och
mediainnehåll, kanske man inte ska vara alltför för-
vånad om idén att du som lastbilsägare själv måste se
till att förfina fordonets estetiska uttryck, framgent och
i allt större utsträckning kommer att betraktas som
något av en självklarhet; en syssla som kommer med last-
bilsköpande, som hör till åkarens vardag – i den mån det
inte redan är det.

Det här kan vi naturligtvis bara spekulera om. Vad
vi emellertid kan fråga oss och dessutom försöka utreda,
är hur det handlingsmönster vars uppkomst vi trots allt
studerat i det föregående – och den ideologiska fantasi
som alltså kan sägas vara lokaliserad härtill –, kan tän-
kas verka på en enskild lastbilsköpare; hur detta hand-
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lingsmönster och den inneboende fantasin kan tänkas
skapa sin custom-byggare, en allt mer passionerad last-
bilsköpare och lastbilsanvändare. Det vill säga, vi kunde
fråga oss hur denna ideologiska fantasi kan tänkas verka
i praktiken: Hur kan de mekanismer eller principer tän-
kas fungera som får detta handlingsmönster och denna
fantasi att återskapas, återskapa sig själv, sprida sig, och
i förlängningen kanske också skilja sig från sig själv? Det
vill säga, hur tycks det passionerade, det lekfulla vara
beskaffat? Och hur spelar själva materialiseringen av 
det åtrådda objektet, och olika typer av komponenter 
som figurerar i den här processen, in i denna utveckling?

För att få en inblick i verkningarna av denna fantasi,
låt oss återigen vända blicken mot Kenneths lastbilsköp,
och den första tredjedelen eller knappa hälften av denna
inköps- och efterproduktions-process.
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22. Patterson igen: “The game’s ability to suck you in, and make you
want to modify your car is great. For me, the game was a great mixture
of arcade racing, with a twist of simulation – and a lot of modifying.
It is a title that will make you return for second and third helpings, as
you strive to create your perfect car.” (Patterson 2003)
23. Sven-Erik “Svempa” Bergendahl, som sitt efternamn till trots, inte
är släkt med chefredaktören på Trailer under många år, Sture
Bergendahl.
24. Åsa Bodén var en av Sveriges första meteorologer, har figurerat i en
av Björn Skifs låttexter, en låt som legat på Svensktoppen, och blivit
utsedd till Sveriges sexigaste kvinna av en dagstidning 1981.
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planeringsmöte: 
ännu en tom form fylls med innehåll

Den 9 februari, 2006. Två dagar efter att Kenneth
beställt sin bil av Thomas Holmström på Scania har han
stämt möte med Jan Richter på MiljöTrans kontor i
Nacka för att tala om utformningen av den nya bilen,
och om upplägget av projektet. Kenneth tycks framför-
allt ha sidokjolarna på den nya bilen på huvudet, och
börjar genast prata om hur höga de ska vara. De bör nog
vara en knapp decimeter högre än de originalkjolar som
kan fås från Scania. På så sätt kommer de nämligen att
täcka de förvaringsskåp som kommer att sitta där innan-
för, på samma gång som de hamnar i linje med stänk-
skärmarnas nedre kant.

För att förklara för Jan hur han menar, går Kenneth
efter ett nummer av tidningen Trailer, och visar hur dans-
ken Carsten Nielsen har utformat sin dragbil, Jade Idol.
Visserligen ska kjolarna inte gå fullt lika nära marken
som Carstens. Men gentemot hytten och chassit visar de
på principen. Och på så sätt kommer det att bildas en
plan yta från kjolarnas övre kant in mot chassit, som nog
kommer att bli rätt snygg, resonerar Kenneth. Mellan
den och själva flaket kan man sedan montera en rad 
24-Volts positionsljus från Hella.

Strax bakom hjulhuset lär det också behövas ett par
fotsteg i sidokjolspanelen, så att man lätt kan ta sig upp
på flaket. De ritningar som Jan tagit med, och som ligger
på bordet mellan dem, är inte särskilt detaljerade i det
här avseendet. Fotsteg saknas exempelvis helt och hål-
let. Men Kenneth har tydliga idéer om hur de ska vara
utformade: infällda i kjolpanelen, rundade i överkant,
med grönlackerad, toppslipad durkplåt popnitad till
själva steget. De kladdar lite med bläckpenna på rit-
ningarna, och övergår till att prata om hur bilen ska
lackeras, med företagsnamn, logotyper, och stripning.
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bild 13 & 14. Jan Richters ritning av den liftdumper som Kenneth
Hellström och Jan planerar att bygga tillsammans, överst. Några
möjliga utformningsalternativ av den omtalade framstammen, signer-
ade Jan Richter, där under. 
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Grundfärgen blir naturligtvis åkeriets ljusgröna, blanka
Opel308-färg – som inte längre kan fås från fabriken i
Oskarshamn, utan måste läggas på efter leverans. Men
till skillnad från åkeriets andra bilar, kommer de överens
om att ta bort logotypen på hyttsidan. Istället ska de
utveckla företagets karakteristiska linjer till en lite djär-
vare stripning. MiljöTrans profil börjar ju bli inarbetad
vid det här laget, och dessutom är ju hytten lite längre
den här gången, vilket ger betydligt mer utrymme att
spela med, resonerar de. Antagligen kommer linjerna att
återkomma på framstammen på aggregatet, väl synliga
även bakifrån.

Givetvis faller det på Jan att ta fram ett par alterna-
tiv till hur detta skulle kunna utformas.

Vad gäller fören har Kenneth beslutat sig för att inte
förse bilen med någon Trux-båge och de fyra extraljus
som brukar följa med en sådan. Han har haft det i
åtanke, men det skulle nog bli för mycket. Och även om
en ambitiös belysning verkligen är något som kan skapa
en personlig profil, håller Jan med: “Det händer så
mycket med konstruktionen i övrigt, och du har så
mycket extralampor”.25 Kenneth sneglar återigen på
Carstens sidokjolar, och de sidomarkeringar som smyck-
ar ut dem: 12-Volts diodlampor, placerade som ett pärl-
band utmed sidan.

Tyvärr går det inte att använda sig av något liknande
på den nya bilen – såvida man inte är beredd att lägga
ner “världens jobb” på att dra en separat 12-Volts-
ledning till dem, påpekar Kenneth. Så antagligen blir det
till att fästa några elliptiska, orangea Hella-lampor på 
24 Volt också på sidokjolarna. Likadana som de på
Svempas bärgare med dubbelhytt, som Jan också har
varit med och byggt. De är de snyggaste i den spännings-
klassen, konstaterar Kenneth. Så om man bara kan få
dem i linje med körriktningsvisarna som sitter mellan de
ordinarie fotstegen framför hjulhuset, kan det bli bra.
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Men åter till fören, och till färgen. För här är Jans rit-
ningar återigen vaga. Kenneth talar om att lackera gril-
len i en argentumgrå färg. Frågan är bara hur man ska
göra med områdena kring sidorutorna, och med back-
speglarna – som man helst vill undvika att lackera efter-
som de blir så utsatta när man kör i trånga miljöer. Jan
är överens om sidospeglarna, men berättar att de gått
ifrån argentumfärgen på den utställningsbil som han och
Svempa just nu arbetar med åt Scania inför vårens bilsa-
long. Istället har de använt sig av en blank, atlasgrå färg,
som är något mörkare än originalfärgen och som ger lite
metallic-känsla. – Men utan att ge ifrån sig ett så kraftigt
silversken. För den gör att grillen ser platt ut och förlo-
rar i liv på grund av att luminiscensen är så stark, reso-
nerar Jan. Det är ett problem de stött på när de arbetat
med Blue Griffin, ett annat specialbygge som Jan och
Svempa byggt i samarbete bland annat med Scania, där
de laborerat med sådan färg.

En mängd möjliga varianter, och många turer senare,
är de överens om att den atlasgrå lacken låter som ett bra
alternativ, såväl för grillen som för områdena runt
vindrutan och runt sidorutorna – spegelhusen och även
dörrhandtagen undantagna. Ja, det är nog egentligen 
ett av Jans förslag de samsas om, efter att han försäkrat
Kenneth om att inte de svarta, obehandlade sidospeg-
larna kommer att sticka ut nämnvärt mycket. För på
samma gång som Jan säger att han inte vill styra
Kenneth för mycket, har han svårt att inte säga vad han
tycker. Kenneth svarar dock att han gärna tar emot 
Jans kommentarer. Med tanke på att han dessutom
beställt sitt chassi med en grå klarlack borde det hela gå
bra tillsammans.

I åtminstone ett par månaders tid, klagar Jan, har han
försökt få svar på en del frågor från Laxo Mekan
rörande utformningen av framstammen på det liftdum-
peraggregat Kenneth beställt därifrån. Den ordinarie
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framstam som Laxo erbjuder lär företagets vd ha ritat,
och Kenneth betecknar den som en katastrof. Jan fyller
i, att: “Det är påbyggnad på påbyggnad på påbyggnad.
Och självklart, dom tycker att det är bra och funktionellt
och många gillar det. Men vi faller inte… Men det faller
inte oss i smaken.” Så Jan har fått i uppgift att helt rita
om framstammen, runda av hörnen på den skyddsplåt
som sträcker sig upp bakom hytten, foga in tolv runda
backljus i dess övre del, och ett par arbetsstrålkastare
samt ett par blixtljus, strax därunder – så att den bättre,
som Kenneth uttrycker det, “ska harmoniera med hytten
i övrigt”. Det har han också gjort, i grova drag. Men
fortfarande har han inte fått se något utkast från Laxos
konstruktörer på hur den kan komma att utformas,
något mer i detalj. Kanske att konstruktörerna på Laxo
och Jan är släkt, retas Kenneth.

Problemet, hävdar Jan, är att han inte riktigt vet hur
långt ut mot kanten han kan placera de tolv strålkas-
tarna, och vilka dimensioner de därmed ska ha, förrän
han fått svar. Och såsom de är inritade nu ligger de inte
riktigt rätt, säger Kenneth. Det gör inte heller de orangea
arbetslamporna eller blixtljusen. Jan förklarar ungefär
hur han har tänkt, och nämner i förbifarten ett par
brandsläckare – som ska lackeras i svart och prydas med
gul-röda flammor – som ska fogas in mellan aggregatet
och hytten. Samtalet vandrar iväg under nästan tjugo
minuter, innan det återkommer till själva framstammen.
Det börjar nämligen bli lite bråttom med att slå fast hur
den ska utformas, så att Laxo kan lämna en offert på
hela arbetet. Jan ska försöka jaga rätt på modellbeteck-
ningarna på de runda lamporna. Han ska dessutom pla-
cera om blixt- och arbetsljusen och skissa på en ramp
med lampor som kan fästas under själva flaket, ned mot
registreringsskylten till. Där ska det monteras en rad
likadana lampor som de som ska pryda framstammens
övre del. Tanken är också att det hela kompletteras med
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en backkamera som monteras under registreringsskyl-
ten – som fälls upp med hjälp av en liten luftkolv. 
“Så slipper dom stjäla den också”, som dom gjorde för
ett tag sen på den andra liftdumpern, säger Kenneth.

Eventuellt något skeptisk till att så någonsin kom-
mer att ske, har Kenneth, medan samtalet drivit om-
kring, bett Jan att även färdigställa ritningar på kjolpa-
ketet som de kan skicka till Eksjöverken för att få en
offert därifrån. Med ordentliga skisser kan de ju även
höra efter med Karmi, som ligger i Handen och som byg-
ger bärgningsbilar, resonerar Kenneth. Det är ju precis
granne med lackeringsfirman som de kommer att anlita.
För även om de vet att det blir förstklassigt när Eksjö-
verken är inblandade misstänker Kenneth att det kan
rinna iväg, prismässigt, och då kan det vara bra att ha
någon annan offert att jämföra med. Jan kommer att
behöva en del mått av Kenneth, eftersom kjolpaketen
egentligen består av en mängd förvaringsskåp av olika
snitt. – Skåp som troligtvis kommer att levereras av
Krima, och som dessutom ska vara uppvärmda för att
undvika att verktyg rostar och sprayburkar slutar fun-
gera, med låsbara luckor som helst styrs av centrallåset.
Eventuellt skulle man kunna försöka leta rätt på samma
rostfria beslag som Jade Idol utrustats med… I princip är
det dock fortfarande några skisser som Kenneth gjort i
ett tidigare skede som gäller. Och mäta kan de göra på
pappa Stens bil, den befintliga liftdumpern som har
samma axelbredd som den nya.

De kromade navkåporna med Scania-emblem i mit-
ten som ska till, får Thomas Holmström ordna. 

Och därmed har de, under en timmes tid, pratat ige-
nom det mesta som ska göras. Återstår gör nu bara att
gå igenom inredningen. Hur skulle man eventuellt kunna
lackera instrumentpanelen, “för det är ju så mycket trå-
kig plast”, frågar sig Kenneth. Och hur mycket skulle det
kosta? Och vem är kapabel att göra det?
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Uppskattningsvis går det på mellan 12000 och 15000
kronor, om man plockar ut alla instrument och lackerar
panelen bakom, och om man lackerar instrumentbrä-
dan och plastfodret till sidorutorna, gissar Jan. Kenneth
tycks något störd över att en så liten del av dörrarna går
att klä i skinn numera, men blir upplyst om att skulle
man lackera fönsterfoder, och eventuellt hela insidan av
dörren med matt klarlack, exempelvis i samma färg som
skinnklädseln, kommer strukturen i plastmaterialet göra
att det ger något av en läderkänsla. Och på så vis skulle
de kunna de få bort en del av plastigheten. Frågan är
bara om den lackeringsfirma som de anlitat klarar av 
att göra allt jobbet själv. Medan själva lackerings-
momentet inte torde vara något problem, kan det vara
bökigt att få loss alla plastpaneler, om man inte gjort 
det förr. “Det krävs ju en viss kunskap och erfarenhet å
veta hur man plockar isär de här instrumentpanelerna”,
påpekar Jan. Att be Scania i Kungens Kurva att göra 
det är uteslutet, och detsamma gäller Svempas Lack 
i Fotskäl – eftersom Svempa och Kenneth har en konflikt
med varandra. Så Kenneth ber Jan att höra sig för 
med lackerarna vad de är villiga att göra, och låta frågan
ligga öppen. 

Skulle de vara villiga att göra det, till ett lite högre
pris med tanke på att det blir första gången, är det 
i så fall okej. “För det blir ju så pass bra tror jag”, säger
Kenneth.

Färgmässigt vill Jan gärna gå mot lite ljusare och
varmare färger den här gången, från mörkgrönt, åt det
beigefärgade hållet. Kanske en kombination av de två,
återigen ungefär som på Jade Idol. Och antagligen en
kombination av skinn och kompositmaterialet Alcantara
– skinn på hårt utsatta ytor, såsom stolar och dörrsidor,
det är Kenneth och Jan överens om. Alcantaran torde
sedan duga till taket, och till de övriga väggarna, 
även om det inte ger ett fullt lika exklusivt intryck.
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Alltsammans blir antagligen ett jobb för Bilskräddarna.
“Det är väl det naturliga”, håller Kenneth med. De har
mest erfarenhet av den här typen av projekt, menar Jan.
Visserligen är de “jävligt tråkiga att ha att göra med”,
eftersom de inte har några egna idéer om hur man kan
utforma någon viss detalj, fortsätter Kenneth. 

“Men de är duktiga på att jo… på att göra saker och
ting.” 

“Dom har fruktansvärda lokaler alltså, fortfarande”,
fyller Jan i. 

“Ser ut som ett jävla råttbo”, svarar Kenneth, och
fortsätter efter en stund: “Jättedålig belysning, skitigt
och omålat.” 

“Men de är fantastiskt duktiga” poängterar Jan,
innan samtalet styrs in på Bosse SyBo, som sydde om
Svempas Shark invändigt. Kanske att han skulle kunna
utgöra ett alternativ – även om just det arbetet inte tycks
ha imponerat alltför mycket på Jan. 

“Precis som en snickare säger: man lägger inte list på
list,” förklarar han när Kenneth undrar om det varit
struligt att samarbete med honom tidigare. På samma
gång har Kenneth sett några hot-rods som SyBo gjort,
som imponerat. Och visst, hot-rod-ägarna ställer ju oer-
hörda krav, det håller Jan med om. Men han tror ändå
på Bilskräddarna. 

“Ja, grejen är att det blir ju så in-i-helvete dyrt alltså,
nåt så inn-i-hell-vette dyrt alltså”, svarar Kenneth.
“Nåt kopiöst alltså.”

Riktigt var SyBo håller hus dessa dagar vet inte någon
av dem, men de kommer överens om att åtminstone
kolla med honom. Han verkar ju dessutom ha lite idéer,
resonerar Kenneth. Och kanske att kvaliteten blir lite
bättre om kunden betalar för sig, spekulerar han apropå
limningar som släppt och takdukar som fallit in på olika
Svempa-byggen genom åren – något Jan inte tycks vara
helt främmande för.
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Sedan de pratades vid senast har Kenneth kommit på att
han ska strunta i att installera en vilobrits i extra-utrym-
met bakom sätena, i den förlängda cp16-hytten. Istället
vill han bygga ljud bakom, och mellan sätena. I princip
på samma sätt som på Svempas Shark-bygge, i form av
en ramp som sträcker sig från motorkåpan mot den
bakre väggen, och som innehåller slutsteg, olika styren-
heter, kanske en lcd-skärm och ett etsad, lysande logo-
typ, förklarar han. 

“Ja, du vill gå fullt ut?” frågar Jan. Han låter nästan
lite häpen. 

“Ja-a, jag vill gärna… ja, men jag vill gärna se hu-hur
man kan få till’et, så att säga. Och-och… väljer man att
bygga nån annanstans exempelvis än i… hos den 
gode Roger i Dryridge där så, så kan det ju kanske 
bli ganska bra också. Det blir det ju inte där. Där blir
det bara dyrt.”

Kenneth konstaterar däremot att Bra Ljud i Bil i
Norrköping skulle kunna hjälpa till. Han har varit i kon-
takt med någon som kör en lastväxlare i Östergötland
och tävlar i ljudbyggande, som fått sina grejer därifrån.
På en höft kan man nog komma undan med delar för
25000 gissar Kenneth, och det är ju inte så farligt. Jan
funderar på om han kan få loss delar till ett bra pris från
en kontakt på kg Knutsson. Det blir till att kolla runt
lite, höra sig för, ta mått från någon demobil på Scania,
fundera på byggmaterial.

Jan låter entusiastisk. 
“Det här tycker jag var kul. … Det gör det lite roli-

gare också, om vi bygger nån… och sen då kan kan vi 
gå upp lite med skinnet och ta… lite hur man lägger söm-
marna där och får till det övriga tyget sen. Verkligen…”

Jan verkar tänka högt om hur det skulle kunna se ut,
och han frågar Kenneth hur det blir med bildskärmar – 
ska det vara funktionellt eller bara publikvänligt? 
Publikvänligt. Det finns ju mycket bra videos som kan
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stå och pulsa. Och som kan ge lite extrapoäng på utställ-
ningar, fyller Jan i och fortsätter: “Kul. Det var roligt att
du ville gå så långt.” Och jo, Kenneth säger att han
åtminstone vill kolla, ta reda på om det skulle kunna gå.
Det är visserligen lätt att det drar iväg, påpekar Jan.
Riktiga ljudfantaster kan ju ha utrustning värd flera
hundra tusen i sina bilar. Kenneth svarar rappt att om
de börjar med att inte åka till Dryridge Design i Torråsen
utanför Östersund, är det en bra början. Och snart
berättar han en historia om hur Roger, som utformade
och levererade ljudbygget till den förra bilen, har ringt
och undrat om han kunde få vara med också på denna
nya bilen. Men med tanke på hur missnöjd Kenneth är
med det senaste stereobygget – det blev dyrt, utan att bli
riktigt bra – lär det inte bli fallet, och det låter han Jan
få veta. “Vi har ju inget att komma med när vi jämför
med andra”, säger Kenneth. “Om vi åker på Nordic
Trophy, liksom, vi blir ju utskrattade, det är ju bara att
stänga av och låsa på en gång!”, suckar han och tilläg-
ger: “Vi är ju sämst i branschen! Sämst på hela Nordic
Trophy. Och för dom pengarna!” Jan skrattar, och med
det har de fantiserat färdigt om den nya bilen. Jan måste
vidare. Han verkar påtagligt belåten med att de redan
börjat prata inredning, plockar ihop sina grejer, och
lånar med sig Trailer-tidningen de bläddrat i. Kenneth
frågar Jan om han tror att det finns något hopp om att ro
samarbetet i land. Han låter plötsligt lite mer bekym-
rad, och nästan anklagande. De har ju redan hållit på
sedan september. “Jaa, det gör vi”, säger Jan.
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förutsättningar, förarbete,
byggsamråd och planerad tåggång

Planeringsarbetet för den nya liftdumpern började 
redan under hösten 2005. Då började Kenneth höra sig
för med sin säljare, Thomas Holmström, huruvida det
var möjligt att kombinera den typ av liftdumper-
aggregat han använder sig av med Scanias nyintroduce-
rade och förlängda p-hytt. Det vill säga, om det var 
möjligt att bygga ett tillräckligt långt liftdumperflak, 
tillsammans med den förlängda hytten, på ett chassi 
med en så kort hjulbas som 3550 millimeter – eftersom
bilarna rör sig i trånga utrymmen i stadsmiljö, är det
viktigt att de hålls så korta som möjligt. Under hösten
involve-rades även Jan Richter för att hjälpa till med
utform-ning och färgsättning, och med koordineringen
av vissa delar av processen. Kenneth hävdar till och med
att Jan själv bett om att få vara delaktig i projeketet.
Med klartecken från Laxo Mekan, påbyggnadsfirman 
som tillverkar den typ av liftdumperaggregat som
Kenneth föredrar, om att det nog skulle vara möjligt, 
och efter att Thomas Holmström kommit överens med
ytterligare en liten påbyggnadsfirma strax söder om
Stockholm, rj Mekan, om att stå för montering och
inkoppling av aggregatet – det vill säga, koppla det mot
bilens elsystem, koppla in hydrauliken, och så vidare 
– samt av många av de andra påhäng som ska till, sam-
lades några av de inblandade parterna i början av januari
för att diskutera igenom utformningen av den nya bilen,
och fördelningen av alla de bestyr som måste till för att
färdigställa den. Efter att ha fått in offerter från de
inblandade parterna och beslutat sig för en viss konfi-
guration av hytt, chassi och motor – och efter att ha 
väntat ut lanseringen av en motor för p-hytter som
uppfyller miljökravet Euro4 – lade så Kenneth sin
beställning den sjunde februari.
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I huvudsak har Kenneth två påbyggare att välja mellan
om han vill köpa sitt liftdumperaggregat från en svensk
tillverkare, den ena är Laxo Mekan som ligger i Örebro,
och den andra är Joab som har sin tillverkning utanför
Göteborg. Att valet fallit på Laxo snarare än Joab kom-
menterar Kenneth kort och gott med att det är skillnad
på att köra Mercedes och Skoda. Trots detta, trots att
Laxos aggregat anses stå flera klasser över Joabs, gör
emellertid Laxo ett för dåligt påbyggnadsarbete för att få
förtroendet även i monteringsfasen. Dessutom ligger fir-
man långt bort, vilket gör det besvärligt att överse det
hela. Allt detta känner Thomas Holmström väl till och
därför har han den här gången engagerat rj Mekan i
bygget – efter att ha förberett Jens och kompani som
arbetar på rj, att det handlar om ett speciellt bygge den
här gången.

Vid det senaste bilköpet stod Billackeringen i Mjölby
för just lackering. Men inte heller med lackeringsarbetet
tycks Kenneth vara helt nöjd, och den här gången har
han, med Jans hjälp, nosat upp en lackeringsfirma
närmre Stockholm, Swepol Autocare, ute i Brandbergen.
En av Svempas bärgare har fått sin stripning där förut,
tydligen med ett gott utfall, och Kenneth har själv begärt
in offerter för allt lackeringsarbete. Tyvärr kommer det
antagligen att bli 20000 till 25000 kronor dyrare att
lacka den här bilen än den förra, eftersom Scania i och
med lanseringen av r- och p-serien våren 2004 minskade
antalet möjliga hytt-färger från 1700 till 400. Den
Opel308-gröna färgen som är MiljöTrans, var bland de
som fick stryka på foten.

Men åter till Kenneths beställning, för efter att den på
sedvanligt manér behandlats först av Thomas Holm-
ström, och sedan av Scanias produktionsplanerings-
system, sattes leveransdatumet till den 22 mars. Det vill
säga, då väntas leveransen av en vitlackerad hytt, mon-
terad på ett klarlackerat grått chassi, med rambalkar i
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rålängd, till anläggningen i Kungens Kurva. Och då, är
det tänkt, ska själva påbyggnadsprocessen sätta igång,
med hyttlackering i Brandbergen och med upphämtning
och preliminärmontering av ett färdigt liftdumperaggre-
gat på Laxo Mekan i Örebro. Därefter följer bland annat
montering av skåp, hydrauloljetankar och sidokjolar,
och modifiering och installation av elsystem och extra
lampor på rj Mekan i Tumba, varpå bilen kommer att
återvända till Brandbergen för ytterligare lackeringsarbe-
ten, av aggregatet och av andra kvarvarande delar. Till
slut ska bilen sedan tillbaka för slutgiltiga installationer
på rj Mekan. Mitt i allt detta ska även bilen förses med
en stereobyggnation, och hytten ska inredas, förslagsvis
i just den ordningen. Färdig ska den senast vara sista hel-
gen i augusti, då Nordic Trophy går av stapeln i sam-
band med fordonsmässan Lastbil 2006 i Jönköping. Det
är vad Kenneth och Jan arbetar mot – även om de i bör-
jan av februari har tämligen dåligt begrepp om vilken
väg som bilen kommer att vandra mellan de olika aktö-
rerna, och när de olika delmomenten kommer att utfö-
ras. Thomas Holmström har eventuellt bäst inblick, men
få arbetsmoment är spikade till några givna datum i det
här skedet.

“…the searching and indecision 
proper to desire…” (zizek 1991, s.7)

Senare delen av februari. En knapp vecka efter mötet
med Jan i Nacka, har Kenneth funderat på om han inte
skulle använda sig av Scanias originaltillbehör i större
utsträckning. På sätt och vis är det roligare eftersom “det
är ju designat ihop”, säger han. Det är redan bestämt
att den nya bilen, till skillnad från lastväxlaren han själv
använder sig av, ska utrustas med originalbakskärmar.
De är snyggast. Och eventuellt kommer han nu också att
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använda sig av Scanias sidokjolar. För även om Jan hål-
ler på att skissa på några specialkjolar, misstänker
Kenneth att det inte kommer att bli något av det, att Jan
aldrig kommer att komma till skott. I så fall skulle det
innebära att takluftriktare, sidoluftriktare, sidokjolar
och bakskärmar alla blir originaldelar, och “det passar ju
in bra liksom, det lirar ju ihop”, säger han. Dessutom
kanske Scania skulle uppskatta det mer. På den egna
bilen sitter redan Scanias kjolar och fotstegsmoduler
mellan hjulaxlarna, och även om bakskärmarna är av ett
annat fabrikat – som är långt mer flexibla, långt mindre
ömtåliga och inte består av flera olika delar, och därför
inte läcker såsom Scanias skärmar gör – har han lyckats
få ihop dem med Scanias ljuslådor. Så på hans egen, hans
nuvarande bil stämmer det åtminstone.

Ytterligare några dagar senare står det klart att det
blir originalkjolar – trots att de måste beställas som
reservdelar till alla andra fordon än dragbilar, och därför
också blir “dyrt så in-i-helvete”, enligt Kenneth. Thomas
Holmström får ordna fram dem, och rj Mekan kom-
mer att få montera dem, och modifiera infästningsanord-
ningarna. För precis som på nuvarande lastväxlare, vill
han att kjolarna ska gå att fälla upp, för att underlätta
underhållet och för att enkelt kunna komma åt verktygs-
lådor och förvaringsskåp som ska monteras bakom dem.
Och vad gäller just verktygslådor och förvarings-
skåp, och även hydraul-tankar, lär det nog bli Bevola
som får stå som leverantör. Tidigare har Kenneth använt
sig av Krimas lådor och tankar, men efter att ha varit
tvungen att byta ut en hydrauloljetank för dyra pengar
på grund av läckage, och en andra tank läckt på grund
av ett fel på ett oljefilter – olja som dessutom Kenneth i
slutändan varit tvungen att betala för –, har han sett sig
om efter andra låd- och tankfabrikanter. En tidnings-
annons från Bevola har fått honom att beställa broschy-
rer. Framförallt är det en serie verktygslådor som heter
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Flexibox som han fått upp ögonen för, och som levereras
i en rad olika material och konfigurationer, ofta redan
inredda med lådor och hyllplan. För att få dem upp-
värmda kanske det skulle kunna gå att köpa omformare
från exempelvis Waeco, som växlar upp spänningen i
elsystemet från 24 till 220 Volt, och montera in vanliga
kupévärmare i skåpen. Det skulle kunna bli både bra 
och billigt.

Så här en månad innan bilen är planerad att komma
från fabriken har Kenneth också förhört sig med
Thomas Holmström om det är möjligt att få längre sido-
luftriktare än han hittills specificerat. I sortimentet finns
det nämligen två olika varianter, ett par som är ungefär
en decimeter långa, men som knappt sträcker sig bakom
hytten utan bara täcker de rundade hörnen i bakändan,
och ett par som är nästan fyra decimeter långa. Och nu
är frågan om han skulle försöka sig på att montera de
längre vingarna, som brukar sitta på dragbilar, på den
nya bilen. Det skulle förhindra att man kan se in mellan
hytten och framstammen, där det ju kommer att sitta en
massa infästningar till lampor och liknande. Offerten
lär fortfarande gå att ändra vad gäller sådant påhäng,
hävdar Kenneth.

Och så var det just detta med lampor och strålkas-
tare. I den amerikanska teveserien Walker, Texas Ranger,
spelar Chuck Norris en hårdkokt rättskipare. Inte sällan
iförd cowboyhatt och fodrad jeansjacka, med omiss-
kännliga roundhouse-sparkar som brukar träffa i huvu-
det och genast golva det skumrask de riktats mot, och
snabbt återges ett par gånger från olika kameravinklar,
har Norris rollkaraktär Cornell Walker ibland omtalats
som en hjälte av klassiskt western-snitt – förvisso med en
östinfluerad kampsportsteknik. Han skyr inte några
medel för att lagen ska efterlevas, och kanske inte helt
oväntat kör han omkring i en Chevy Pickup, med en typ
av blixtljus infällda i såväl huvudstrålkastarna som i
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bakljusen som han använder för att varsko sin omgiv-
ning om att han är på ingång. I Sverige visades serien
senast våren 2001, och det var i samband med det som
Kenneth först la märke till pickupens blixtrande lampor.
“Skitballt alltså”, kommentar han, och berättar att han
höll på i flera år att försöka hitta likadana lampor. Efter
ett par år insåg han att de fanns att få tag på också i
Sverige, via Nanopuls i Uppsala som framförallt säljer
utryckningsbelysning och arbetsbelysning, ljusramper
och dylikt. Så sedan 2003 har han haft blixtljus infällda
åtminstone på åkeriets tre finare bilar. Det har varit “en
riktig hit”, säger han. Att åka runt att blixtra sådär, “det
är grymt.” På den nya bilen ska han montera blixtljus-
rör i de främre körriktningsvisarna. I framstammen och
i bakstammen ska det sitta två större blixtljus-lampor
vardera, och han har nu, ett par veckor efter mötet med
Jan, fått priser från Nanopuls på vad det kommer att
kosta. Drygt 10000 kronor får han nog räkna med.
Dessutom har han fått en offert på en takskylt från
Standby – en firma vars sortiment inte så lite påminner
om det som Nanopuls står med – på knappt 13000 kro-
nor. Kenneth säger att han ska försöka ta det genom
rjMekan som har återförsäljarrabatt.

Jan har dessutom ritat om framstammen, så att den
övre raden med runda lampor hamnat rätt – så att de
yttersta lamporna är centrerade i relation till framstam-
mens rundade hörn. Hålen som är avsedda för blixtljus
och arbetsljus har dessutom placerats på höjden, en bit
ut mot kanten strax därunder. Detta är åtminstone det
tredje förslaget på lampornas position från Jans sida.
Och även om Kenneth nu tycks vara nöjd med skisserna,
kommer han att ytterligare någon vecka senare, beklaga
sig över att Laxos konstruktör fortfarande tycks ha så
svårt att omsätta skisserna i riktiga konstruktionsrit-
ningar – “utan att det ser ut som rena kriget, alltså.” För
även om konstruktören lyckats få till hålen för arbets-
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belysning och blixtljus, kvarstår centreringen av de
runda lamporna. Kanske kommer Jan att få skicka kom-
pletta ritningar till Laxo. Problemet är bara att också Jan
är så svår att få tag i. Kenneth hävdar nu att han försökt
ringa honom hela den föregående veckan utan att lyckas
eftersom numret inte kunnat nås – vilket bland annat
tycks vara en bidragande orsak till att det får bli original-
kjolar på nya bilen. Och frågan är inte om han lagt bort
telefonen, utan om han “lagt bort hela huvudet, den där
jäveln”, suckar Kenneth.

Att det skulle uppstå vissa bekymmer med samarbe-
tet kommer nu inte som världens överraskning för
Kenneth. Han har arbetat med Jan förut, och tycks ha en
klar uppfattning om hur det kan vara. Redan i mitten
av februari förklarade han: “Alltså, han är ju jätteduk-
tig Janne, men han är ju fullständigt hopplös att ha att
göra med. Och det blir bara värre och värre, så att säga.
Jag förstår inte att han orkar ha det så där alltså, det är
ju bara hej och hå med allting liksom.” Och efter en liten
tankepaus: “Men han är, han är ju jätteduktig och trev-
lig, åh, åh, väldigt duktig.”

På egen hand har han dock börjat fundera mer 
på de alternativa sidoluftriktarna. Då han ska förbi
Scaniaverkstan till helgen, ska han låna hem någon
begagnad del för att se vad man kan göra med dem.
Kanske skulle det kunna gå att kapa dem på mitten, 
ta bort en bit, och sedan plasta ihop dem igen. Och han
borde ha gott om tid. Han tvivlar nämligen starkt på 
att chassit och hytten kommer att levereras från fabriken
den 22 mars, såsom det först var sagt. Det kan bara 
inte stämma.

Framåt slutet av mars. Mycket riktigt kommer bilen att
bli försenad från fabriken. Thomas Holmström hävdar
att han sällan eller aldrig får veta exakt varför, mer än att
det under våren tydligen har varit vissa förseningar i pro-
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duktionen av den typ av växellådor som den nya lift-
dumpern ska utrustas med, det vill säga en automatlåda
från Allison Transmission. På samma gång har Scania
inte gjort någon hemlighet av att axelproduktionen i
Falun halkat efter som en följd av att företaget meddelat
att fabriken där ska flyttas till Södertälje – störningar
som även lär ha haft vissa återverkningar på hyttproduk-
tionen i Oskarshamn. En ökad mellanlagring av hytter
har nämligen fått som följd att de ställ som hytterna

bild 15 & 16. Jan Richters ritning, överst, och Laxo Mekans försök
till konstruktionsritning, nedanför.
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färdas på mellan Oskarshamn och Södertälje blivit en
bristvara. Det verkar alltså vara produktionsstörningar
lite varstans. Och även om det förblir oklart varför just
Kenneths bil blivit försenad räknar Thomas med att den
kommer att levereras från fabrik den 18 april.

Med nästan precis en månad kvar till leverans, är Jan
upptagen med att dekorera en Scania-bil – en dragbil
med beteckningen r620, Scanias nya flaggkepp med 620
hästkrafter innanför grillen – som ska visas upp på
Stockholms bilsalong i början av april. Bara som hasti-
gast har Jan och Kenneth träffats de senaste veckorna,
och då för att kika på färgprover på en eventuell inred-
ning. Men det är bara ett litet steg framåt, när det i själva
verket behövs krafttag med inredningen, och Kenneth
låter lätt uppgiven. “Jag blir så trött på allting eftersom
ingenting fungerar”, klagar han. Fortfarande lutar det
dock åt Bilskräddarna, trots den idé-torka som förts på
tal åtskilliga gånger – om nu bara Jan kunde få ur sig
några förslag på hur det hela skulle kunna utformas.
Kenneth har själv kontaktat dem – “eftersom ingen
annan gör det…” Även om piken till Jan, när han till slut
svarar i telefon, är glasklar, tycks Kenneths frustration
mildras något bara genom att de talar med varandra.
Och de ska prata igen, bara om någon dag.

Stereobygget, hi-fi-utrustningen, är naturligtvis en del
av hela inredningsprojektet, och på sätt och vis gäller det
även det Fleet Management-system som kanske också
ska installeras i bilen – som beställts förberedd för ett
sådant från fabriken. På den här fronten råder dock en
hel del oklarheter. Till att börja med dröjer Scania med
besked om vad som måste till i MiljöTrans sätt att han-
tera ordrar, för att systemet ska vara till någon hjälp.
Ett norskt åkeri som bedriver en liknande verksamhet
som MiljöTrans, om än mer storskalig med en mer än tio
gånger så stor flotta, är väl betjänt av Fleet Management-
systemet enligt en av Scanias reklambroschyrer (Scania
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2005). Detta har Kenneth noterat, och använder det ofta
som argument för att det även borde kunna vara till
hjälp för hans rörelse – som idag inte har någon dators-
tödd orderhantering. Men eftersom datorkraften i ett
sådant system eventuellt också skulle kunna användas
för att styra vissa delar av stereon, och navigationsskär-
men eventuellt skulle kunna användas som mer än bara
navigationsskärm, är det än så länge oklart vilka hi-fi-
delar som kan komma att behövas, och hur man lämpli-
gen skulle kunna utforma det hela. Den offert som
Kenneth fått från Bra Ljud i Bil i början av månaden, och
som slutat på 45500 kronor, innehåller exempelvis en
Panasonic-enhet bland annat med en sju-tums lcd-
skärm. Frågan är bara om den behövs.

Till skillnad från Bilskräddarna har ljudbyggaren
idéer. Fem till sex olika varianter på hur man skulle
kunna foga samman ett bra hi-fi-paket tycks cirkulera i
det här skedet. Men de rör sig framförallt på elektronik-
nivå. Hur delarna kan byggas in i plyma eller plywood,
och hur detta sedan kan kläs in, det ser i det här skedet
ut att falla på Kenneth och Jans lott att bestämma. Så
återigen behövs det skisser.

Någon dryg vecka efter att Kenneth varit i kontakt
med Bilskräddarna första gången – första gången den
här byggprocessen, vill säga; Kenneth har anlitat företa-
get förut – har han även etablerat mail-kontakt med
SyBo. Det, efter att ha sprungit på en långväga bekant till
honom och därigenom fått reda på var han håller hus.
Hemsidan såg bra ut, och mail-ledes har SyBo sagt sig
vara intresserad av att hjälpa till, och nu har Kenneth
skickat över en mängd bilder på åkeriets befintliga bilar:
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----- Original Message -----
From: Kenneth Hellström
To: info@sybo.se
Sent: Friday, March 31, 2006 7:06 PM
Subject: Klädsel ny Scania

Tjena. Skickade lite bilder så Du vet hur våra bilar ser ut. Den nya bilen får en
något kortare hytt, en halv sovhytt kan man säga. En sk CP16-hytt. Allt ska kläs,
däremot finns det ingen säng. Bra ljud i bil, Norrköping, ska bygga ljudet. Blir troli-
gen ett ljudbygge som påminner lite om Svin-Eriks "Sharken". Gillar skinn, med
lite snygga ränder eller fält. Och ingen stoppning! Tajt och fint ska det vara. Gärna
ljusa färger, men kanske lite mörkare på stolarna. Vi jobbar ju rätt hårt med grejer-
na. Klura lite, och hör av Dig när Du kommer på nåt vettigt.

Med vänlig hälsning
Kenneth Hellström 

Jan, som varit något enklare att få tag i den senaste
tiden, ska skicka över lite bilder från interiören. Bil-
skräddarna är “extremt dyra, så det lönar sig ju att titta
runt”, kommenterar Kenneth. Och så är det detta med
idétorkan, plus att de är lite tråkiga som personer att ha
att göra med.

påbyggnaden, och föränderliga 
relationer – vanföreställningar som 

förbyts i förhoppningar

Påbyggnaden i början av april. Den 4 april får Kenneth
besked från sin säljkontakt på Laxo Mekan, Bo-Göran
Murstam, att liftdumperaggregatet mer eller mindre är
färdigbyggt, och att han bör bege sig till Örebro och slut-
besiktiga det så snart som möjligt. De har inte varit i
kontakt med varandra på länge, och det kommer något
överraskande. Kenneths uppfattning verkar nämligen
vara att de kommit överens om att Bo-Göran skulle höra
av sig när de satte igång med bygget, som nu alltså står
mer eller mindre klart. Ja, det kan nog behöva justeras
på både det ena eller andra sättet, konstaterar Kenneth,
för bilderna som följt med beskedet tyder på att kon-
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bild 17 & 18. Liftdumperaggregatet i rå, obehandlad form, i Laxo
Mekans verkstad, den fjärde april 2006. Foto: Bo-Göran Murstam

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 176



177

struktörerna på Laxo har tänkt fel rörande vissa detaljer.
Bland annat ser ett par vajerhylsor för lastsäkring ut att
vara belägna så långt bak på flaket att de väl kan ha mist
sin funktion. Just det problemet lider han av på det
aggregat han köpt från Laxo tidigare, och hävdar att han
därför särskilt tryckt på att de ska sitta längre fram på
det nya aggregatet. Men den synpunkten verkar alltså ha
gått förlorad under processens gång, får man tro hans
farhågor. Och eventuellt kommer det att innebära
mycket extra arbete för hantverkarna om hylsorna ska
flyttas, då vajern som löper i dem är förbunden med en
hydraulkolv på undersidan av aggregatet. Att konstruk-
tören eventuellt inte skulle känna till var någonstans på
flaket som vajerhylsan ska sitta för att fungera bäst, 
kan, konstaterar han, ha att göra med att Laxo mest
tillverkar liftdumper-aggregat för två containrar. Då 
blir naturligtvis placeringen en annan. Däremot till-
verkas sällan den här typen av aggregat. Därtill är det
inte alla kunder som vill ha den här vajer-säkringen över-
huvud taget.

Synpunkterna är flera. Lastsäkringsvajrarna fäster
dessutom in i framstammen på ett märkligt sätt. På det
förra var de fästa på aggregatets utsida, medan de här ser
ut att vara infästa på insidan, ungefär i skarven där fla-
ket möter framstammen. Vilket tydligen bäddar för att
de containrar som kommer att lastas på flaket, kan
komma att tryckas upp mot dem, och blockera låsme-
kanismen. Kenneth säger att han inte alls förstår hur de
tänkt. Men kanske är just anledningen till den här 
lösningen, att få kunder använder sig av dessa vajrar, 
tillägger han.

Det råder alltså viss tveksamhet över aggregatets
funktionsduglighet.

Framstammen, den del som han nog haft mest syn-
punkter på, och som han tillsammans med Jan helt har
ritat om, ser “rätt bra ut”, även om det finns en del att

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 177



178

anmärka på: två plåt-stag, fastsvetsade på sidorna mel-
lan framstammen och flaket, har han inte bett om, och
de måste nog bort. Stammen är redan tillräckligt stark,
och de plåtarna kan sällan fylla någon särskild funktion,
resonerar han, och verkar även lite skeptisk till utform-
ningen av ett plattjärn som sitter på framstammens avig-
sida, som ska fungera som en lamprigg till de tolv strål-
kastarna i framstammens övre kant. Kanske måste den
göras om, för den ser lite märklig ut i kanterna. Inte
riktigt som på de ritningar Laxo visat tidigare. 

Så, så gott som färdigt är kanske inte en helt träf-
fande beskrivning, i det här skedet. 

Med tanke på bildmaterialet säger sig Kenneth vara
väldigt nöjd med att snart inte ha något mer att göra
med Laxo Mekan det här projektet. Återstår gör dock
själva besiktningen, som ska ske ett par dagar senare.

Ett inramat fotografi på väggen i Laxo Mekans foajé 
i Örebro visar upp en gul liftdumper med kran, som 
tydligen går i trafik i Bergen i Norge. Över lite kaffe 
och tårtrester, två dagar senare, berättar Bo-Göran att
den används för att köra djurkadaver. Naturligtvis är
aggregatet tillverkat i Laxos verkstad. Ett annat foto-
grafi visar upp en röd och vit-lackerad lastväx-
lare, med ett påkopplat liftdumper-aggregat, som går 
i trafik i Skövde. Kenneth berömmer aggregatet, det 
blev snyggt. Bo-Göran håller med, “ja, det vart bra det,”
säger han. Men frågan är hur man kan få ekonomi i 
ett kombinationsbygge av den här typen. Att lägga ut
fyrahundra tusen för ett aggregat som inte rullar dagarna
i ända verkar vara en svår ekvation att få ihop för
Kenneth. Det blir “mycket pengar att ha stående”, kom-
menterar han. Samtalet rör sig in på hur en sådan 
kombinationsbil används, hur turerna kan tänkas gå,
och varför Skövde-åkeriet tycker sig ha behov av just 
den här typen av kombination. Att det nog är en rätt 
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stor investering som man måste se till att få avkastning
på verkar han inte kunna släppa. “Ah-ahh, det är sti-
ligt… men mycket pengar,” säger han, innan en ängel
skrider genom rummet.

Då det blivit dags att röra sig in i verkstaden för att
titta på aggregatet, säger Kenneth med ett leende, att han
inte riktigt vet om han vågar. Bo-Göran skrattar, och sva-
rar att det är han som borde vara skrajast. Kenneth hål-
ler med, skulle det vara något vajsing har ju Bo-Göran
bara sig själv att skylla, eftersom han inte ringde i tid.
Bo-Göran svarar att han ju gjort precis som Kenneth sagt
åt honom. Det verkar som om han funnit det tämligen
lönlöst att talas vid innan det funnits ett bygge att tala
om – ungefärliga ritningar och specifikationer har de ju
fått i förväg. Kenneth vidhåller att det nog underlättar
om man ringer i tid. “Jaja, det är bara frågan om när
det är tid – hur långt ska man ha hunnit då, med aggre-
gatet?” frågar sig Bo-Göran retoriskt. Det förblir oklart
exakt vad de två faktiskt kommit överens om.

Aggregatet är lackerat undertill, men inte ens grund-
målat ovanpå. Det är ingen vits att måla åbäket innan
Kenneth granskat det. Bo-Göran tycks räkna med att
behöva modifiera det lite grann, och avlägsnar sig strax,
så att Kenneth och pappa Sten, som också är med och
som vanligtvis kör den finare av åkeriets två befintliga
liftdumprar, kan titta på bygget i lugn och ro. De plockar
snart fram måttband, penna och anteckningsblock, och
ritningar. De mäter och jämför, tittar, småpratar med
varandra och antecknar. Oftast förklarar Kenneth för
Sten då någon detalj inte stämmer överens med rit-
ningen. Annars synes Sten ha bäst koll på hur det befint-
liga liftdumperaggregatet, det som han själv använder i
sin dagliga verksamhet, är utformat.

Så håller de på i någon halvtimme, men allt kan de
inte förklara. Bland annat tycks flaket vara fyra centime-
ter för kort. Och så är det detta med vajer-hylsorna, som
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dessutom sitter olika långt från framstammen – ska det
verkligen vara så?

Även om det rör sig om en ganska invecklad kon-
struktion, med diverse kolvar och vajrar som löper under
själva flaket, och som styrs elektroniskt med spakar på
aggregatets främre del, tycks varken Kenneth eller Sten
anse det uteslutet att någon konstruktör eller smed fak-
tiskt kan ha gjort fel. På det senaste aggregatet låg de
hål som löper längs flaket och som ska hysa en sorts
stoppklossar, inte på samma avstånd från framstammen
på flakets respektive sidor – vilket uppdagades vid
besiktningen. Förklaringen som gavs den gången var att
en smed som arbetade på verkstaden hade problem med
spriten. Så det blev till att byta ut hela sidoskenan, och
nu efterlyser Sten en förklaring till det här lilla mysteriet.
Med tanke på att lastsäkringssystemet på det förra
aggregatet heller aldrig riktigt fungerat, finns det kanske
visst fog för oro.

Kenneth påpekar också att den plåt som täcker och
skyddar en hydraulkolv ser lite tunn ut, och Sten instäm-
mer. Plåten på den andra bilen är nog lite grövre. Frågan
är om Laxo nu monterat på en billigare plåt… Hydraul-
kolvarnas främre fästen sitter också längre fram på det
här aggregatet än på det befintliga. Det är Kenneth och
Sten förberedda på. Emellertid verkar de brydda över att
fästets placering inte överensstämmer med den ritning
över bil och aggregat som de har med sig – enligt vilken
det finns gott om plats för ett fotsteg mellan kolven och
framstammen. Och hur kan det komma sig att Laxo inte
fogat av ytterbalkarna på framstammen som på det förra
aggregatet, utan kapat dem helt abrupt?

Framförallt är det nog bryderierna kring flaklängden
som gör att det nog ligger en viss spänning i luften då 
Bo-Göran återkommer. För varje centimeter flaklängd
tycks vara högst betydelsefull nu när bilen är så kort –
flaket måste, med rådande konfiguration, vara så långt
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som möjligt för att containrarna ska få plats, och flaket
gå att använda. Skulle lastsäkringarna dessutom sitta fel
och vara odugliga är det inget som fixas till i en hand-
vändning. Snarare skulle nog hela aggregatet behöva
byggas på nytt…

Frågan lämnas emellertid något hängande. Istället
påpekar Kenneth att det ska vara original-bakljus på
aggregatet. Det är alltid lättare med Scanias originalgre-
jer om något går sönder, och han har redan gjort detta
klart både för Bo-Göran och Thomas Holmström på
Scania. Och så funderar de på hur man skulle kunna
lägga till en infästningsanordning till en högtippnings-
kätting i bakänden på flaket. Kenneth anmärker på
några plåtar mellan framstammen och flaket, och frågar
hur de har kommit till. Bo-Göran låter något besvärad,
och förklarar att tanken med dem är att staga upp, och
att detta är standardutförande. Tillsammans kommer de
överens om att plåtarna ska göras något mindre, och att
lastsäkringsvajrarnas parkerings-stopp som sitter på plå-
tarnas insida utformas enligt den beprövade variant Sten
har på sin bil. Medan Bo-Göran verkar ha för sig att inte
heller den fungerade så väl, tycks Kenneth och Sten emel-
lertid veta vad de vill ha.

Apropå lastsäkringsvajrarna förklarar Bo-Göran 
att den asymmetriska placeringen av hylsorna, är en
vidareutveckling av den förra utformningen. Och efter
att ha försäkrat sig om att lastsäkringssystemet kommer
att passera besiktningen, verkar Kenneth ganska snart
nöjd med utformningen. Att skyddsplåten över hydraul-
kolven ser lite vek ut, är bara en synvilla – det är samma
dimension som på den förra försäkrar Bo-Göran.
Däremot vägrar Kenneth ge med sig när det gäller de
vertikala balkarna på framstammen. Och de kommer
överens om att svetsa på en ytterligare del som fasar av
balken. Först därefter nämner Kenneth att de inte lyckas
få ihop måtten på ritningen, med flakets faktiska längd,
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att flaket i verkligheten är 40 millimeter kortare än på
ritningen. Och nu låter Bo-Göran både förvånad och
konfunderad – för visst verkar Kenneth och Sten ha rätt.
Efter lite mätande säger han dock att det finns en
förklaring, även om han inte själv sitter inne på den. 
När Bo-Göran ringer konstruktören verkar han rätt
angelägen om att Rune, som han heter, ska komma ut till
verkstaden tämligen omgående. Till en början är läget
något förvirrat. Rune verkar inte riktigt minnas, och
tycks inte riktigt förstå hur det kan ha blivit fel. Han
mumlar mest, och verkar finna det hela lite stressande.
Bo-Göran konstaterar dock att det måste finnas någon
förklaring till det hela, annars skulle ju ingenting på
aggregatet stämma. Det måste också finnas ritningar på
det hela. Rune försvinner iväg för att hämta.

Det visar sig att det skett en förväxling mellan några
olika ritningar i något skede. Laxo hade först fått för 
sig att Kenneth ville ha ett aggregat med skjutbord, 
en utskjutbar del i bakändan av flaket, och det är en
sådan ritning Kenneth och Sten har. När så inte var 
fallet blev flaket lite kortare, men ändå helt rätt enligt
Bo-Göran. Nyckelmåttet verkar vara ett annat än själva
flaklängden. Kenneth och Sten låter sig lätt övertygas.
Problemet är ur världen för den här gången, och tillsam-
mans tillbringar de ungefär tre kvart med att kika på
andra aggregat i verkstaden, och på någon ny Volvo-bil
som inte lanserats ännu. Det finns många konstruktioner
som fascinerar och imponerar, verkar det. “Snacka om
lattjo bygge”, kommenterar Kenneth ett särskilt långt
liftdumper-aggregat som håller på att svetsas samman.
“Det är stiligt.”

På väg ut skojar Bo-Göran om att han tagit med sig
ett stort block in i verkstaden, men att det bara blev ett
fåtal punkter på ett litet papper, och stämmer in i de
muntra ordväxlingarna. Besiktningen tycks ha gått över
förväntan för alla inblandade.
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Och bara någon vecka senare har Kenneth blivit tillfrå-
gad om han kan tänka sig att låta bilen stå i Laxos mon-
ter under Nordic Trophy-utställningen. Ett hedersupp-
drag, kommenterar Kenneth.

hytt-lackeringsplanering,
och uppskruvade förväntningar

Senare delen av april. Trots att chassit levererats till
anläggningen i Kungens Kurva enligt plan, dröjer det en
knapp vecka innan lackeringsfirman kan ta emot det,
och prata igenom utformningen. På väg ner till Svempas
verkstad och kontor i Länna, där Kenneth ska träffa Jan
för att de gemensamt ska ta sig vidare till lackeringsfir-
man, berättar Kenneth för en bekant över telefon att han
sett Svempas Long-Line vara ute och vingla på vägarna
tidigare på dagen. Tydligen har bilen varit i Baltikum på
något Scania-jippo, och Kenneth har sett den på väg från
färjan. “På håll ser det ju bra ut va. Men, men, men…
Men, det är ju inge Gulddager-stuk, det kan jag inte
påstå”, konstaterar han, och fortsätter:

“Ja, när den inte ens är omlackad heller liksom… 
Åh, jag menar som lackering… Pulverlack liksom… 
Inte ens Stens nya chassi har ju den där färgen, liksom.
Eftersom det går att speca med en annan, en högblank
liksom… Äähh, han är helt puckad. Och så sitter det inte
ens nåt fms i den där. Och så när Janne sa det: – Ska du
inte ha nå fms? – Vad är det, sa gubben? Hade han inte
en aning om. Nej men just att, för lackeringen är ju så
jävla tråkig liksom, det är ju det. För att jag menar, hade
det vart, han hade ju alla möjligheter att få nå ballt va.
Men eftersom lackeringen är så jävla tråkig, det är ju
inget märkvärdigt det där liksom. Ja men liksom det, ja
men liksom det… Ja han… Ja det, ja det… Jag menar,
hade det vart en vanlig… Nej men hade det vart en van-
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bild 19 & 20. Blue Griffin parkerad utanför Svempas verkstad i
Länna, samt R Stronger Than Ever uppställd framför Svempas trailer i
samband med utställning. Foto: David Sköld; Jan Richter
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lig, en vanlig sovhytt eller en vanlig Topline, då hade
ingen tittat på den, det tror jag inte. Utan räddningen är
att han har en Long-line alltså, det är ju det som är, är, är
grejen med den.”

Kenneth är framförallt emot det faktum att Svempa
inte sett till att få den blanka chassi-lacken som han själv
har beställt på den nya bilen, och som han har på åtmin-
stone någon av de andra bilarna. “Vad fan, man lackar
väl liksom, bygger man en värstingbil så lackar man väl
hela bilen va”, förklarar han efter att ha lagt på luren.

Den så kallade pulverlacken är nämligen “billigt 
jävla skit, som spricker lätt, och det är billig jävla
dynga”, försäkrar han. Klarlacken är mer stryktålig och
den är snyggare.

Själv snubblade han över möjligheten att få chassit
klarlackat för ett par år sedan, genom en Scania-försäl-
jare i Ulvsunda. Det gäller att hålla ögonen och öronen
öppna. Det gäller att hålla koll på alla möjligheter som
Scania erbjuder, för att lyckas kombinera ihop det bästa.
Det gäller att gå igenom alla listor med specifikationer,
låter Kenneth förstå.

“Det är synd att han missar på sådana där grejer”,
säger han och tillägger att “det är ju det som tyder på
att han börjar bli gammal – när man har stålar och all-
ting”. Det handlar ju ändå om en gubbe som förr var
noggrann med att lackera olika ramdelar i olika nyanser,
och som på 80-talet gjorde sig känd som en av få custom-
byggare som bygger från grunden, kommenterar han.

Vad gäller just lackering skulle man ju egentligen
även vilja ha hytten lackerad i rätt färg redan på fabri-
ken. För att lackera själv, i påbyggnadsledet som
Kenneth nu måste göra, är “bara dyrt och besvärligt, och
otroligt krångligt. Dessutom blir det aldrig lika bra.” För
medan det finns en poäng att skräddarsy sitt liftdumper-
aggregat – “de där Sita- och Ragn-sells-lakejerna kan väl
åka omkring i sådana där standard”, konstaterar han –
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är lackering en annan sak. “Eftersom det finns så mycket
optimala möjligheter att stripa och greja. För det opti-
mala vore ju att få det, allting som är lackat lackat, och
sen stripar man det.”

I Länna står Long-Linen parkerad utanför garaget.
Tillsammans med Jan diskuterar Kenneth bland annat
argentumfärgen på grillen, och hur man ska göra med de
olika Scania-logotyperna och modellbeteckningarna som
är fästa därpå. Och nej, inte ska man lackera dem i
samma färg som grillen på liftdumpern. Däremot bör
man lackera den nedre delen av solskyddet, som är hop-
skruvat av två delar. Det funkar bra, konstaterar Jan,
även om de varken gjort något åt de daterade, rektangul-
ära strålkastarna som är infogade i det, eller de posi-
tionsljus som kantar det på just Blue Griffin.

Vid en runda förbi ytterligare ett Svempa-bygge som
står parkerad i verkstaden, Svempas r-seriebil i gul
metallic-lack, R Stronger Than Ever, visar Jan hur de på
det här bygget plastat ihop solskyddets båda segment,
och hur de rektangulära strålkastarna ersatts med runda.
Visserligen inte en helt lyckad lösning, eftersom själva
infästningen är tämligen olik stötfångarbelysningen.
Men på Kenneths bil ska de försöka göra det hela ännu
bättre, försöka få solskyddet att överensstämma bättre
med den övriga originaldesignen. Det har nämligen kom-
mit en ny typ av strålkastare som de kan använda sig av,
som är överlägsen vad gäller prestanda, och det är ditåt
utvecklingen går, säger Jan.

I sin Audi s6 Avant, på väg till lackeringsfirman, visar
sedan Jan några gråtonade-skisser på hur man skulle
kunna utforma stereo-rampen på den nya bilen, och hur
han tänkt sig linjerna på den – de linjer i mörkgrönt och
silver som ska lackeras ovanpå den Opel308-gröna, och
som ska ge bilen en tydlig MiljöTrans-profil. Kenneth
konstaterar uppskattande, men något uppgivet, att: “Nu
börjar det ju likna nåt.” Han tillägger: 
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“Att man ska få både hjärnblödning och magsår innan
det händer något. Ändå blir det ju klockrent. Fa-an…”

Jan svarar med att prata om sina idéer. Det tycks inte
bekomma honom att Kenneth verkar tycka att han är
hopplös att ha att göra med. De fortsätter prata främst
om inredningen och stereorampen, om slutsteg, kompo-
nenter, färger, och så vidare. Jan är den som kommer med
idéerna, och Kenneth tycks begrunda och ta intryck. Det
ska ge custom-känsla, men inte tappa i funktionalitet.
Men det löser man nog med någon liten förvaringslåda
här och där. Frågan är om han Blixt, på Bra Ljud i Bil,
kan bygga det hela. Om han får skisser på hur det ska se
ut… Kanske kan de skicka lite förslag fram och tillbaka.
Frågan är också vad lackeringsfirman går för. Jan är den
enda som har någon erfarenhet från att ha jobbat med
den, och då bara för lite stripning.

Swepol Autocare är inhyst i en garagelokal i Brand-
bergen, lite vid sidan om en mängd bilhandlare. En vit
hytt, på ett chassi på rålängd, står på gårdsplanen.
Områdena runt sidorutorna är tejpade med svart film.
Det är naturligtvis Kenneths bil, och han har bett Scania-
bilar i Stockholm om att det svarta ska väck. På höger
sida har någon börjat riva bort det, men arbetet är bara
påbörjat. Bilen är dessutom försedd med fel stötfångare.
Också den har Kenneth bett Scania byta men det verkar
inte ha hunnits med. 

Richard Hofbauer, som basar över lackeringsverk-
staden, är dock redan införstådd med att den befintliga
stötfångaren inte ska lackeras. Tillvägagångssättet är
annars det vanliga, deklarerar han. De “ska våtslipa fyra
lager, respektive lägga fem lager klar på den”. Så att man
kan läsa en tidning i reflektionen. 

Arbetet med att gå igenom hur alla bilens delar ska
lackeras, är därmed igång. Richard antecknar, Kenneth
instruerar. Ibland frågar han Jan om hjälp. – Hur var
det nu de hade bestämt att göra med sidospeglarna? 
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bild 21 & 22. Skisser på inredning, samt yttre dekorationer, signer-
ade Jan Richter, april 2006.
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Och det här med att sätta igen och spackla igen präg-
lingen bakom sidorutorna, “är det veckans jobb?” frågar
Kenneth. Knappt hinner Richard och Darek, som nu
också slutit upp på gårdsplanen, svara innan Jan över-
tygar Kenneth om att det nog inte ser så dumt ut med 
den där präglingen trots allt. Och raskt skrivs just denna
lilla modifiering av. Däremot kommer de fram till att 
de ska testa att lackera handtagen. Lägger man bara
några extra lager klarlack på dem kan de nog hålla
hyfsat mot allt slitage. Sidoluftriktarna bak på hytten
måste kapas på längden. Och visst kan lackeringsfirman
se till att kapa och plasta ihop dem igen. Det kan emel-
lertid bara göras när påbyggnaden väl sitter där den ska,
så det får bli en senare fråga – det, liksom alla de detal-
jer blir som befinner sig bakom hytten, samt ändarna på 
hjulaxlarna.

Det atlasgrå ska löpa runt dörrkanterna, väl in på
dörrarnas insidor. Det visar att man tänkt igenom och
arbetat igenom designen ordentligt innan man skridit till
verket. 

Viss osäkerhet råder fortfarande om vilka fotsteg
bilen ska förses med. Kenneth har tidigare talat sig varm
för de fotsteg som han har på sin egen bil idag, en slags
inkapslad variant där själva steget fälls ut då dörren öpp-
nas. Dessa finns dock inte att få på den nya r-serien.
Frågan är ifall den äldre lösningen spelar med den nya
hyttkonfigurationen. Gör den inte det, kanske det kan
vara läge att göra vissa modifieringar på de befintliga.
Det är inte bara det faktum att de inte är inkapslade som
verkar bry såväl Kenneth som Richard. Det ser även ut
som om det saknas en plåt mellan de två stegen. Kanske
kan man häkta dit något som man snidar till själv, för att
bättra på. För stunden säger Jan och Kenneth att det blir
till att återkomma i frågan.

Skärmarna runt grillen, taket, hyttens baksida, dör-
rarna och hyttsidorna, är vitlackerade, och den enda för-

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 189



190

behandling som krävs är rengörning. Det gäller även
sidoluftriktarna, då de väl modifierats. De delar som sit-
ter under hytten däremot – såsom stötfångare, skärmar,
trappsteg, och så vidare – är tillverkade i ett grått plast-
material med en kornig ytstruktur. Också dessa delar ska
lackeras, men för att ytorna ska bli blanka som hytten,
måste de först sprutspacklas. Och sprutspacklet måste
ligga på några dagar för att gå ner ordentligt i materia-
let. – Tre dagar bör det åtminstone få vila innan det lack-
eras, påpekar Darek. Sedan ska det hela torka, lackeras,
torka, lackeras, torka igen, och så vidare.

Kenneth nämner att Bo-Göran räknar med att få
bilen i mitten av nästa vecka. Richard flikar in att även
om de kommer att börja arbeta med bilen redan dagen
därpå, kommer spackla-torka-in-och-lackera-processen
att ta lite tid. Dessutom är det ju mycket demontering
och montering. Ett par veckor kan det nog ta. Ja, för
egen del är det ingen större brådska, säger Kenneth.
Hålltiderna kommer från Scania. Jan konstaterar att 
de nog också fått vänta på Laxo en hel del. Så det får ta
den tid det tar, huvudsaken är att det blir bra. Och efter
en stund återkommer Richard till att det är viktigt att
inte stressa den här delen av processen. Det ska inte bli
någon långbänk, försäkrar han, men det är jävelusiskt
viktigt att det får ta tid. Jan svarar att han har fullt 
förtroende för det hela, och säger att han gärna låter det
ta en vecka extra. “Nej, utan det får ta den tid det 
tar”, lägger Kenneth till. “Det är bättre att det blir bra.”

Efter att ha gått igenom det mesta, hunnit med att
kika på en Ford Falcon från ’64, och en Maserati från
tidigt ’70-tal, som bara gått 800 mil som har parkerat 
i lackeringslokalen, dröjer sig Jan och Kenneth kvar 
vid chassit. Lacken är “jäkligt fin finish på”, påpekar
Jan. “Jag tycker att det är jäkligt snyggt. Det binder 
ihop alla de här låd… Det ser bra ut.” Jan konstate-
rar att Kenneth är duktig, att han blir imponerad, och 
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att det lönar sig att gå igenom listorna. “Nej, det där
tycker jag var vaket”, fortsätter Jan, och tillsammans
funderar de på hur Jan ska komma över artikelkoden på
dem, så att även han kan börja specificera bilar med den
blanka chassifärgen.

Med Jans skisser i händerna, i passagerarsätet i Jans 
bil på väg ut från lackeringsverkstaden, utbrister 
Kenneth: “Men det här var ju grymt bra alltså, det tyckte
jag.” Framförallt syftar han på skisserna, förefaller det. 
Men också förtroendet för lackeringsfirman verkar 
uppskruvat.

Jan pratar om att vidareutveckla skisserna, nämn-
er i förbifarten Italien-projektet som han och Svempa 
har fullt upp med just nu, och berättar efter en stund att
han träffat Bilskräddarna, som håller på att flytta in i
lokalerna bakom Svempas kontor och verkstad, och
visar några materialprover. Någon naturbrun färg skulle
nog kunna vara lämplig att klä hytten med, någon som
spelar bra med Kenneths gröna färg. Det blir till att prata
mer morgonen därpå. 

Återigen bakom ratten på sin egen lastväxlare, på väg
från Länna, berömmer Kenneth återigen ritningarna.
Ränderna var fina, de var de. Även om det stod 06-04 på
dem ritningarna, lägger han till, och beklagar sig över att
han tjatat på de där skisserna sedan i oktober, eller
december. “Han är så jävla jobbig så att det finns inte
på världskartan alltså, fan”. Men “ränderna var grymt
fina asså, det tycker jag”, påminner han efter en stund.

på väg att göra sig omöjlig?

Maj. På lackeringsverkstaden har de haft vissa problem
med att få fram rätt färgkoder. Men de ska nu vara 
ur världen. Dessutom har det tagit lång tid att plocka
isär det hela – dörrar, paneler, luftriktare, och så vidare.
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Bilen är kvar på lackeringsverkstaden efter en och en
halv vecka, berättar Kenneth, och antagligen lär det
behövas en vecka till för att få den färdiglackerad för den
här gången. Jan har skickat skisser till Bra Ljud i Bil,
utan att ha fått något vidare gensvar. De verkar ha svårt
att få ned sina idéer på papper, resonerar Kenneth, 
och låter kanske något besviken på att de inte är mer på
hugget, mer engagerade. Antagligen får de prata fram
någon lösning. 

Medan Bra Ljud i Bil-samarbetet fortfarande har
något liv i sig, har ett annat helt havererat. Som de kom-
mit överens om, skickade Jan för en tid sedan över bil-
derna på interiören till SyBo. Via e-post. Men via sin
Svempas-adress. Och eftersom SyBo och Svempa ligger 
i världskrig med varandra, berättar Kenneth, kom det
bara tillbaka ett meddelande där SyBo skrev att han
avtackade sig uppdraget. Tydligen jobbar han varken
med designers eller mellanhänder. Kenneths förkla-
ring till debaclet är att SyBo tolkat situationen som att

bild 23. Kenneth och Jan begrundar chassiets lackering.
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Svempa varit i färd med att bygga en bil åt en kund –
vilket, påpekar Kenneth, i och för sig var galet från bör-
jan eftersom det ju var han själv som inledde kontakten.
Så för att klara ut det hela har han skrivit till SyBo för att
förklara läget; att han också, ligger i världskrig med
Svempa, att Jan sedan flera år tillbaka hjälper honom
med designen, och att det givetvis är han själv som är
kunden. Också Jan har skrivit och berättat hur det lig-
ger till, beklagat sig över att tjafset med Svempa skulle
sätta käppar i hjulen för det här samarbetet, och bett att
trots allt få arbeta ihop. Men SyBo tycks ha slagit dövö-
rat till, för varken Jan eller Kenneth har hört ett ytterli-
gare ord från honom. Och det kan bara tolkas på ett sätt,
antyder Kenneth: “Han verkar ju totalt helt jävla dum i
huvudet, tycker jag.” Och därför är det nu Bilskräddarna
som gäller. Gissningsvis kommer det att kosta mellan
50000 och 60000 kronor. Men, fortfarande behövs det
ordentliga designförslag. Bara baserat på den interiör-
skiss som Jan visat hittills går det inte att få någon pris-
uppgift – en skiss som egentligen bara visar mittkonso-
len, muttrar Kenneth.

Detsamma gäller förslag på hur bilen ska stripas, med
rätt färgsättning och så vidare – som Jan lovat att skicka
två dagar tidigare. Allra senast. Men Kenneth har fortfa-
rande inte sett något.

“Det tråkiga är att, sen, liksom, man vill ju gärna se
förslaget i lugn och ro, kanske fundera, eller ändra lite,
eller greja och så här. Och då, då finns det ju inte möj-
lighet till det. Det är det som är grejen. Och då blir det
alltid så att då står de där med med färgsprutan: – Ja, hur
ska vi göra nu då?”

Fick man lite tid på sig, resonerar han, kanske det
kunde bli ännu bättre. Antagligen lär det bli lätt panik-
slaget också den här gången. 

Hemma har han själv börjat pula med solskärmen.
Runda Xenon-strålkastare av exakt samma snitt som de
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som finns i stötfångaren, finns att köpa från Hella, och
Kenneth säger sig ha lite idéer om hur han skulle kunna
sätta igen de rektangulära hålen och försänka de runda
strålkastarna. Skulle han lyckas med det, “kommer det
att bli råballt.” Skärmen “har ju vart samma sedan 4-
serien kom,” och ligger bra långt efter i utvecklingen.
Den borde egentligen redan ha gjorts om. Dessutom
grunnar han på om det inte skulle kunna vara en idé att
köpa ett komplett insteg till fyrserien, och byta ut hela
den modulen. Annars kan det nog vara svårt att få det att
spela med dörren, och mot det övre fotsteget. Han berät-
tar att han sett öppna fotsteg som klätts in förut. Bland
annat på den t-bil som Svempa byggde till atg för ett
antal år sedan – även om det där var de främre fotstegen,
de som leder upp till motorhuven, som klätts in.

I Örebro är aggregatet monterat och inpassat på
chassit den 11 maj. Ramen har kapats, och Laxo har
tagit upp infästningspunkter för en preliminär montering
– “det är bara att komma och hämta”. Kenneth imiterar
sarkastiskt Bo-Görans närkingska, något störd över att
han varit tvungen att tjata först på honom och sedan på
Thomas Holmström för att få se några bilder på ekipa-
get. Och något störd över att han nu, efter att han slutli-
gen fått se några bilder på det hela, misstänker att flaket
på aggregatet är för kort. Avståndet mellan framstam
och hytt på den nya bilen är nämligen större än på den
befintliga liftdumpern trots att han, nu när hytten är
längre än normalt, “med en dåres envishet, påpekat att
flaket måste va så långt som möjligt.” 

“Framstammen måste ligga dikt emot hytten”, för-
klarar Kenneth uppgivet. Och det gör den nu alltså inte. 

Thomas Holmström får medla, och det förblir länge
oklart vad som orsakat glappet, och vad man måste göra
för att rätta till det. Ena dagen lyder förklaringen att det
tydligen inte gick att montera det närmre hytten efter-
som ett par infästningar till xenon-lamporna en bit upp
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på framstammen sticker fram en bit mot hytten, och i så
fall riskerar att slå i densamma. Vilket tolkas som att
Laxo kompromissat längden på flaket på bekostnad av
några lampor – och det med vetskapen om hur viktigt
det är att få ut maximal flaklängd. Men då får man väl
byta ut de där sketna lamporna till några som inte tar så
mycket plats framåt i så fall, resonerar Kenneth frustre-
rat. Så tydligen blir det nu till för Laxo att demontera
hela aggregatet, sätta vinkelslipen i det, och förlänga det
med ett par centimetrar, låter han hälsa efter att ha pra-
tat med Thomas, som varit i kontakt med Bo-Göran. För
bara skjuta fram det, det kan aldrig gå.

– Eller ja, riktig så dramatisk är nog inte situationen
ändå. Någon förlängning har inte Thomas hört talas om,
klargör han några dagar senare. Däremot ska mekani-
kerna på Laxo demontera aggregatet, och trots allt för-
söka flytta fram det. Och fota igen.

Men eftersom det här missförståndet inte är det första
– minns ritningarna som blandats ihop, och som gav
upphov till diverse bryderier på besiktningen – har
Kenneth och Thomas kommit överens om att avkräva
Laxo måttsatta ritningar med containrar av de typer som
MiljöTrans håller sig med, inritade på flaket – för att visa
att det faktiskt är tillräckligt långt. Att aggregat var
utrustat med skjutbord var inte det enda som var fel på
de ritningar som Kenneth och Sten hade att tillgå vid
besiktningen. För så som det är byggt, är aggregatet även
försett med de längre av två olika lyftarmar som Laxo
erbjuder. Men inte heller detta stämde på de ritningarna
– vilket bland annat förklarar varför det saknades plats
för ett fotsteg mellan hydraulkolvarna och framstammen.

Misstron mot Laxos förmåga tycks vara tillbaka
ungefär på samma nivå som då projektet inleddes.

Och knappast blir det bättre av att två av tre contai-
ner-typer, på de första ritningarna Laxo delar med sig av,
är vända bak-och-fram, och att de helt saknar mått. 
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bild 24 & 25. Överst, aggregatet monterat på chassiet, men fram-
stammen inte tillräckligt nära hytten. Under, en ny bild av aggregatet,
monterat på chassiet, så långt fram som möjligt, tagen ungefär en
vecka senare. Foto: Bo-Göran Murstam
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bild 26, 27, 28. Tre succesiva försändelser med ritningar som slutli-
gen övertygar Kenneth om att aggregatet kommer att fungera
ändamålsenligt. Den första överst till vänster, den andra bredvid till
höger och under den tredje i stort format.
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På det andra försöket är fortfarande inte ritningarna
måttsatta på ett riktigt sätt. Först tredje gången gillt –
med ritningar som dels är mer detaljerade överlag, dels
visar hur varje containertyp spelar med tippkroken, och
som skickats av Laxo Mekans vd Thomas Himberg sna-
rare än Bo-Göran Murstam – är alla övertygade om att
flakets längd faktiskt stämmer, precis en vecka efter att
chassit stod klart att hämta. 

Med tanke på att bilen mer eller mindre måste vara
färdigbyggd innan semestern slår in, börjar det nu bli lite
bråttom, konstaterar Kenneth.

På väg till Kungens Kurva den 23 maj, strax norr om
Eugeniatunneln, passerar en Scaniabil i motsatt kör-
riktning. “Här kommer en snyggt lackad. åhhhh!”,
utbrister Kenneth plötsligt, märkbart imponerad. 

Uppenbarligen får lackeringsundret som är på väg
norrut Kenneth att tänka på sitt eget bygge. Jan har änt-
ligen kommit till skott och tre dagar tidigare skickat över
det lackeringsförslag som varit på tal åtminstone i ett par
veckors tid. 

“åhhhh!”, utbrister han igen. “Det är kanon.”
Förutom motivet på framstammen, det behöver man nog
jobba på lite. Men i övrigt rågrymt!

Väl framme i Kungens Kurva springer Kenneth näs-
tan genast på Thomas Holmström. I och med att bilen
lämnat Laxo i Örebro har det talats fakturor. Upplägget
på hela affären är att Laxo säljer aggregatet till rj
Mekan som kopplar in det, och står för den slutgiltiga
monteringen. Nu har det dock tillkommit en del arbete
med extrabelysning och liknande, och med det frågan
om hur Laxo borde fakturera de 30000 kronor som det
rör sig om. Och det är väl en rimlig fråga, resonerar
Kenneth. Men apropå detta, har han sedermera förhört
sig om hur mycket det kan tänkas vara värt för Laxo dels
att aggregatet förses med Laxo-klistermärken, och dels
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att Laxo får låna bilen under ett par dagar för att ställa
ut i sin monter under lastbilsmässan och Nordic Trophy
i Jönköping i slutet av sommaren.

Men Thomas Himberg, som Kenneth diskuterat
detta med, tycks ha ställt sig helt oförstående till
Kenneths förslag att kvitta fakturor mot gentjänster. 
Så låter det åtminstone på Kenneth. – Ska du ha betalt
för att det ska stå Laxo på aggregatet? – Och nej, inte
direkt. Men att ett sånt här bygge, försett med Laxo-
klistermärken, har ett visst värde också för Laxo var 
de ju överens om redan från början. Så kanske borde
man fråga sig om man överhuvudtaget borde skicka 
den där fakturan.

Kanske skulle han bjussa på den, instämmer
Holmström, innan han är tvungen att gå och underhålla
en annan kund, och Kenneth ställer sig för att kolla upp
reservdelar till 4-seriens fotsteg.

interludium iii 

Ungefär tre och en halv månader har därmed passerat
sedan Kenneth lade sin order på den nya liftdumpern.
Och fem till sex månader har passerat sedan planeringen
av den nya liftdumpern tog fart på allvar, med offert-
förfrågningar och samordning mellan de inblandade
parterna. Om vi i kapitel tre bekantat oss med utbred-
ningen av ett handlingsmönster (där porträtteringen av
detsamma i exempelvis Trailer utgör en av dess kom-
ponenter), en fantasi som det tycks förmedla, och den
nivå varpå ideologi i en Žižeko-Lacansk mening fortfa-
rande kan sägas vara verksam i ett senindustriellt
sammanhang, blir det under de månader som utspelar
sig här ovan tydligt hur denna ideologi på ett väldigt
konkret sätt tycks verka på åtminstone en lastbilsköpare
och manifestera sig i ett konkret lastbilsköp. 
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bild 30 & 31. Lackeringsförslag, presenterade av Jan Richter under
senare delen av maj, 2006.
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Färgstarka reportage med uppmärksammade ekipage
och firade hjältar som tycks njuta i fulla drag där 
de stolt poserar intill sina byggen, ser bevisligen ut 
att inspirera. Och vissa specifika åkare och tillika
custom-byggare ser ut att fungera som en sorts före-
bilder för Kenneth – aktörer att i föreställningarnas värld 
identifiera sig med. Carsten Nielsen framstår som 
en sådan förebild, vars Jade Idol-bygge alldeles uppen-
bart fungerar som en inspirationskälla. Svempa är 
naturligtvis en annan. Och nog framstår Svempa och
hans förehavanden som den allra mest centrala referen-
sen då Kenneth bygger lastbil, även om förhållandet 
till honom tycks vara en aning komplicerat och något
ansträngt. Svartlackerade, gul- och röd-flammiga
brandsläckare som Svempa stoltserade med i början 
av 80-talet ser i det här bilköpet än en gång ut att 
få se dagens ljus. Stereobyggnationen från Svempas
Shark-bygge i mitten av nittiotalet gör sig påmind 
också 2006. Och självaste Jan Richter, som gjort sig
känd som Svempas närmsta medarbetare det senaste
kvarts-seklet, konsulteras för att se till att utformningen
blir så bra som möjligt – för att nämna tre uppenbara 
detaljer eller omständigheter som här tycks gå igen.
Principer eller symboliska lagar som Svempa en gång
företrätt – och det som den store pionjären i branschen
– ser dessutom ut att hålla ett hårt grepp om Kenneths
föreställningar om vad som gör sig och inte i dessa 
sammanhang. Minns bland annat missnöjet med att 
Blue Griffin inte utrustats med ett Fleet Management
System och att bilen inte försetts med ett klarlackerat
chassis – trots att Scanias specifikationssystem sägs ha
erbjudit dessa möjligheter. Om än de har sina brister 
och relationen till customizing-kungen ser ut att vara
högst ambivalent, ser Svempas byggen alltså ut att 
vara betydelsefulla inspirationskällor också till den 
bil som här är i vardande.
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Evenemang som Nordic Trophy, och de dömande blick-
arna från såväl åskådarna som andra åkare, jury-kom-
mittéer och tidningsredaktioner, verkar därtill utöva ett
tydligt inflytande över Kenneths strävanden. En viss
bävan inför att inte platsa i dessa sammanhang, och en
strävan efter att kanske till och med få uppleva omgiv-
ningens hyllningar i den typen av utställningar och täv-
lingar, ser ut att leda honom till att i än större utsträck-
ning än tidigare utsmycka sina fordon; utrusta dem på
ett sätt som inget bruks-relaterat användningsområde
gynnas särskilt av – såvida vi inte betecknar själva delta-
gandet, tävlandet och utställningsverksamheten som ett
användningsområde i sig. 

Att å ena sidan bygga sig en välfungerande, använd-
bar och användarvänlig bruksbil, och att å andra sidan
utforma en skapelse som appellerar till de blickar som
kommer riktas mot hans ekipage i väldigt specifika
sociala sammanhang (och varigenom hans fordon alltså
fungerar som en typ av markör(er) i ett nätverk av inter-
subjektiva relationer), förefaller alltså vara de två poler
som Kenneths “behov” också slits emellan (jmfr. återi-
gen Žižek 1991, s.5). Det tycks vara förebilder som
bland annat porträtteras i Trailer, tillsammans med 
föreställningar om vilka följdverkningar en hejdlöst
utsmyckad lastbil kan ha, som den här gången ser ut att
driva Kenneth att höja ambitionsnivån för en sådan
detalj som stereobygget. Ja, för att inte tala om föreställ-
ningarna om vilka följdverkningar en inte tillräckligt
utsmyckad bil kan ha; en som inte faller den Andres
blick i smaken, och som återigen skulle stämpla Miljö-
Trans som “sämst i branschen”.

Och vistt ser det ut som om handlingsmönster som
bland annat porträtterats och främjats av aktörer som
Trailer och den ideologiska fantasi det härbärgerar och
även tycks sprida, är det som i det här fallet skrivit 
in lastbilen i en sorts begärsstrukturer. Det förefaller som
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om detta handlingsmönster, och den tankeform eller den
ideologiska fantasi den bär med sig, har format och rik-
tat in begäret efter den än mer fullkomliga lastbilen, och
gjort av Kenneth en von Hippelsk lead user – återigen
en användare som ställer särskilda krav på sitt arbetsred-
skap på grund av en extrem och kanske framförallt
extraordinär användning, och en som tror sig vinna
något på att själv, och här i samarbete med en formgi-
vare och en rad hantverkare, finna lösningar på de pro-
blem som detta för med sig (jmfr. t.ex. von Hippel 1988).

I det sökande och den obeslutsamhet som präglar
Kenneths förhållande till det stundande lastbilsbygget,
blir det även tydligt hur detta begär realiseras i denna fas
av lastbilsköpet, om vi förstår begäret i en Žižeko-
Lacansk mening – det vill säga, på så sätt som skisserats
i senare delen av kapitel två. Vad vi sett prov på här
tycks nämligen inte bara vara en planeringsprocess och
ett första skede av en efterproduktionsprocess i vilken en
hängiven användare, ännu en lead user med väldigt spe-
cifika behov, ställs inför en serie problem som genom
mer eller mindre systematiskt laborerande söker och fin-
ner sina innovativa lösningar (jmfr. t.ex. ibid., s.16). Det
kan även förstås som ett scenario varigenom ett begär
som konstruerats av ett visst handlingsmönster tar sig
uttryck, manifesterar sig och söker materialisera sig –
strävar efter andras gillande blickar, söker framstå som
åtråvärd inför den store Andre. Och hur det i själva sin
realisering utforskar och söker ut de otaliga möjligheter
och omöjligheter som står till buds, i jakt, bland annat,
på det som bäst antas falla dessa blickar i smaken, och
således spänner upp och utvidgar föreställningarna om
hur materialiseringen skulle kunna komma att ta sig ut.

Vad som alltså tycks ske i den här processen, är att
föreställningarna – Kenneths föreställningar – om de
möjligheter och även omöjligheter som han står inför, ser
ut att utvidgas och förändras i och med detta sökande; 
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i och med att han utforskar detta “det (o)möjligas 
utrymme” – med Deleuze terminologi: de virtualiteter
som skulle kunna aktualiseras i den nya liftdumpern. 
Till en början ser vi hur Kenneth och Jan tillsammans
tycks fylla lastbilsformen med innehåll, där Kenneth
framförallt är den som står för idéerna om vad som ska
stoppas in i formen medan Jan är mer inriktad på hur 
det hela ska utformas. Vi ser hur de resonerar sig fram
till vad lastbilsformen ska utrustas med och hur de söker
sig fram, utan att riktigt (kunna) bestämma sig – beslu-
tar sig för vissa saker preliminärt, men hur de också
lämnar mycket hängande. Kanske delvis beroende på 
att varje beslut, varje val, också innebär att andra möj-
ligheter – möjliga som omöjliga – som kunde stå till buds
i detta projekt, därmed går förlorade. Oavsett anledning,
ser de i det här skedet och på det här sättet ut att spänna
upp föreställningarna om vad liftdumpern skulle kunna
bli, just genom att söka vidare, hålla dörrar öppna, 
och även öppna nya. Kolla upp ännu en inredningsfirma,
ytterligare en skåp-leverantör. Fundera och kanske själv
fnula på lackeringsförslag. Laborera med vindavvisare,
och med instegsmoduler. Teveserier, reklamblad och
möten med folk i branschen ger nya uppslag och visar på
möjligheter, och ytterligare möjligheter. Allra tydligast
kanske utsökandet av dessa möjligheter blir i inred-
ningsfrågan, där Kenneth tycks vilja förses med många
olika alternativ att ställa mot varandra; han tycks vilja
kunna välja och vraka bland olika förslag, och avkräver
Jan fler skisser än han lyckas leverera. Och tveklöst 
räds han Bilskräddarna just för att de inte har några
ytterligare idéer. 

Skisser och ritningar ser naturligtvis ut att hjälpa
Kenneth att föreställa sig hur slutresultatet kan komma
att ta sig ut. Han säger sig bli frustrerad av att inte få
dessa i god tid – eftersom han då inte kan feja och fila
på dem, begrunda dem, ändra lite i dem, innan någon
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står där med färgsprutan. Liksom färgstarka reportage i
Trailer, ser de ut att hjälpa föreställningarna på traven.
Men det förefaller också som om Kenneth skulle vilja se
dem utvecklas, få liv, färgsättas, och så vidare; få se last-
bilens fulla potential innan han bestämmer sig. 

På samma gång har vi sett hur bilder från Laxo
Mekan, på aggregatet i rå, obearbetad form, ger upp-
hov till en mängd frågor, oro och en påtaglig misstänk-
samhet från Kenneths sida. Och även om denna oro stil-
las efter visitation och ett betryggande möte med säljaren
i Laxo Mekans verkstad, och till och med mynnar ut i
samarbetsplaner de två parterna emellan, krackelerar
nog dessa planer i och med att nästa bildserie utväxlas –
en bildserie som alltså återigen skruvar upp misstänk-
samheten och misstron mot Laxo. Den här gången tycks
Kenneth – som säger att han gärna hade varit med och
översett hela inpassningen om det bara hade varit möj-
ligt – vara rädd att påbyggnaden bokstavligt talat inte
håller måttet. Och något vidare samarbete de två par-
terna emellan tycks inte vara aktuellt i slutet av maj.
Kanske är redan de reaktioner som Kenneth här visar
upp utslag av en viss ångest förknippad med att det är
nära nog omöjligt att själv överse och laborera med varje
detalj, och med att beslut måste fattas, val måste göras.
Något som naturligtvis för med sig att de fantasier som
en del av arbetet i den här fasen av lastbilsköpet genere-
rat, kringskärs och begränsas, i och med att varje val och
varje faktiskt utförande också medför att möjligheter
väljs bort och går förlorade – möjligheter som den store
Andres förmodade blick kanske skulle ha föredragit.
Kanske är detta därmed en oro, en ångest och en rädsla
som uppkommer av att lastbilen nu faktiskt börjar ta
form och några av de upptänkliga och kanske även
nyfunna möjligheterna och föreställda utfallen, därmed
går förlorade – utfall som eventuellt hade fallit den store
Andres ovissa blick bättre i smaken.
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På det här sättet illustrerar den första delen av bilköpet
hur den nya Scania-lastbilen fungerar som en slags grund
– en grund som såväl Kenneth och Jan naturligtvis lovor-
dar, men som på samma gång måste täckas över. Den
ser ut att fungera som en sorts ram som kan, och i viss
mån även måste fyllas med innehåll av sin köpare; en i
det här fallet vit och tom skärm som lastbilsköparen kan
projicera sina fantasier på; en grund som utan ett visst
mått av kompletteringsarbete, gapar tämligen tom – åter-
igen: en materiell instans av Lacans objet petit a. Denna
fyllnadsprocess präglas naturligtvis av valmöjligheter. De
existerar i överflöd och den fantasi som vi tidigare stude-
rat ser ut att uppmana sin publik att göra det mesta av
dessa möjligheter – detta ser ut att ha blivit något av ett
måste om man ska ha någon chans att sola sig i skenet av
exempelvis Trailer-fotografernas kamerablixtar, i och
med att det faktiskt är möjligt. En lastbilsköpare som
Kenneth ser dessutom ut att varsebli allt fler möjligheter
under processens gång, genom det sökande och den obe-
slutsamhet som han visar prov på. Hans inställning gen-
temot dem, tycks i viss mån dessutom skifta med bland
annat Jans omdömen om dessa möjligheter – minns frå-
gan huruvida präglingen vid dörren borde sättas igen
eller ej. Och det ser ut som om själva realisering av begä-
ret därigenom successivt omformar sin egen objektor-
sak (jmfr. återigen Žižek 1991, s.12). Mot bakgrund av
den eventuella (beslutsvånda eller besluts-)ångest som vi
redan kunnat skymta – och som utifrån ett psykoanaly-
tiskt perspektiv alltså kan tänkas genereras av att varje
val bringar oss närmare föremålet som sådant och
därmed riskerar att upphäva den konstituerande brist
som definierar subjektets relation till objektet, och som
fylls ut av fantasier (jmfr. återigen Žižek 1991, s.8) –
kunde vi också fråga oss vad effekten kan tänkas bli av
alla de små beslut som själva “förverkligandet” av den
nya lastbilen nödvändigtvis för med sig, och kommer att
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avkräva sin köpare. Man kunde fråga sig vad själva fär-
digställandet av den nya liftdumpern kan tänkas ha för
konsekvenser på de föreställningar som den här första
fasen av bilköpet på sätt och vis spänt upp. Vi ska åter-
komma till den här frågan i kapitel sju, då vi kommer att
bekanta oss med den andra hälften, ungefär, av materia-
liseringen av denna “veckans liftdumper”.

Men man kunde gott säga att den här första delen av
lastbilsköpet också illustrerar hur Kenneth i mångt och
mycket ser ut att imitera customizing-kungen Svempa
och hans strävanden från 1980-talet – sett till det este-
tiska och till estetisk vidareutveckling, Scanias lead user
framför alla andra då det kommer till estetiska aspekter
av företagets produkter. Enligt traditionella teorier om
hur användarorienterade innovationsprocesser framskri-
der kan detta tyckas något märkligt. Von Hippels kon-
ceptualisering av en typ av innovationsprocesser som
involverar den här typen av användare – som ligger vid
fronten vad gäller de krav som de ställer på produkterna
– går ju ut på att de idéer och de lösningar som de gene-
rerar och som tillgodoser de udda behoven, snart tas om
hand och ombesörjs av en tillverkande part. Vad vi ser
här, är istället hur en användare som tycks ha präglats av
ett handlingsmönster som spridit sig bland åkare under
de senaste kvartsseklet, står inför en snarlik situation
som pionjären gjorde ungefär tjugofem år tidigare.
Imitationen förefaller nu inte bara gälla specifika detal-
jer, principer, och själva utformningen av arbetet – med
konsultationen av Jan Richter. Kenneth verkar också
sträva efter att få Scanias uppskattning för sina åthä-
vanden – liksom Svempa en gång belönades med heders-
pris av Scania för sina ambitiösa byggen. Åtskilliga är
de gånger som han, under den här fasen av bilköpet,
påpekar att det nog allt blir till att besöka huvudkonto-
ret i Södertälje så snart lastbilen står färdig, för att visa
för Leif Östling och kompani hur en slipsten ska dras,
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som han uttrycker sig. Valet av original-kjolar rättfärdi-
gas i slutändan bland annat med argumentet att man på
Scania kanske ändå kommer att gilla det bäst. Och man
kunde fråga sig vad den här typen av strävanden, och det
faktum att en åkare i allt större utsträckning gör inköps-
och efterproduktionsprocessen till sin egen design- och
byggprocess, kan tänkas få för konsekvenser på sikt –
vad iteration efter iteration kan tänkas leda till i förläng-
ningen, så att säga.

Kanske kan just custom-kungens egna förehavanden
ge en fingervisning om det. Sedan 1980-talet har Svempa
nämligen fortsatt på den väg han då slog in på. Han har
fortsatt ägna sig åt att sätta samman spektakulära byg-
gen, och till och med gjort det till sin affärsidé. Man
kunde dessutom fråga sig vad dessa strävanden haft för
inverkan på Scanias verksamhet, och på andra lastbil-
sköpare världen över. Vilka kan följderna tänkas bli av
att den här typen av lead users gräver sig allt djupare ned
i sin väldigt krävande användning?
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25.Ordväxlingarna som citeras i detta kapitel, samt i kapitel sju kom-
mer ej att hänvisas i större detalj än på det sätt som görs här. De har
alla tagits upp på ljudfiler som finns arkiverade, och härstammar en
mängd samtal som förts under 2006.
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en custom-byggare 
som byggt från grunden

Då Jan i förbifarten nämner Italien-bilarna på väg från
Swepol Autocare den 25 april har projektet varit på tal
under något års tid. Först, i form av en serie särskilt
exklusiva bilar tänkta att lanseras på den Italienska
marknaden redan på hösten 2005, för att skapa lite drag
runt r560-modellen, innan introduktionen av en ännu
starkare dragbil. Men ganska snart, i och med att diskus-
sionerna dragit ut något på tiden utan att projektet kom-
mit igång, i form av en upphandling av 32 exemplar av
det nya flaggskeppet r620 – den starkaste Scania-bilen
någonsin, med 620 hästkrafter innanför grillen – lagom
till lanseringen i början av september 2006. Det är emel-
lertid först nu, framåt slutet av april, som det också for-
mellt börjar bli klart att affären kommer att äga rum,
och hur det kommer att ske. Den här gången ska italie-
narna uttryckligen ha bett om att få en serie bilar
utsmyckade av Sven-Erik “Svempa” Bergendahl – eller
Svempas ab som familjeföretaget heter. Så har det nu
också blivit.

Och det vore nog inte alltför djärvt att påstå, att
Svempas bemödanden i bärgningsbranschen, och kanske
framförallt på custom-scenen sedan mitten av 60-talet,
har betalat sig. 

För från att ha legat och raggat efter nedbrutna bilar
på polisradion, i en ombyggd Plymouth Belvedere från
’57 – en herrgårdsvagn med kapat tak, igensvetsade bak-
dörrar, kromad grill och mörkgrön lack med vit dekor
längs sidorna, utrustad med en dollyvagn till bärgnings-
aggregat och vita däcksidor – i början av sextiotalet, har
Svempa utvidgat sin rörelse. Svempas Bilbärgning, som
det ofta stod på bilsidorna, kom att omfatta en verk-
stad, och allt fler och allt tyngre bärgningsbilar. Så går i 
alla fall sägnen. Och verksamheten, kanske man skulle
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kunna säga, kom att utgöra en plattform för specialbyg-
gen – bilar inte bara anpassade och utrustade för väldigt
specifika ändamål som att undsätta fordon som havere-
rat utmed vägarna, utan också utformade för att skilja ut
sig och väcka uppmärksamhet.

Om den inte varit så förr, förgrenade sig affärsverk-
samheten efter att Svempa krönts till customizing-kung
av tidningen Trailer i början av 80-talet. Med Svempas
Truck Team, hans fanclub, kom den att omfatta försälj-
ning av Svempas-prylar, såsom vissa lastbilstillbehör,
men även pinaler som kepsar och tröjor, jackor och
underkläder, ofta med v8-emblem. Tillsammans med
Jan, som han stött på i en lackeringsverkstad i början av
80-talet, började han ägna sig åt att bygga expo-trailers,
det vill säga trailer-ekipage avsedda att användas som
mobila utställningsrum – ofta spektakulära sådana. Och
medan bärgningsbilarna återgick till en mer sober
utformning – efter att ha nått en slags kulmen av kro-
made skorstenar och påhäng, show-lackeringar, och råa
slogans som “Your Crash – My Cash”, ett par år in på
80-talet –, började de två också att bygga mer renodlade
showbilar. Vissa för att dra särskilda expo-trailers, andra
i rent hobby- eller utställningssyfte.

Genom Trailer har vi redan bekantat oss med några
av hans bemödanden och hans skapelser. Det kan också
vara värt att nämna att en andra överraskning på Trailer
Trucking Festival 1983 – bredvid Ivecos prisceremoni –
tycks ha varit Svempas medverkan. Inför evenemanget
hade det bland annat i Trailer spekulerats om hur det
skulle gå för honom och hans blänkande Scania-bärgare
i tävlingen för showilar, och om att han nog skulle
komma att få det “hett om öronen” den här gången.
“Många är ute efter hans skalp,” rapporterar SL Sjöberg
under upptakten till jippot (Sjöberg 1983b, s.78).

Men någon anmälan lär inte ha kommit in till
tävlingsarrangören.
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Och då han så slutligen dyker upp på Elmia är det med
en ny bil som han inte ens hunnit registrera. Den här
gången rör det sig inte heller om någon bärgningsbil,
utan en blåskimrande dragbil som döpts till Star Truck.
Trailers utsände vittnar om att det är en sliten man som
uppenbarar sig på Elmia, som avslutat sitt bygge bara ett
par dagar tidigare. “I det starka strålkastarljuset såg han
rätt tärd ut”, konstaterar Lars-Magnus Jansson (1983,
s.4). Själv konstaterar Svempa att han nästan slitit ut sig.
Men slitet ger utdelning. Han tar ännu en gång hem vins-
ten, den här gången framför ett par Eriksson-bröder. “–
Nu är det bara att åka hem och jobba på något ännu
värre”, kommenterar han framgången i Trailer, och fort-
sätter: “Konkurrensen blir ju bara hårdare och hårdare.
Och nu vill man nog se mig torska.” (Jansson 1983, s.4)
Redan den här segern tycks dock något kontroversiell.
Apropå det oanmälda intåget, med ett helt nytt och ore-
gistrerat bygge, rapporterar Trailer i efterdyningarna av
festivalen att: “Ryktena kom i svang: Var han helspons-
rad av Scania? Några menade att Svempa skulle vägras
delta. … Och hur var det, hade Scania stoppat in några
pengar i projektet?” (Trailer 1983, s.67)

Förvisso unnar Jan-Olov Eriksson Svempa segern,
enligt ett inslag någon månad senare som handlar om
hans och hans bröders åkeri, och bygget som slutade på
andra plats i Nordic Trophy. Men på samma gång
förklarar han att han helst ser att de tävlande ekipagen
ska gå att använda. “– Jag tror aldrig att Svempas Scania
kommer ut på vägarna. Den är nog byggd för att åka
runt på utställningar och andra jippon.” (Karlsson
1983a, s.30) Så till nästa år hoppas han på en ändring av
reglerna så att inte showbilar blandas med bruksbilar.

Och showbil är precis vad detta rör sig om. Jan-
Olovs gissning om vad Star Truck ska användas till, ver-
kar välgrundad. Ytterligare en månad senare presenterar
Trailer bilen som “En äkta showbil”, och berättar om
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hur “Segertåget genom Europa har börjat”. Trucking
Festival i Jönköping har följts upp med ett besök på en
festival i Odense, där bilen också kammat hem förstapri-
set. Och “Nu väntar Frankrike, Tyskland och Holland.
Alla vill se vinnaren i ”Nordic Trophy” 1983!”, deklare-
rar Gert Karlsson (1983b, s.36).

Framgångarna och populariteten till trots, återkom-
mer emellertid Trailers reporter till kontroverserna runt
bygget:

Svempa jobbade in i det sista för att få ”Star Truck” klar till Nordic
Trophy i Jönköping. / Han lyckades. Med känt resultat. / Tyvärr fanns
det en del smolk i glädjebägaren. Tjafs, gnäll och avundsjuka. / Folk
retade sig på att Scanian inte var inregistrerad. Något som Svempa helt
enkelt inte hann med. / Andra hakade upp sig på att han leasat bilen. /
Och somliga tyckte att det var vansinnigt att en showbil fick tävla i
samma klas som bruksbilarna. Men det kunde inte gärna Svempa rå
för. / – Hur man än gör så blir det fel. Alla har tjattrat om en riktig
showbil. När man äntligen bygger en värsting finns det alltid dom som
klagar. (ibid., s.39)

bild 32. Till Trailers nionde nummer 1983, följer en poster på stjärn-
bilen, fotograferad utanför pk-huset i Stockholm. Foto: David Sköld
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Själv förklarar Svempa i reportaget att de slitit hårt med
bilen – han själv, familjen, Angelica och Jörgen på
Jörgens Billack, Thomas Karman, Janne Richter och
Pelle Thunblad. 

“– Fan, vad vi jobbade och slet. Både dag och natt.
Nästan så man blev osams med frugan.” (ibid., s.37)
Och det har varit nödvändigt att alla ställt upp, annars
skulle det kostat “minst en mille” för “Scanian plock-
ades ned totalt. Hytt, motor och ram var för sig.” (ibid.)
Och Svempa påstår att det är “Första gången någon sat-
sar på fräscht underrede”.

I reportaget är bilen bland annat fotograferad snett
bakifrån, så att den bakre ljusbalken – som är “det snyg-
gaste på hela bilen”, enligt en bild by-line – hamnar i
blickfånget tillsammans med delar av chassit. Trailer
tar fasta på Svempas utsaga, och lägger ut texten om 
vad som gör honom till en custombyggare utöver 
det vanliga: “Bilden visar det myckna detaljarbetet på
chassit. Svempa har inte nöjt sig med standard i någon
detalj. Det mesta är specialbyggt. Därmed skiljer bär-
garkungen sig från andra custom-byggare, han jobbar
helt från grunden.” (ibid.)

att bygga fantasifoster 
och skapa begär, som affärsidé

Svempas gebiet har alltid varit att bygga så kallade show-trucks. 
För att skapa – ja, givetvis ett begär, men en konfrontation också 
mot befintlig design. Då har man ju ett diskussionsunderlag där.
(Richter 2006)

Man kunde nog säga att det är fler saker än fräscha
underreden som under årens lopp skiljt ut Svempa från
andra custom-byggare i branschen. Genom ett leasing-
avtal tillhörde Star Truck-bygget fortfarande Scania, och
det är definitivt ett uttryck för en annan verksamhet än
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hans bärgningsrörelse. Vad som varit att betrakta som en
slags sidoverksamhet eller ett komplement till åkeri-
rörelsen, har blivit ett eget affärsområde, och han mark-
nadsför nu inte bara sin egen verksamhet och sitt eget
namn med sina skapelser. Hans garage tycks ha blivit
något av ett stylinghus – som verkar i nära samarbete
med Scania. Star Truck följdes upp med Gula Änkan
ytterligare en bit in på 80-talet: en tydligt racinginfluerad
gul pjäs med en motor trimmad till 900 hästkrafter, från
en dragbil med huv – i show-syfte, även om bilen seder-
mera lackerades i polisens färger för att dra en informa-
tionstrailer för narkotikapolisens räkning. 

I början av nittiotalet förvandlade de en annan t-bil
– återigen: en dragbil med huv – till en mer renodlad
show-racer eller lastbils-dragster, med motorn placerad
bakom den sänkta hytten och försedd med sex turboag-
gregat med tvåstegs överladdning, för en effekt på 3000
hästkrafter. Bilen kallade de för Slingshot eller Slang-
bellan, enligt Jan ett medvetet försök att bygga om en
Scania så radikalt att folk skulle tappa hakan, eller som
han uttrycker det, ett försök att trampa folk på fötterna.
I och med lanseringen av 4-serien i mitten av nittiotalet
byggdes bilen om från grunden. Inredningen revs ut, och
skalet byggdes om. Lackeringen gick från att i huvudsak
vara gul och lila, till silverfärgad och småningom även
försedd med vinröda stripes och en yppig, lättklädd
kvinna på hyttens baksida, och bilen döptes om till
Slingshot ii.

I samband med att Scanias 4-serieprogram upp-
daterades efter två och ett halvt år, på våren 1998,
avtäckte Svempa sin Shark – samma Shark som bland
annat var på tal ute på MiljöTrans kontor i Nacka i 
början av februari. En dragbil visserligen utan huv, men
med en ambitiös inredning med bland annat en stereo-
ramp byggd mellan och bakom sätena och inklädd i
beige Alcantara, och med mytomspunnet kjolpaket i 
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fyra millimeters aluminium som klär in och fogar sam-
man den främre stötfångaren, skärmarna, sidorna och
bakpartiet – ett kjolpaket som det sägs ligga femton
hundra timmars hantverk bakom. Sedan 1998 har bilen
genomgått ett par omlackeringar, gått från en lila till en
ljust blå metallic-färg. Stiliserade hajar har kommit att
pryda hyttsidorna, och en airbrush-målad vithaj som
glider fram över ett korallrev, hyttens baksida. Det är
ett bygge som definitivt rönt mycket uppmärksamhet,
och som folk nog fortfarande höjer på ögonbrynen för,
men som man enligt Svempa själv, aldrig gör om
(Svempa 2006, 29/6).

Med lansering av p- och r-serien på våren 2004, blev
det en något mer lågmäld dragbil, vad det yttre beträffar.
Det är detta bygge som är inhyst i garaget i Länna, och
som Kenneth tar sig en närmare titt på i slutet av april,
då han och Jan besöker lackeringsfirman i Brandbergen.
Bilen är i första hand utrustad med Scanias originaltill-
behör, kompletterad med en del kromade detaljer, och
som vi sett tidigare med ett modifierat solskydd, lackerad
i gul-metallic, med en atlasgrå färg på grillen och runt
sidorutorna. Interiören kom den här gången att gå i
mörkt grått, silver, och mer metallic-gult. Fåtöljerna i
mörkgrått skinn, instrumentpanel, ratt, dörrsidor,
motorkåpa allt lackerat i en silvergrå ton, och vissa detal-
jer, såsom en list som löper längs instrumentpanelens
nedre kant, i samma metallic-gula färg som exteriören.

Strax därpå blev det en förlängd r-seriebil, den vid
det här laget något omsusade Long-linen, eller Blue
Griffin som den döpts till. Medan den metallic-gula
dragbilen åtminstone till det yttre mer eller mindre satts
samman av ordinarie Scania-delar, vad gäller såväl chassi
som hytt och påhäng, är Blue Griffin ett specialbygge.
Hytten är förlängd med ungefär 120 centimeter – en
möjlighet som stått till buds inom det ordinarie produkt-
sortimentet under 4-seriens sista år, men som inte slagit
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sig in i r-seriens ordinarie produktprogram – och
specialbyggd av Laxå Special Vehicles. Därmed är den
enda r-seriebilen i sitt slag. Åtminstone har den så varit.
Den som är beredd att betala för sig, kan naturligtvis få
något liknande.

Men man skulle nog få betala en hel del. Den blå
metallic-lacken, som övergår i en lila-skimrande färg mot
aktern till, sträcker sig även in i hytten, och återfinns på
dörrfoder, instrumentpaneler och fåtöljer, på ratten och
på delar av de särskilda snickerier och formgjutna kon-
soller som hytten inretts med. Till det kommer kolfibe-
rinfattade ledstänger, fåtöljer och soffor draperade i vitt
Elmo-skinn, väggsidor och tak i alcantara, en dvd-spe-
lare och en 42-tums plasmaskärm, en vdo-ljudanlägg-
ning på 3000 Watt, med 14 högtalare, och ett satellit-
navigeringssystem. Man kunde säga att hytten är inredd
som en ljus tv-lounge, med en viss metall-känsla. Åtmin-
stone framställs den som så i ett fem sidor långt repor-
tage, med tiotalet bilder, i Trailer sommaren 2005 (Ek
2005b). Och om Sharken eller den vidareutvecklade

220
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bild 33, 34 & 35. Gula Nejlikan, också benämnd Svempas Racing
t112r -86 till vänster. Svempas Shark, fotograferad på Lastbil 2002,
överst på denna sida, och på Trailer Trucking Festival 2005 där nedan-
för. Kollage: Mats Axelsson, foto: Mats Axelsson; David Sköld
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Slangbellan varit det mest ambitiösa bygget vad gäller
exteriören, är det nog ingen tvekan om att Long-linen
intagit samma position med avseende på interiören.

Givetvis har show-byggena genom åren utgjort ett
återkommande inslag på olika lastbilsmässor, utställ-
ningar och jippon runt om i Sverige och runt om i
Europa – det är på väg hem från något sådant evene-
mang Kenneth sett Long-linen vingla hemåt, på morgo-
nen den 25 april. Då Trailer firade 25-årsjubileum i
Augusti 2005, och 180 lastbilar från elva länder stod
uppställda på Hamnplan i Karlskrona för att delta i last-
bilsfestivalen Nordic Trophy – för att visas upp för all-
mänheten, och för att tävla om olika titlar såsom bästa
styckegodsbil, bästa inredning, bästa lack, och så vidare
– stod såväl Svempas Shark, som Slingshot ii, den metal-
lic-gula r-seriebilen och Blue Griffin där på kajen. –
Tillsammans med en expo-trailer fylld med navkapslar,
kromade navkåpor och Scania-emblem i olika former,
som Svempas tillverkar och säljer på licens; med t-shirts,
underkläder, collegetröjor och munkjackor, kepsar, mös-
sor, strumpor, shorts, jackor, badhanddukar, med v8-
brodyrer, någon variant av Scania-gripen eller kanske en
Svempas-logotyp; med klockor, paraplyer, pins, Zippo-
tändare, nyckelband, och solglasögon, i samma stil. Och
med drömska planscher föreställandes Svempas bilar.

Det är förstås den här typen av utställningar och mäs-
sor som bilarna byggts för, ofta på Svempas och Jans ini-
tiativ, men på samma gång i samarbete med någon av
deras kontakter på Scania – för att fungera som eye-cat-
chers, och skapa en wow-effekt hos sin publik, som Jan
Richter uttrycker det. Affärsuppgörelsen mellan Scania
och Svempas, ser ofta ut så att bilarna fortfarande tillhör
Scania, och tas upp på företagets balansräkning. På
samma gång tar Svempa betalt för att visa upp dem på
mässor och liknande. Och det är förstås också på den
här typen av utställningar som avbildningar av bilarna
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genererats och cirkulerats, i det att de fotograferats, upp-
märksammats i tidningsreportage, på nätsidor, i tevein-
slag, och sålts som posters.

Tveklöst ligger också ett enträget deltagande på
sådana utställningar, med ständigt nya blickfångare
utrustade med allt vad tänkas kan, men även med äldre
byggen, till grund för att Svempa själv, åter och åter igen,
utpekats som den store föregångaren på custom-scenen,
och om inte hela Europas så kanske i alla fall Sveriges
custom-kung. Slingshot ii-bilen var bokstavligen upp-
höjd ett par meter över alla andra bilar på lastbilsmässan
Lastbil 2002, uppställd som den var på ett särskilt
podium som gjorde det möjligt för besökare att vistas
under bilen och titta in under chassit.

Det är med andra ord inte så märkligt att det är just
Svempas skapelser som åtrås i Italien.

Men att skapa uppseendeväckande och iögonfallande
ekipage och därigenom sprida fantastiska föreställningar
av Scania-lastbilar samt generera ett visst begär hos en
lastbilsintresserad publik, har inte varit hela syftet med
showbilarna om man får tro Jan Richter. En ytterligare
aspekt av verksamheten, har varit att snabbt ta fram pro-
dukter för utvärdering gentemot Scania. Och det är nog
så man framförallt bör förstå arbetet med den – för att
komma ur Svempas garage – väldigt sobra r620-bilen
som uppehöll Jan under senare delen av mars och början
av april, då Kenneth mindre framgångsrikt försökte nå
honom för att prata utformning av inredningen till den
egna liftdumpern. Och som alltså – som enda närva-
rande lastbil – visades upp på 2006 års bilmässa i
Stockholm.

Med ett förflutet på Scanias utvecklingslab, växte
utformningen av den här bilen nämligen fram genom ett
par tre möten där Jan och Svempa dryftade idéer med
några personer från Scanias marknadsföringsavdelning,
innan någon slutgiltig utformning av bilen slogs fast.
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bild 36 & 37. Överst syns den lackerade interiören på Svempas 
R Strong One. Undertill, en lackerad plåt som täcker batterilådan. 
Foto: Jan Richter; David Sköld
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bild 38 & 39. Blue Griffin, fotograferad på Trailer Trucking Festival
2005. Svempas Slingshot II, upphöjd på en aluminium-ställning under
Lastbil 2002. Foto: David Sköld Foto: Mats Axelsson
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Och Jan förklarar att Svempas inte sällan bygger just
“one-off produkter för utvärdering” (Richter 2006), en
slags arbetsprover som bryter mot bilarnas befintliga
utformning och bland annat kan utgöra ett diskussions-
underlag inför kommande, mindre serier av utsmyckade
bilar. För just byggandet av mindre upplagor av Scania-
bilar är ytterligare en verksamhet som Svempa och Jan
engagerat sig i under senare år. Italien-bilarna är inte den
första serien specialbilar som de två kommer att ha satt
sin prägel på, utan den fjärde i ordningen.

uppkomsten av särskilt 
utsmyckade produktserier

I senare delen av juli 2006 är Svempa och Jan mitt uppe
i arbetet med att smycka ut de så kallade Italien-bilarna,
eller r620 The Griffin som de också betecknas. Bakom
ratten, på e4:an på väg ner till Chassi-porten i Södertälje
för att lämna en i det närmaste färdig bil och hämta 
upp en annan, berättar Svempa om upprinnelsen till det
första projektet:

“Näh det var, jag tröck på lite då. Sen när Anders,
Anders Grundströmer som var rätt stor, som var lite på
hyllan, han var försäljningschef där på Scania, ihop med
Urban Erdtman, han sa: – Va fan, visst kan ni väl få göra
nån eye-catcher, nån lite häftig grej då. Så fick vi presen-
tera en bil då, för han då. Och det visade att han tyckte
den var så jävla häftig. Och han sa: – Okej, vi kör
hundra bilar.” (Svempa 2006, 20/7)

Det var omkring 1999. Och huruvida initiativet helt
och fullt var Svempas råder det något delade meningar
om. Men efter att en den tilltänkta Limited Edition-
serien presenterats av Anders Grundströmer26 för sälj-
cheferna från Scania’s distributörer i Europa, i sam-
band med introduktionen av Scanias 16-liters v8-motor,
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gavs dessa möjlighet att förhöra sig med presumtiva
kunder om det fanns något intresse för särskilt stylade
bilar. Och de, i sin tur, gavs möjlighet att lägga en
preliminär beställning. Som mest, skulle 150 exemplar
av den då nylanserade 164-modellen, med den allra 
mest kraftfulla motorn på 580 hästkrafter, och med 
de allra rymligaste hytterna – så kallade Topline-hytter
– smyckas ut under Svempas försorg från mars 2000,
och ett drygt år framåt. Bilarna gick att välja i röd, 
blå eller grön metallic-lack, dekorerad med ett vete-ax,
screentryckt i några olika nyanser på en reflexfolie 
som tejpats längs hyttsidorna, och med orden “Limited
Edition” följt av serienumret och destinationen hand-
målat bakom sidorutan. De levererades bland annat 
med kromade modellbeteckningar och v8-emblem,
sidepipes och navkåpor, högglanspolerade aluminium-
fälgar, och gångbord i aluminiumdurk. De var utsmyck-
ade med vissa kolfiberinfattningar runt instrumentpanel
och ratt, en särskild stereoanläggning med extra hög-
talare och handsfree-telefon, och ny skinn- och textilk-
lädsel till fåtöljerna. Och till det hela följde även en
väska med en mindre kollektion kläder samt en modell
av den stylade lastbilen.

Liksom vid annat custom-byggande eller styling-
arbete, grep Svempa och Jan, och de andra underlev-
erantörer som de engagerat i projektet, framförallt 
in i handlingen efter att bilarna lämnat fabriken i
Södertälje. Hytterna var då redan lackerade i sin rätta
färg – det hade skett efter att de svetsats samman, på en
lokal lackeringsverkstad i anslutning till hyttfabriken i
Oskarshamn, men innan inredningen monterats, och
sedermera också innan de monterats på sina respektive
chassier i Södertälje. I Svempas verkstad i Länna skedde
sedan demontering av stolar, av rattar, av paneler och
plastdetaljer som tillkommit i Södertälje och ännu inte
lackerats.
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Stolarna kläddes om av Bilskräddarna. Nya rattar och
kromade navkåpor till bakaxlarna monterades på plats,
liksom gångbord och sidepipes som levererats av Lastec,
ett företag specialiserat på kromade tillbehör och inhyst
i lokaler på granntomten i Länna. Där skedde även strip-
ningen. Alla de plastdetaljer som ännu inte lackerats,
såsom stötfångare, fotsteg, solskydd, sidokjolar, sidoluft-
riktare, stänkskärmar och liknande, demonterades,
paketerats och skickades på lackering på tg:s Plåt och
Lack i Fotskäl, i Västergötland, och tillbaka igen för
montering. Dryridge Design i Jämtland levererade
inbyggnadspaneler med åtta-tums högtalare och stod för
montering av stereoutrustning.

Den 37:e bilen i serien, av destinationsinskriptionen
att döma uppenbarligen på väg till Italien, pryder fram-
sidan av Trailer i juni 2000. Tidningens reportage-team
har besökt verkstaden i Länna under projektets gång,

bild 40. Svempas eget exemplar av den första Limited Edition-serien,
med gångbord, med side-pipes, och med en matchande trailer,
fotograferad på Lastbil 2002. Foto: Mats Axelsson 
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och rapporterar om styling-arbetet och om utform-
ningen av den begränsade serien på ett uppslag, sex sidor
in i tidningen. Det talas om att Scania tagit “hjälp av ett
proffs i branschen” eftersom “inte dessa bilar passar i
Scanias vanliga produktion” (Andersson 2000, s.6).
Reportaget ackompanjeras av ett flertal bilder, bland
annat en närbild på kromet på bakaxelns navkåpa.

Även om Svempa själv, sex år senare, vidhåller att
bilarna, de flesta gröna, nog blev fina i slutändan, kon-
staterar han också att hanteringen av alla moment och
alla lösa delar som skulle skickas fram och tillbaka bland
annat för lackering, blev lite strulig. “Det funka inte rik-
tigt med logistiken”, medger han på väg till Chassi-
porten (Svempa 2006, 20/7).

Försäljningsmässigt gick det lite trögt med serien 
runt om i Europa. Förutom i Italien, dit huvuddelen 
av de dryga hundra bilar som tillverkades, slutligen 
levererades.

Och snart ville Italienarna – eller Italscania, som den
Italienska distributionsbolaget heter – ha mer. Så 2003
gjorde Scania en ny serie prestige-bilar, Top Class, med
Svempas inblandning, och med ungefär samma typ av
utrustning. Men den här gången blev Svempas inflytande
något mindre. Omklädnad av fåtöljerna köpte Scania in
från annat håll, stereobyggnationerna handlade Scania
upp direkt från Dryridge Design, och bilarna lackerades
svarta – vilket innebar att det svårhanterliga lackerings-
momentet eliminerades.

Enligt Svempa blev lackeringen inte alls bra, och av
stolsitsarna blev det rena rama båtdynorna.

Och när det var dags för ännu en serie: The King,
2004, beslutades det att den skulle bli mer av en 
intern angelägenhet och tillverkas på, och i anslutning
till Scanias holländska fabrik i Zwolle. För att undvika
att hytterna togs ur produktionsflödet, skulle exem-
pelvis lackeringen ske på Scanias eget måleri. Svempas
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fick vara med som produktleverantör, och var med 
och inspekterade kvaliteten på lacken. “Och det såg ju
skapligt ut i början va”, berättar Svempa. Men lack-
eringsmomentet var uppenbarligen svårare att komma
tillrätta med än vad som befarats. För det föll sig 
till slut så att vissa röster på den Italienska distribu-
tören Italscania, lär ha uttryckt ett visst missnöje 
med “finishen” på The King-bilarna – det berättar 
såväl Jan som Svempa, och det intygas även av Jan
Gisslén, som varit Jan och Svempas kanske främsta kon-
takt på Scania.

“Så att nu har vi fått den här beställningen direkt via
Italien. Vi sköter hela kedjan nu. Från line och sen till
mig. Och levererar en fin produkt. Från Svempas. Med
kvalitet.” (ibid.) Då Svempa kommenterar upplägget på
väg till Chassi-porten, låter han mäkta stolt. De långva-
riga diskussionerna om The Griffin-serien har lett fram
till att affären den här gången utformats så att Italscania
köper dragbilarna av Scania, medan Svempas fakturerar
den italienska importören för all utsmyckning.

italien-bilarna: r620 the griffin

Italienarna har dessutom ställt sig positiva till i stort sett
alla de krumbukter som Svempa och Jan föreslagit till
The Griffin-serien. “Vi presenterade 24 punkter, Janne
och jag. Jag tänkte, det kanske blir tolv punkter, kanske
dom vill ha va. En punkt tog dom bort bara. Och det var
gångbordet.” (ibid.)

Snart tillägger han att: “De vill ha Svempa-grejer på
allting vettu. Det är det som är så jävla häftigt. Dom vill
inte ha Scanias jävla runk och grejer: jävla gummilister
hit och dit. Eller tillval. Det ska vara lite speciellt. Det är
det som är så jävla kul. Och nu har vi ju sett de här bi-
larna. Jävla häftigt alltså. Det ska bli kul det här.” (ibid.)
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Sånär som på ett par detaljer som inte hunnit bli klara i
tid, och som kommer att få monteras i samband med 
den slutgiltiga leveransen, har den bil som ska lämnas
vid Chassi-porten den här torsdagseftermiddagen i
senare delen av juli, passerat igenom Svempas verkstad i
Länna och förädlats på de återstående 23 punkterna.
Hytt-karossen, såväl som stötfångaren, fram- och bak-
skärmarna, sidokjolarna och andra täckpaneler, luft-
riktarna, de bakre strålkastarhusen, och den övre delen
av solskyddet – allt har det lackerats i en vinröd, två-
komponenters metallic-färg, med grillen, partierna runt
sidorutorna, sidospeglarna och solskyddets nedre del, 
i atlasgrått. Serienamnet är tejpat med fetstilta bokstäver
ovanför vindrutan. Hyttsidorna har dessutom prytts
med grå-vit-svarta ränder som, så att säga, flödar uppåt
längs sidorna, och med en bister Scania-grip som liksom
hukar sig därunder.

Just som på den r620-bil som iordningställdes till
Stockholms bilsalong, har de två rektangulära fjärrstrål-
kastarna i solskyddet ersatts med fyra cirkulära xenon-
strålkastare, infattade två och två i särskilt gjutna och
lackerade formar. Och sidoluftriktarna har i nederkant
kompletterats med drygt decimeter-långa elliptiska 
diod-lampor, infattade i förkromade plastformar som
Jan och Svempa tagit fram, gjutna så att de precis följer
luftriktarnas linjer. Den vanligtvis svarta aluminium-
listen som pryder pannan på Topline-hytten har också
förkromats, liksom modellbeteckningen och v8-emble-
met på grillen. Detsamma gäller naturligtvis även de
bakre navkåporna.

Stolarna har klätts om i svart och rött skinn, med 
en v8-logotyp broderad i nackpartiet. Golven och
motorkåpan har försetts med svarta textil-mattor med
röda kanter och den karikerade Scania-gripen präglad i
materialet. Dörrfodren har klätts i rött skinn med gri-
pen-brodyrer i klarrött. Ömsom kolfiberinfattade och
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bild 41 – 48. Några av de 24 modifikationer som The Griffin-serien
kompletterats med under Svempas och Jans försorg. Foto: David Sköld 

ömsom skinnklädda rattar, försedda med det klassiskt
blåa Scania-emblemet i mitten, har ersatt de som mon-
terats på linjen.

Bakom och nedanför hytt-karossen skyls motorn av
en veckad plåt, kromad och graverad med Scanias v8-
symbol. En list lackerad i samma röda metallic-färg som
bilen, tänkt att pryda instrumentpanelens nederkant, 
och en kolfiberklädd Scania-plakett som ska fästas på
motorkåpan, är det som fattas bilen i det här skedet.

Medan allsköns lackerade paneler har varit och vänt
på vad som tidigare var tg:s Plåt och lack, och nu är
Svempas Lack i Fotskäl, har ett företag i Småland stått
för mycket av förkromningsarbetet – förutom navkå-
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porna som behandlats av en liten firma i Stockholms-
området. Bilskräddarna – som vid det här laget huserar
i samma huskropp som Svempas verkstad, men som låter
det mesta skräddas i Sydostasien – har bidragit med att
klä om stolar och dörrsidor, och att ta fram mattor.
Dekoren har klistrats av inhyrda hantverkare, som också
stått för mycket demontering och remontering. Rattarna
kommer från Sydostasien, listerna till instrumentpane-
lerna från Scanias reservdelslager. Jan och Svempa har
själva kört bilar fram och tillbaka, demonterat, pakete-
rat och monterat. Och kanske framförallt koordinerat.
Tåggången har i den bemärkelsen inte skiljt sig avsevärt
från Limited Edition-serien. Ja, bortsett från hur hytt-
karosserna lackerats det vill säga. Med tanke på de logis-
tikproblem som framförallt uppstod vid lackeringen 
av Limited Edition-hytterna, har det varit viktigt att 
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hitta ett bättre sätt att hantera det momentet. Ett sätt
som fungerar rent logistiskt, som säkrar kvaliteten, 
och som är mer kostnadseffektivt än det förra. Det 
verkar till och med ha varit en förutsättning för att alls
få till stånd en affär.

Lackeringsverkstaden på Scanias anläggning i
Oskarshamn, där hytterna tillverkas och vanligtvis lack-
eras, klarar nämligen inte av att förse hytterna med
metallic-lack av den kvalitet som sammanhanget kräver.
“Först så måste man kunna göra ett jäkla bra jobb om
man målar med metallic va”, berättar Svempa på väg
mot Chassi-porten, och fortsätter:

“Helst ska man köra treskikt va. Så lägger man en
bas, som det heter, först då. På silver. Och sen lägger man
det röda då, den metallic-färgen man ska ha. Sen lägger
man klarlack, rätt många varv, en tre, fyra, fem varv, så
det får suga. Sen får man vänta några dar, eller en och
en halv, ett par dagar. Sen slipar man ner hela skiten igen
… Sen lägger man den jävla finishen. … Då blir det glas,
då blir det kanon, vettu. Men det är, det är mycket
jobb.” (ibid.)

Och delvis är det just det tidskrävande arbetet som 
diskvalificerar anläggningen i Oskarshamn från att
ombesörja det.27

en process-innovation finner sin form 

Arbetet med Blue Griffin innebar att Svempa och Jan för
första gången kom i kontakt med Laxå Special Vehicles.
lsv, som företaget ibland benämns, är en underleveran-
tör till Scania, och kanske rent av den underleverantör
som står företaget närmast, dels genom att sörja för till-
verkningen av Scanias CrewCab, en förlängd manskaps-
hytt som framförallt används för brandbilsbyggen och
som ingår i Scanias ordinarie sortiment. Och dels också
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genom att utföra många av de chassi- och hytt-modifie-
ringar som inte ryms inom den ordinarie produktionslin-
jen. Under ett antal år på 1990-talet, var lsv också en
del av Scanias formella organisation. I flödesscheman
som beskriver Scanias hanteringen av specialordrar,
ingår exempelvis lsv fortfarande som en enhet sida vid
sida med andra, interna enheter. Och visst kände Jan och
Svempa sedan tidigare till att företaget existerade –
någon av bärgningsbilarna är delvis byggd av lsv. Men
först genom samarbetet med Long-linen fick de en bättre
inblick i företagets verksamhet, och etablerade en rela-
tion till Håkan Larsson, som är verkställande direktör
för verksamheten i Laxå.

Under stora delar av 2006 har dock inte proto-
typkammaren i Laxå, som saknar fönster och kräver sin
speciella nyckel, ruvat på någon – från Scanias eller 
lsvs perspektiv – väldigt strategisk, produktnyhet.
Rummet har Håkan Larsson istället upplåtit till 
Svempas senaste hobbyprojekt, hans senaste custom-
bygge. Där har det under en tid stått en t-bil med
avsågat tak och med störtbåge, tänkt att bli en hot-rod 
i större format, med en exponerad motor och turbo 
på tusen hästkrafter, och i huvudsak byggd med delar
från Scanias reservdelslager. Och bara Håkan själv 
får göra en burn-out på Sveavägen när den väl står
färdig, har han lovat att hjälpa Svempa med plåtslage-
riet, när tid ges (Larsson 2006). Svempa å sin sida, har
lovat hjälpa Håkan med en Mustang som han håller 
på att rusta upp, och Jan är i färd med att formge 
en ny logotyp till lsv. De pratar också om att tillsam-
mans hjälpa till att utforma några lågbyggda sopbilar 
som verkstaden i Laxå har för avsikt att foga in i sitt
produktsortiment.

Genom det relativt nyfunna samarbetet, har de även
fått upp ögonen för möjligheten att låta lsv stå för lack-
eringen av The Griffin-serien. 
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Enligt Håkan Larsson dök frågan upp i februari 2006.
Då såsom ett förslag från Svempa och Jan, som gick ut
på att hytterna skulle tas till Laxå för lackering efter att 
de svetsats ihop och monterats i Oskarshamn, på vägen
till chassimonteringen i Södertälje. Men med god inblick 
i hytt-tillverkning – den småskaliga tillverkningen av
brandbilshytter i Laxå följer samma mönster som
Scanias hytt-tillverkning i Oskarshamn – och med goda
kontakter på hytt-fabriken, ska Håkan istället har
föreslagit att hytt-stommarna istället skulle tas ur det
ordinarie produktionsflödet efter karosseringen, det 
vill säga efter att stommarna svetsats ihop och grund-
målats, för att sedermera föras till Laxå för lackering. 
Och därpå skickas tillbaka till Oskarshamn för monte-
ring av dörrhandtag, lister, sidospeglar, rutor, instr-
umentpaneler, stolar, och så vidare. Detta naturligtvis 
för att undvika dubbelt lackeringsarbete, och mycket
onödig demontering och maskering. Rätt från början,
så att säga. Det berättar Håkan själv i början av maj
2006, då hytterna till de blivande Italien-bilarna precis
börjat gå i produktion nere i Oskarshamn och väntas
ankomma till Laxå inom ett par tre dagar. Hans verkstad
rymmer i det skedet redan ett flertal lastpallar med olika
sorters komponenter som hör hytterna till, och som
antingen väntar på att lackeras, eller redan är färdiga för
att återsändas: en pall med grundmålade sidospeglar, en
med obehandlade dörrhandtag och en med färdig-
lackerade, som snart ska skickas tillbaka till hyttfabri-
ken för montering.

Tillvägagångssättet har han dryftat med Tomas
Fanta, planeringschef i Oskarshamn. Och så här dagarna
innan de första karosserna är väntade, uppskattar
Håkan att det inte överhuvudtaget borde behöva inne-
bära någon förlängning av ledtiden eller någon störning
för den produktionssekvens som hytterna ingår i – en
produktionssekvens som vanligtvis består av 40 bilar,
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och tar ungefär två veckor att tillverka. För lägger man
bara de hytter som hör till Italien-bilarna tidigt i en
sekvens, tar ur dem ur flödet efter karosseringsmomen-
tet, och fraktar dem de dryga 60 milen fram och tillbaka
till Laxå för lackering, kan de återplaceras sist i samma
produktionssekvens inför monteringsmomentet. Tids-
fristen för vändan till Laxå blir då ungefär en vecka, 
vilket Håkan uppskattar vara fullt tillräckligt för att få
till stånd det här lackeringsmomentet.

Även om initiativen till att metallic-lackera The
Griffin-bilarna i Laxå Special Vehicles verkstad stammat
från Svempa, Jan och Håkan Larsson, har det naturligt-
vis krävts ett internt beslut på Scania för att godkänna
ett sådant förfarande. Varken Håkan, Svempa eller Jan
är ju anställda i företaget, och utan tvekan innebär det
ett tydligt ingrepp och en omstyrning av den ordinarie
tillverkningsprocessen. På produktionsplaneringen i
Oskarshamn ska man dessutom, till en början, ha ställt
sig skeptisk till det föreslagna tillvägagångssättet, som
skulle kunna innebära en del påfrestningar på arbetsstyr-
kan. Efter att ha bytt erfarenheter angående tidigare pro-
jekt, och efter något möte med alla inblandade parter där
turerna pratats igenom, föll trots allt ändå valet på att
plocka ur karosserna ur produktionsflödet på det här
sättet. Det berättar Jan Gisslén, som är den från huvud-
kontoret i Södertälje som varit kanske allra mest invol-
verad i The Griffin-projektet.

Det är också på det här sättet som själva hytt-karos-
sen på den dragbil Svempa rattar söderut mot Södertälje,
har lackerats. Och naturligtvis även den han snart kom-
mer att hämta upp därifrån, och som kommer att till-
bringa de kommande två veckorna i verkstaden i Länna
för att modifieras på ytterligare tjugotvå punkter. I så
måtto har tillverkningsflödet förflutit som planerat. Men
riktigt så smidig som Håkan Larsson fick hela tåggången
att låta i början på maj, har den inte varit.
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Bland annat var de första bilarna i serien beställda 
med felaktiga sidospeglar, vilket gjort att lsv tvingats
lackera upp ytterligare några partier – utöver de som
beställts från början, och som lackerats i tid för att fin-
nas på plats vid monteringen. Några av de första bilarna
monterades därför med felaktiga speglar, andra med
olackerade. Fadäsen berodde emellertid på en miss i
beställningsskedet. Att små detaljer kan få stora konse-
kvenser blev dessutom tydligt då de lackerade hytt-
karosserna åter anlände i Oskarshamn för montering 
på line. För på lsv hade man monterat dörrarna på
karosserna på ett sätt som man på linjen i Oskarshamn
inte var förberedd på. Och som man saknade verktyg för
att åtgärda då det uppdagades – det vill säga, väl inne
på linjen, där tiden är knapp och minsta störning kan 
få ödesdigra konsekvenser och innebära hårda påfrest-
ningar på arbetsstyrkan. 

De på produktionsplaneringen i Oskarshamn som
varit något skeptiska till hela lösningen från början –
oroade för att det skulle komma att innebära särskilda
påfrestningar på arbetsstyrkan – har därmed fått vatten
på sin kvarn. Vad gäller just ökade påfrestningar,
konstaterar Tomas Fanta i mitten av augusti 2006, 
någon månad efter att projektet för Oskarshamns-
anläggningens del är till ända, att det skulle vara bra med
lite mer tid att förbereda en serie som denna. Så att 
de hyttkarosser som är mer krävande, kan spridas ut mer
över en produktionssekvens. Därtill har Tomas och 
kompani vid karosseringen och hyttmonteringen i
Oskarshamn blivit varse just hur man ska närma sig
vissa rostskyddstekniska abrovinker, hur man ska
hantera smältmattor som sitter i golven vid den här
typen av avstickare ur produktionsledet, och en del
annat detaljarbete som rör lackeringsmomentet. I upp-
delningen av lackeringsarbetet de två anläggningarna
emellan, har dessutom vissa småsaker fallit mellan

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 238



239

stolarna – saker man i fortsättningen lär veta att vara
uppmärksam på.

Trots utfästelser från företrädare för lackfabrikanten
Sikkens om att vidhäftningsförmågan i den vinröda två-
komponenters metallic-lacken, ska ha varit kompatibel
med den pulvergrund som alla hytt-karosser förses med
på Scanias anläggning, och trots att de produktionsan-
svariga i Oskarshamn genomfört vissa vidhäftningspro-
ver med gott resultat, visade det sig även att kvaliteten på
de åtta första hytterna som tillverkades, inte uppfyllde
anläggningens egna kvalitetskrav. Så dessa karosser har
fått kasseras, till ett värde av ungefär 200000 kronor.
Det, efter att de svetsats ihop och genomgått elva av de
tolv steg som lackerings- eller fosfateringsprocessen i
Oskarshamn består i; lyfts ur flödet innan täcklack-
eringen eller toppmålningen som är det tolfte och sista
steget i processen – och där hytt-karosserna vanligtvis
draperas i någon av de drygt fyrahundra kulörer som
Scania har att erbjuda; transporterats på trailer till Laxå
och där försetts med Sikkens vinröda metallic-lack; och
sedan återvänt för kvalitetskontroll. Problemet ska ha
förorsakats av att det tog för lång tid mellan grundmål-
ningen av hytt-karossen och toppmålningen av den, det
senare momentet alltså utfört i Laxå efter att hytt-karos-
serna fraktats 30 mil. Tydligen måste det ske inom ett
visst antal timmar för att inte grundfärgen ska härdas så
pass att vidhäftningen gentemot nästa lager förlorar i
styrka, kommenterar Tomas Fanta. Och ytterligare en
lärdom de dragit i Oskarshamn är att aldrig släppa ifrån
sig hytter som inte toppmålats. Innan de eventuellt
plockas ur flödet för att lackeras någon annanstans,
kommer de i fortsättningen åtminstone behöva vara vita.
Men är de bara det, är det inte omöjligt att man uppre-
par det nyfunna tillvägagångssättet, bara man hunnit få
lite distans till det här projektet och de extra belastningar
det inneburit.
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interludium iv

Trettio år har passerat sedan Svempa började göra sig ett
namn, efter att ha hållit sig med särskilt utsmyckade
bärgningsbilar på Stockholms gator, och på jippon på
Mantorp Park. Genom upprepade lastbilsköp och ett
tilltagande engagemang och delaktighet i efterproduk-
tionsprocessen, har han alltså rört sig från att vara en
åkare som utsmyckar bärgningsfirmans fordon till att
utforma stylade eller custom-byggda lastbilar – eye-cat-
chers, rena promotion-skapelser – i samarbete med
Scania. Trycket på honom att skapa något ännu värre ser
ut att ha tilltagit successivt, och ambitionsnivån med det
– med Slingshot ii och The Shark som de produktioner
som det kanske ligger allra mest ansträngningar bakom,
sett till den exteriöra gestaltningen. Med iteration efter
iteration, upprepning efter upprepning, har det alltså
vuxit fram variationer på temat särskilt iögonfallande
Scania-bilar. Och med Jan vid sin sida har han rört sig
vidare, mot att utnyttja sin kunskap, sitt namn, sin hant-
verksskicklighet, sina kontakter och allt vad det kan
vara, för att utforma och smycka ut hela lastbils-serier.
Först på eget initiativ, och senare på beställning från den
italienska Scania-distributören. Och tillsammans har
Svempa och Jan rört sig från att sköta denna utsmyck-
ning i den hantverksmässiga efterproduktions-processen,
till att finna och exploatera sätt som gör att betydande
delar av förädlingsarbetet kunnat fogas in i Scanias
industrialiserade produktionsprocesser.

Med denna verksamhet, har Svempa och Jan – före-
taget Svempas ab med Jan som kontrakterad design-
konsult – svärmat kring det utrymme som skiljer använ-
dare från tillverkare; oscillerat över det strukturella mel-
lanrum som skiljer dessa två parter från varandra och
mellan deras respektive intressen. Svempa själv börjar
med att verkligen anpassa Scania-produkten till sina
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ändamål och efter sina preferenser. Han framstår som en
tämligen extrem företrädare och föregångare för en typ
av intresse som åtminstone ett visst användarsegment
verkar skatta allt högre, men som Scania, i sin industri-
ella tillverkningsprocess, inte lägger, eller ens förmår
lägga, lika stor vikt vid – nämligen det estetiskt förfinade
ytskiktet såväl exteriört, som interiört. Han framstår
som en pionjär på användarsidan, en lead user framför
alla andra med avseende på det estetiska, som i sin
användning ställs inför problem vars lösningar han som
användare själv måste engagera sig i – och som på så sätt
kommer att företräda andra värden än tillverkaren tradi-
tionellt förknippats med.

Och ska vi tro Trailer följer andra åkare snart i hans
fotspår. Hottade lastbilar, som Gert Karlsson uttryckt det
i tidningen, ser som sagt ut att utveckla sig till en inte
obetydlig trend i början av 1980-talet med Svempa som
den mytomspunne förebilden. Med Jan vid sin sida
inleds småningom ett samarbete med Scania, i promo-
tionsyfte verkar det. För uppenbarligen ligger det också
i Scanias intresse att kunna visa upp extra-utrustade och
särskilt blänkande skapelser; skapelser som väcker upp-
märksamhet och som eventuellt framställer Scania som
tillverkare av den allra mest fullkomliga lastbilen på
marknaden. Som fristående styling-agentur kunde vi där-
med förstå Svempas som en slags överbryggning mellan
användare och tillverkare. Hans byggen ser ut att för-
kroppsliga föreställningen om hur dessa två parter strä-
var mot samma mål, hur deras respektive intressen sam-
manfaller med varandra.

De ser dessutom uppenbarligen ut att appellera till en
bred publik, och förmodligen även till att skapa och
sprida idéer om vad lastbilar skulle kunna vara, och kan-
ske till och med borde vara, också mer i allmänhet. Det
vill säga, dessa skapelser ser ut att inte bara bygga en
myt kring Svempa och hans custom-byggar-förmåga
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eller custom-byggar-verksamhet. Som en slags represen-
tant för Scania, eller åtminstone ett marknadsförings-
medel, kan vi anta att dessa skapelser även haft viss
inverkan på mera allmänna föreställningar förknippade
med Scanias produkter – såväl på förväntningar om att
Scanias lastbilar i gemen har något av det som Svempa
visar upp i sig, så att säga, som på föreställningar om vad
Scania-lastbilen kan komma att bli, med sin beskärda 
del av kompletteringsarbete. För onekligen har även
Svempa, Jan, och andra, tvingats plöja ned mycket tid,
engagemang och kunnande för att ställa i ordning dessa
spektakulära show-bilar genom årens lopp. Och att
döma från kommentarerna från Nordic Trophy 1983,
har det inte varit utan att detta arbete varit förknippat
med vissa våndor, och med yttre (förmodade) förvänt-
ningar på att hela tiden åstadkomma något ännu mer
uppseendeväckande och fullkomligt än det förra. Och
det tycks inte heller vara utan att det givit upphov till
visst “Tjafs, gnäll och avundsjuka” (se återigen Karlsson
1983b, s.39).

Medan detta intresse ändå ser ut att sammanfalla
med tillverkarens, påpekar Jan Richter på samma gång
att Svempas gebiet bestått i att skapa konfrontationer
mot befintlig design, att gå emot en vedertagen syn på
lastbilars utformning. Medan Slingshot ii varit ett
uppenbart exempel på något avvikande, och till och med
omnämns som en provokation, kan även de begränsade
upplagorna med särskilt utsmyckade fordon förstås som
en sorts konfrontationer mot Scanias ordinarie produkt-
portfölj. Och – som vi ska se i nästa kapitel – nog även
som utmaningar av företagets marknadsstrategi.

Och kanske har dessa brytningar mot eller kon-
frontationer med befintlig “design”, bidragit till ett ökat
– och gentemot andra lastbilstillverkare kanske till och
med ett särskilt – tryck på Scania att utveckla och leve-
rera estetiskt raffinerade produkter. Medan Svempas
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tidiga lead usage – hans custom-byggar-verksamhet och
hans show-byggen – tveklöst tycks ha inspirerat andra
åkare att följa i dessa hans fotspår, verkar det inte orim-
ligt att tänka sig att hans förehavanden även påfört
Scania-lastbilen i gemen en viss aura, vissa ogripbara
fantasier om vad den är i sitt grundutförande. För en
custom-byggar-rörelse, som genom årens lopp sett ut 
att hysa en förkärlek för just Scanias produkter, ser detta
ut att gälla själva den grund som lastbilen utgör. 
På andra håll tycks de begränsade upplagor Scania-
lastbilar han också initierat, eventuellt i kombination
med hans mytomspunna byggen och person, ha skapat
ett sug efter mer redan färdigbyggda, särskilt utsmyck-
ade Scania-bilar. Det förefaller alltså som om den över-
bryggning som Svempa kommit att utgöra, ser ut att
nära intressen dels för den typ av hantverksmässig 
efterproduktion som vi sett Kenneth engagera sig när-
mast hejdlöst i, i det förra kapitlet. Och det förefaller
som om den dels kommit att generera en efterfrågan av
industriellt förädlade Scania-fordon (låt vara att dessa
även kommit0 med krav om att dessutom kompletteras
under Svempas eget överinseende). Det verkar alltså som
om denna överbryggning spjälkat upp intresset för det
estetiska i olika riktningar.

Därtill har hans förehavanden alldeles uppenbart
bidragit till att leda tillbaka kunskap, produktutform-
ningar och logistiska lösningar som den här verksamhe-
ten genererar, till Scanias produktionsprocesser och pro-
duktflora. Ur dem har det grott lösningar som tagit sig in
i Scanias industrialiserade produktionsflöden (på omvä-
gar) genom göromål som ägt rum bortom Scanias for-
mella utvecklingsprocesser, och bortom den formella
organisationen; från Scanias horisont genom en slags
emergenta skeenden som inte haft sin bakgrund i strate-
giska och noga kontrollerade produktutvecklingsprojekt
som bedrivits inom företaget. I det avseendet kunde vi
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förstå Svempas förehavanden som typiska för sådant
lead usage som exempelvis von Hippel skriver om, och
de användarcentrerade innovationsprocesser han skiss-
erat i “Users as Innovators” (1978) och The Sources of
Innovations (1988): en extrem användning som ger upp-
hov till särskilda behov och särskilda problem som
Svempa, tillsammans med Jan, engagerar sig i och söker
lösningar på. Det, på ett sätt och enligt en logik inte helt
olik den byggprocess vars första hälft, ungefär, vi bekan-
tat oss med i kapitel fyra och som vi kommer att åter-
vända till i kapitel sju. Detta sökande och utforskande
ser sedermera ut att ha försett Svempa och Jan med ett
värdefullt kontaktnät som kan bistå i utvecklingen av
enstaka show-byggen eller till och med hela serier
ämnade att nå ända fram till andra slutanvändare.
Show-bilarna har fungerat som en form av proto-
typer, och utvärderingsexemplar inför vidare satsningar.
I så måtto ser vi här också en typ av innovationsprocess
vars utveckling sker helt i enlighet, egentligen, med 
de modeller som von Hippel skisserar (jmfr. t.ex. von
Hippel 1988, s.25).

Men, en fråga som detta ger upphov till, är om denna
överbryggning och exempelvis The Griffin-serien – 
och likartade produkter som Scania, med det nyfunna
produktionsflödet, framgent kan tänkas tillverka – 
bör förstås som en utveckling mot den typ av syntes 
av olika värden som von Hippels modellererande impl-
icerar – en syntes varigenom användarnas strävanden
och de specifika värden eller intressen som här står under
luppen, framgent kommer att kunna tillgodoses av
lastbilstillverkaren på industriell väg. Är nästa fas i
denna utveckling att Scania kommersialiserar och
sprider dessa innovationer till allt bredare kundsegment,
och på så sätt tillgodoser en typ av kulturella behov 
som är på tilltagande för allt fler användare? Eller 
kan vi tänka oss att Svempas verksamhet snarare – eller
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åtminstone på samma gång – underblåser det struktu-
rella mellanrum som skiljer dessa två parter från
varandra? Ser den snarare ut att spänna upp nya
intresse- och affärsområden som Scania har vissa pro-
blem att närma sig, och ställa om till, och på så sätt töja
ut ett utrymme för Svempas och andra att agera i, ännu
en ny niche att specialisera sig inom?
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26. Grundströmer var vid den här tiden en av Scanias tre försälj-
ningschefer, och ansvarig för Norden och Baltikum, och rapporterade
till Scanias dåvarande marknadsdirektör Urban Erdtman.
27. Vi ska återkomma till detta i kapitel sex.
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en vältrimmad 
industriell produktions-apparat

Ofta sägs det om Scania att företaget är ett av de allra
mest välskötta av svenska verkstadsindustriföretag.
Kanske till och med ett av de mest välskötta verkstadsin-
dustriföretagen i världen. Rörelsemarginalerna sägs till
exempel ligga någonstans mellan tre och sju procenten-
heter högre än närmsta konkurrent i den tunga lastbils-
industrin. Då framförallt man, Volkswagen, Investor
och inte minst Scanias ledning stridit om företaget under
senare delen av 2006 och början av 2007, har detta “väl-
skötta” konkretiserats något. Det har till exempel talats
om att det varit Scanias tillverkningsprincip som besluts-
fattarna på man framförallt varit ute efter, en tillverk-
ningsprincip som utgår från en utveckling av modulära
produktprogram. Ledorden häri, är standardiserade
gränssnitt mellan de ingående komponenterna så att de
kan utvecklas oberoende av varandra, väl avvägda pre-
standasteg mellan olika produkter, och användning av
lika lösning vid lika behov. Det berättar till exempel
Scanias forsknings- och utvecklingschef Hasse Johansson
i Vetenskapsradion Tekno den 18 oktober 2006. Han
hävdar vidare att den här principen är ett sätt att tänka.
Och ett sätt att tänka som Scania envist arbetat efter i 40
år. Och, säger han, detta är inget man kan tänka ikapp
på kort tid. Det går inte att snabbt ställa om en tillverk-
ningsprocess så att den sker enligt den här principen,
utan det kommer ta just 40 år också för andra företag att
skaffa sig de erfarenheter och tillskansa sig den kunskap
som Scania har byggt upp under så lång tid.

Just långsiktigheten och envisheten i företagets
produktutveckling är något som ofta kommer på tal då
det talas om vad som ligger bakom företagets fram-
gångar; ett idoget och enträget utvecklingsarbete av
modulära produktprogram, som tillåtit väldigt få avsteg.
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Ett arbete så envist att Leif Östling lär ha liknat tillverk-
ningsprincipen – den abstrakta arbetsplanen, och de
konkreta ramar och regleringar som utvecklingsarbetet
sker inom – vid en blöt trasa som ligger över utveck-
lingsarbetet.28 Ytterligare en aspekt av denna tillverk-
ningsprincip – som visserligen inte Hasse Johansson
nämner i programmet, men som företrädare för Scania
ofta för fram29 – är ambitionen att införa en arbetsme-
todik i stora delar av företagets verksamhet genom vil-
ken alla inblandade strävar mot ständiga förbättringar;
en arbetsmetodik som på ett systematiskt sätt ser till att
varje avvikelse i produktionen följs upp inom loppet av
tjugofyra timmar, och som uppmuntrar alla anställda
att ta egna initiativ till förbättringsåtgärder av en tjänst
eller en produkt som företaget levererar, eller av någon
av de bakomliggande förädlingsprocesserna. Det, 
i enlighet med den “management-filosofi” som ofta
benämns Kaizen – en japansk term som betecknar just
ständiga förbättringar, och som gärna förknippas med
det oerhört omskrivna produktionssystem som Toyota
kungjorde att företaget arbetade efter på 1980-talet:
Toyota Production Systems (se t.ex. Shingo 1989,
Womack, Jones & Roos 1991, Taiichi 1995, Monden
1998, Liker 2003). Bland annat möjliggörs denna
metodik, hävdar företrädare för Scania, genom att
arbetsmetoderna genomgående är tvärfunktionella –
exempelvis arbetar företagets konstruktörer bokstavligt
talat tätt intill tillverkningen för att befinna sig nära 
de avvikelser som uppstår, och kunna se dem på nära
håll. Det här organisatoriska utvecklingsarbetet har
bedrivits under ungefär tjugofem år, med tilltagande
styrka. Och särskilt kraftfullt under namnet Scania
Production System, sedan 2004.

Liksom det gnetiga modultänkandet förs denna
andra aspekt av den övergripande ledningsstrategin –
detta ledningens språk för att beskriva inriktningen på

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.45  Sida 252



253

ett ständigt pågående förändringsarbete inom organisa-
tionen – ofta fram som en andra käpphäst i framgångs-
sagan Scania. Och säkert utgör den en del av en efter-
traktad och vägvinnande tillverkningsprincip. Men hur
vältrimmad, framgångsrik och åtrådd denna industriali-
serade process än må vara – och hur man än väljer att
beskriva den – är det som kommer ur den, som vi sett i
kapitel fyra, i många fall en sorts halvfabrikat. Då man
talar om att Scania – eller Volvo, man, Mercedes eller
daf, för den delen – tillverkar lastbilar bör man hålla i
minnet att alla dessa lastbilstillverkare framförallt tillver-
kar hytter påbyggda på chassier, och att dessa hytter och
chassier mer än nio gånger av tio kommer att komplette-
ras med någon sorts påbyggnation. Det, i en process som
ligger utanför den industrialiserade tillverkningsproces-
sen. För lastbilar som säljs inom Sverige sker detta ännu
mer frekvent än så. Och vad gäller dragbilar, den enda
lastbilstypen som inte kompletteras med någon påbygg-
nation, är det långt ifrån alla som är färdiga att använ-
das då de levereras från fabrik – som vi sett flera prov
på i kapitel tre. Också många dragbilar ska förses med
förvaringslådor, gångbord, och särskilda tankar, med
särskild belysning och skyltar på taket. De ska kanske
dessutom förses med Fleet Management-system, med
system för back-kameror och med stereoanläggningar,
och kanske ska de dessutom kläs om invändigt. Och
lackeras i åkeriets färger.

Sällan görs detta på fabriken, innan bilen lämnar
Chassi-porten i Södertälje, eller motsvarigheterna på
Scanias produktionsanläggningar i Zwolle, Angers, eller
São Paolo.30 Snarare utförs detta arbete i regel av någon
leverantör av lastbilspåbyggnader, som exempelvis Laxo
Mekan, som inte sällan också har någon lackeringsfaci-
litet knuten till sig – och, då kraven från kunden tilltar,
kanske även av någon extern lackeringsfirma, och i
extremfallet, av ytterligare någon påbyggare. Vad gäller
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hyttinteriören kanske någon särskild ljud- och bild-
byggare kallas in, och någon firma som klär om paneler,
britsar och stolar. I varierande utsträckning, och säkert
beroende på kundens önskemål, samt den enskilda 
återförsäljarens faciliteter, sker en del av detta påbygg-
nadsarbete även i återförsäljarnas egna verkstäder. 
Här installeras system för back-kameror och Fleet
Management-system, och här monteras – som vi sett
exempel på – extra strålkastare och andra småsaker 
som ska till.

Visserligen är denna fas av lastbilstillverkningen 
en del i en av Scanias tre kärnprocesser – nämligen
“Sales to Delivery”-processen –, och arbetsmetodiken
för den således väl definierad och reglerad av ramavtal
med de leverantörer av påbyggnader som Scania – som
en av flera lastbilstillverkare – samarbetar med. Men
tydligt är att denna process på samma gång är en hant-
verksprocess, där så gott som varje försäljningsprocess
utgör ett projekt som ska koordineras och genomföras
på sitt specifika sätt – utifrån olika förutsättningar, och
enligt olika specifikationer och krav. Det, nästan oavsett
hur ambitiöst ett bygge är. Apropå Kenneths eventuella
särart, påminner Bo-Göran Murstam, som säljer lastbils-
påbyggnationer på Laxo Mekan, om att “nästan var och
varannan åkare är ju likadana, va” och fortsätter: “De
har ju mer eller mindre olika krav på hur man ska styla
upp dem. Det är ju, det är ju sånt som vi gör som på
byggare. Vi är ju, vi är ju hantverkare. Vi får tillverka
byggnationerna efter kundens behov.” (Murstam 2006)

“… varje bil skräddarsys efter behov …”

Utåt tycks lastbilstillverkaren emellertid aldrig ha trött-
nat på att påminna sin omgivning om att en Scania-
användare får sin bil skräddarsydd efter sina behov och
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sina önskemål, något som ofta satts i förbund med den
modulära tillverkningsprincipen. Det har påtalats i års-
redovisningar: “Med Scanias modulära produktsystem
får kunden exakt den fordonsspecifikation han eller hon
vill ha.” (Scania ab 2003b, s.12) Och det har manglats
ut i annonsmaterial: “Genom Scanias unika modulsys-
tem kan varje bil skräddarsys efter behov” (Scania
1997). Dessa lovord har även sträckt sig från motor-
kraft och -prestanda, till dekor att tejpa på hyttsidan för
att smycka ut sin lastbil. Under paroller som “Rätta
kraften för din rörelse” har de mött den lastbilsintres-
serade i reklamannonser för det nya Intercooler-system
som introducerades i början av 1980-talet, där Scania
först stöddigt deklarerat att: “Det finns jobb, där bara
Stora Scanian duger. Vägarnas Konung, den starkaste.”
Men strax därefter också varit noga med att understryka
att: “Långt ifrån alla behöver sträcka sig till den klas-
sen, där Stora Scanian ensam regerar. Men fler motorer i
ett tätare program betyder att det blir enklare än någon-
sin att hitta rätt Scania-motor för varje typ av kör-
ning. / Den motor som ger dig rätt ekonomi.” (Scania
1982, s.60 – 61)

Redan 1980, då SL Sjöberg och Sture Bergendahl
skriver om Scanias historia i Trailer, påpekar de att:
“Hemligheten bakom företagets framgångar i form 
av ständigt ökande exportframgångar anses vara att
Scania bygger bilar som passar in för dom transport-
uppgifter som marknaden kräver. Lastförmåga, kva-
lité och service kombineras effektivt.” (Sjöberg &
Bergendahl 1980, s.52) Bara fyra år senare, under parol-
len “Färgstarkare än någonsin” uppmanar annonsmate-
rial i Trailer gemene Scania-kund: “Välj bland alla regn-
bågens färger.” Som Scania-kund kan du nu sammanlagt
välja mellan tio grundfärger på din hytt, men även kom-
binera varje färg med ytterligare nio stripningar, vilket
ger hela 90 olika kombinationer: “Matchande och
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brytande mot bilens grundfärg. Med de fyra nyheterna,
blå, silver och guld i metallic, samt en rödrandig stripe,
så kan du sammanlagt göra 90 olika kombinationer.
/ Naturligtvis finns alla stripesalternativen på rulle så att
bilens påbyggnad också kan få lite färgprakt. / Så bryt
dig ur den grå massan och bli en färgstark Scania-ägare.”
(Scania 1984, 32 – 33)

Det är naturligtvis den här typen av kombinatorisk
princip som ger modulsystemet dess påstådda flexibilitet,
och som det under årens lopp ständigt har ekat av i
företagets externkommunikation. Ibland talas det om
näst intill oändliga möjliga kombinationer (se t.ex.
Scania-Bilar i Stockholm 2006), någon annanstans om
två miljoner variationer. Och då det är dags för lanse-
ringen av ett nytt växellådsprogram 2006, med “lättare
och starkare modulära växellådor som matchar de nya

bild 49. 1984 har en Scania-köpare tio olika lack-färger att välja
mellan, och nio olika stripesalternativ. Det gör att en Scania-lastbil
går att få i 90 olika utföranden, lackerings- och stripningsmässigt. 
“Så bryt dig ur den grå massan och bli en färgstark Scania-ägare”, upp-
manar annonsen ovan. Foto: David Sköld
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motorerna”, förklaras förtjänsterna till exempel med ett 
snarlikt argument: “De nya växellådorna är en del av
Scanias optimerade drivlinor som ger kunden stora möj-
ligheter att skräddarsy sina fordon för alla typer av
transporter. En rad förbättringar och nya valmöjligheter
ökar produktiviteten och tillförlitligheten ytterligare.”
(Nordström 2005) 

Om olika utsagor om modulsystemets förmåga 
att leverera det skräddarsydda kan skönjas tidigt på
1980-talet, har de alltså blivit oerhört explicita från mit-
ten av 1990-talet ungefär, och tycks närmast slaviskt
följa på utsagor som rör modularitetsaspekten av
Scanias produktprogram. Men den påstådda förmågan
gäller framförallt det halvfabrikat som kommer ut ur
Chassi-porten. 

Scanias lastbilsprogram bygger på ett unikt modultänkande, där
delarna fungerar som ett system av “byggklossar”. Som kund sätter Du
samman Din unika bil, anpassad efter Dina speciella transportbehov.
Många konkurrenter har försökt efterlikna detta system, men fort-
farande har Scania den största valfriheten – och därmed störst chans
att exakt möta Dina önskemål. / Ett fåtal grundkomponenter som pas-
sar alla bilmodeller, kombineras med precis de komponenter som Du
själv vet att Du behöver. Totalt finns ett antal tusen att välja på kom-
ponenter att variera, det ger Dig ett närmast oändligt antal möjliga
kombinationer. Chassi, hytt, motor, växellåda, bakaxelväxel – allt kan
exakt anpassas efter just Dina transportbehov. / Utöver alla andra
fördelar, innebär modulsystemet en säkrare reservdelshållning. / Idag är
det naturligt att Du sitter en stund med Din säljare, tillsammans bör-
jar ni bygga bilen som blir Din optimala transportlösning med påbyg-
gnad och allt. (Scania-Bilar i Stockholm 2006)

Visst, också den övriga bilen kan uppenbarligen skräd-
darsys för att passa en åkare och dennes specifika prefe-
renser. Men att själva hytten och chassiet i sig är sam-
mansatta av en mängd moduler, underlättar inte nödvän-
digtvis detta arbete – kanske inkräktar det snarare på
flexibiliteten, och försvårar vissa typer av påbyggnads-
arbeten. Överlag sägs Scania inte vara nämnvärt bättre,
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eller sämre för den delen, än exempelvis Volvo, när det
kommer till att förbereda chassiet för vidare påbygg-
nadsarbete (Högberg 2005). Och framförallt krävs det
en ansenlig mängd arbete i detta nästa led, efter den
industrialiserade och vältrimmade tillverkningsprocessen
av modulbyggda hytter och chassier är till ända. Och då
tar alltså en hantverksprocess vid, i vilken en mängd
olika aktörer är inblandade på olika sätt, och genom
vilken fordonet, så att säga, kompletteras till ett arbets-
verktyg.

ett halvfabrikat,
och möjligheter på tilltagande

Då en lastbil – en hytt på ett chassi, inte sällan på
rålängd – lämnat Chassi-porten tillhör den typiskt det
återförsäljarbolag som beställt bilen från något av
Scanias distributionsbolag. Säljbolaget debiteras bilen 
i samband med den första leveransen från fabriken.
Under det vidare kompletteringsarbetet, som typiskt
koordineras av en säljare i visst samarbete med kunden,
står bilen, och småningom också påbyggnaden, i åter-
försäljarbolagets ägo. Först när byggprocessen är till
ända och lastbilen är färdig att använda övergår den i
kundens ägo – då bilen så att säga är nyckelfärdig. Eller,
om valet faller på att låta bilen förbli i återförsäljarbola-
gets balansräkning genom någon av de finansieringslös-
ningar som företaget erbjuder sina kunder, inleds då
avbetalningen av investeringen.

En lastbil som befinner sig i denna påbyggnads-
process innebär naturligtvis en viss bindning av såväl
kapital som säljresurser. Och en av de frågor som tilläg-
nats avsevärd uppmärksamhet på senare år, är utform-
ningen av gränssnittet mellan framförallt chassier, 
och påbyggnader (se t.ex. Gutiérrez & Rodriguez 2005).
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Vid utformning och tillverkning av chassier tas nämligen
inte särskilt stor hänsyn till vilken typ av påbyggnad 
som senare kommer att monteras på ekipaget. Något
som i påbyggarledet inte sällan leder till omfattande
demonterings- och återmonteringsarbeten, av lufttankar
och bränsletankar, av batterilådor och av bromspaket,
och kanske till och med av en och annan växellåda –
arbetsmoment som med ett chassi som var mer noga
förberett för påbyggnaden eventuellt skulle kunna und-
vikas, och därmed medföra minskade ledtider i påbygg-
arledet. Flera röster från marknadssidan på Scania,
påpekar att man inom företaget länge koncentrerat sig
mycket på produktionstekniska aspekter av den indust-
rialiserade tillverkningsprocessen: att finjustera och
optimera produktionsflödet med avseende på takt 
och producerad mängd delkomponenter och “färdiga”
lastbilar (Högberg 2005; Lithander 2006). I gränssnittet
mot påbyggarna finns det emellertid en stor förbättrings-
potential, och detta utgör en av de stora utmaningar som
företaget står inför, produktutvecklingsmässigt. “Lead
times in the Sales-to-Delivery process are a high-priority
area”, skriver till exempel Marcus Ollfors och Emma
Norrman (2006) i företagets koncerntidning Scania
World. Och det här är en utmaning där den discipline-
rade modulariseringsprincipen nog utgör ett ganska
kraftigt motstånd med de snäva rörelseutrymmmen och
många restriktioner den är behäftad med (Högberg
2005; Fridlund 2006).

Kanske ska man förstå huvudkontorets satsning på
en ny typ av produkt, Scania Komplett, som ett strate-
giskt drag som syftar i den här riktningen. Vad som bör-
jade som en lokal lösning på Scania-Bilar i Stockholm,
för att tillgodose kunder med väldigt brådskande trans-
portbehov, har nämligen lanserats på bred front som 
ett helt nytt produktsegement under 2006. Scania
Komplett är en serie av åtta olika standardfordon som
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tillverkas mot lager, i noga specificerade samarbeten med
bestämda påbyggnadsfirmor, och som alltså går emot
företagets inarbetade orientering mot att tillverka varje
lastbil mot kundorder. Det är en typ av produkt-linje
som rimmar med en strävan hos företaget att korta led-
tider, och med en önskan om att redan på tillverknings-
linjen veta vad som i en senare fas ska byggas på ett visst
chassi – något som inte alltid framgår då vissa återförsäl-
jare beställer hytter och chassier utan att någon kundor-
der finns i bakgrunden. 

Ytterligare en strategisk satsning, sägs det kompo-
nentmåleri vara som Scania öppnade under våren 2007
i Meppel i Nederländerna. Den tredje april deklarerade
Scania i en press-release att “individuellt lackerade last-
bilar” är “en växande affär”:

Scania inviger idag en ny anläggning för målning av hytt- och chasside-
taljer i Meppel, Nederländerna. Lastbilar som lackeras enligt varje
transportörs speciella önskemål är en växande affär, och med kompo-
nentmålning i egen regi tillvaratar Scania den potentialen. Måleriet
kommer vid full drift att ha 150 anställda.

– Vår satsning på att måla komponenter i egen regi är strategisk,
säger Per Hallberg, ansvarig för produktion och inköp i Scanias verk-
ställande ledning. Kortare ledtider och lägre kostnader jämfört med att
lackera enskilda komponenter efteråt gör det till en bra affär för både
våra kunder och Scania. Måleriet är dimensionerat för en effektiv
industriproduktion med hög kvalitet och med metoder som uppfyller
de senaste miljökraven. 

Bakgrunden till Scanias satsning är allt fler transportörer väljer att
profilera sig genom att lackera lastbilarnas backspeglar, luftriktare
och andra plastdetaljer i åkeriets egna färger. Målningen av dessa detal-
jer görs idag i stor utsträckning efter det att bilen levererats från
tillverkaren, vilket är både tidskrävande och kostsamt. 

Det nya måleriet är beläget i Scanias anläggning i Meppel, där
verksamheten upphörde i samband med att hyttillverkningen för fyra
år sedan koncentrerades till Oskarshamn i Sverige. Lokalerna har 
byggts om och anpassats för en rationell hantering av såväl förbehan-
dling som slutlackering av hytt- och chassidetaljer. 

– Tillgången på kvalificerad personal och närheten till slutmonte-
ringsanläggningen i Zwolle, som svarar för drygt 50 procent av vår
europeiska lastbilsproduktion, är de faktorer som främst avgjort valet
av etableringsort, säger Per Hallberg.
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Scanias komponentmåleri i Meppel kommer att försörja slutmonter-
ingsanläggningarna i Sverige, Nederländerna och Frankrike med lack-
erade hytt- och chassidetaljer. (Scania 2007)

På samma gång som en av de utmaningar som alltså
ligger framför Scania är att förbättra gränssnittet mellan
det som tillverkas industriellt i fabrik och påbyggarledet,
för att på så sätt korta ledtider, öppnar påbyggnadspro-
cessen för köparen att göra sig delaktig i lastbilsbygg-
nationen. Det finns, som vi sett i exempelvis Kenneths
fall, möjlighet för kunden att ta plats, utvidga bygg-
processen, och kanske till och med göra byggprojekten
till sina egna – till sina egna design-exkursioner, kanske
man kunde säga. Bland annat genom att ställa så höga
krav att han eller hon måste till att besiktiga påbygg-
naden; genom att ställa så höga krav att de aktörer som
normalt skulle involveras i en viss process får se sig
förbigångna; och genom att själv, eller i samråd med en
säljare eller någon annan, avgöra vilka andra aktörer
som ska kallas in istället. Medan alternativa påbygg-
nadsmöjligheter nog ofta identifieras och koordineras av
en säljare, finns det, som vi också sett prov på, även
möjlighet för kunden att konsultera någon utomstående
för att få del av dennes expertis, erfarenheter och kon-
taktnät. Och det finns, som vi också sett prov på, möjlig-
het att själv söka rätt på nya samarbetspartners, gräva
fram komponenter från någon mindre inarbetad under-
leverantör, och försöka få påbyggaren eller återförsälja-
ren att stå för inköpen. För medan en påbyggare kanske
typiskt arbetar med komponenter och detaljer från vissa
underleverantörer, är det få saker som hindrar att man
som kund ser sig omkring och utforskar de möjligheter
som står till buds.

Ju djupare engagerad en kund blir i denna process,
och ju kunnigare och ju mer erfaren, desto fler blir på
sätt och vis de valmöjligheter som ligger framför en. Och
desto fler blir de ställningstaganden som måste göras –
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valmöjligheter och ställningstaganden som annars skulle
överlåtas på återförsäljaren eller påbyggaren, och säkert
ske enligt gängse rutiner. 

det estetiska: 
(endast) en integrerad del av 
produktutvecklingsarbetet

Det är viktigt att skapa en lastbil som är attraktiv och användbar för
lastbilsförarna, inte minst därför att bristen på lastbilsförare är stor och
detta är ett sätt att bli attraktivare som arbetsgivare. Vi har lyckats
bra hittills och fått ett gott renommé bland förare och åkare. (Hansén,
citerad i Inblick 2003)

Kristofer Hansén har ett förflutet som designkonsult,
och som professor på Konstfack i Stockholm. Sedan
2001 ansvarar han, som påpekades i det första kapitlet,
för en industridesigngrupp som sysslar med det som på
engelska ofta benämns styling, det vill säga, framförallt
estetisk gestaltning av lastbilarna, och kanske framförallt
av lastbilshytterna. I den tidigare nämnda intervjun i
wm-Datas kundtidning Inblick, som publicerades i bör-
jan av 2003, berättar han att det bara fanns en eller ett
par designers fast anställda på företaget i början av nit-
tiotalet, och att det mesta formgivningsarbetet på den
tiden utfördes av externa designkonsulter – något som
då snarast var regel inom fordonsindustrin. Det med-
förde emellertid en del problem, bland annat uppstod det
“ofta en arbetskrävande skillnad mellan externa desig-
nintentioner och företagets egna utvecklingsmål”, enligt
ett citat i intervjun. Visserligen tar företaget fortfarande
hjälp av externa designkonsulter tio år senare, men det
har också etablerats en särskild grupp på ungefär tio
personer som specifikt arbetar med frågor som rör den
estetiska utformningen av lastbilarna. Det innebär dels,
kommenterar han i artikeln, att arbetet rent geografiskt
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utförs närmare övriga utvecklingsavdelningar, och dels
att arbetet med att “förfina och utveckla det som är
typiskt för Scania” underlättas.

Med en ökad betoning på ett ingenjörsarbete som i
allt högre utsträckning kommit att handla om att skapa
den rätta känslan – i artikeln citeras Kristofer på orden:
“Vi arbetar alltså med och genom ytan, med innehållet
gällande en produkts utformning så att den ska nå
högsta möjliga tillfredställelse, känslomässigt som
fysiskt” – har själva designutvecklingsarbetet naturligt-
vis blivit en integrerad del av den produktutveckling som
kontinuerligt sker på Scania. Och i praktiken spänner
arbetet mellan att bestämma utformningen och positio-
nen på en skruv som fäster askkoppen, likväl som det
kan handla om utformningen av hela bilen och dess lin-
jer, berättar Kristofer i Inblick.

På samma gång som styling-gruppen utgör en funk-
tion, med sitt specifika ansvarsområde, ingår medarbe-
tarna i en mängd av de tvärfunktionella projekt som
utvecklingsarbetet ständigt bedrivs inom. Det berättar
Kristofer Hansén under ett samtal på sensommaren
2006, där även Torkel Varg, som har ett övergripande
ansvar för såväl ergonomi- som stylingfunktionerna,
medverkar (Hansén & Varg 2006). Dels arbetar de med
förutvecklingsuppdrag – som syftar till att utveckla såväl
möjliga produkter som värdefull kunskap inför kom-
mande marknadsintroduktioner, och bedrivs under friare
arbetsformer. Och dels med utvecklingsprojekt som har
som mål att introducera en specifik produkt på markna-
den – så kallad kontinuerlig introduktion, där produk-
terna rör sig inom ramarna för de standardiserade gräns-
snitt som modulariseringsprincipen vilar på (jmfr. Scania
CV 2004, s.14). Medan den förra typen av utvecklings-
projekt kanske rör nästa generationens lastbilsprogram
och produkter som alltså ännu inte lanserats, kan den
senare handla om allt ifrån att föra in ytterligare en hytt-
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modell i ett befintligt program, till att ändra utform-
ningen på en viss förvaringshylla i Topline-hytten. 

Även om Scania nu alltså håller sig med en styling-
funktion, är den knappast att betrakta som ett designla-
boratorium som rör sig med väldigt fria tyglar. Många
pågående projekt med behov av designkompetens som
drar i många riktningar samtidigt, gör snarare att det säl-
lan finns resurser att bedriva lite mer vidlyftiga och
renodlade designprojekt. Belastningen gör, resonerar
Kristofer och Torkel, att formgivarna har svårt att hinna
med att utforma spektakulära konceptbilar, eller ens sär-
skilda utställningsbilar till mässor och till jippon som
Nordic Trophy, och så vidare. Visst har någon enstaka
spektakulär satsning förekommit – såsom den futuris-
tiska designmodell i skala 1:4 som avtäcktes på iaa-mäs-
san i Hannover hösten 2002, och som gick under nam-
net stax, Scania Truck Advanced eXterior. Men det rör
sig framförallt om någon punktinsats här, och någon
punktinsats där, och knappast om något kontinuerligt
och målmedvetet laborerande med visionära showcase-
produkter.

Inte heller har rent estetiska men realiserbara utvik-
ningar i form av någon särskilt utsmyckad serie ämnad
för någon särskild marknad, eller någon typ av pre-
mium-produktpaket eller särskilt produktsegement, sär-
skilt lätt att konkurrera om formgivarnas och ingenjö-
rernas tid och ansträngningar. Några medarbetare från
stylingfunktionen har varit med och skissat på något
sådant förslag som varit föremål för vissa diskussioner
och överläggningar på senare år, berättar Kristofer. Men
det förefaller nästan vara ett undantag i arbetet.

Precis på samma sätt som alla förslag till produktmo-
difieringar måste beredas innan de ger upphov till ett
utvecklingsprojekt som strävar mot en marknadsintro-
duktion, måste också den här typen av ärenden – det vill
säga, förslag på en ny produktlinje eller ett produktpaket
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– ta sig igenom en beredningsprocess innan det fattas
något beslut om huruvida företaget ska gå vidare med
dem. På våren 2006 består den, grovt skildrat,31 i ett
antal steg som sammantaget utgör ett ganska svårfram-
komligt gallringsförfarande – kanske framförallt för just
den här typen av ärenden. Förslaget presenteras först på
ett månatligt möte som rör lastbilarnas tekniska specifi-
kation (så kallade pm) eller på något av de produktport-
följmöten (pq) som äger rum varje kvartal. Och här sker
en första gallring. Passerar förslaget, initieras en besluts-
beredning som tar in och dokumenterar tekniska fakta
om projektet – det vill säga, som pekar på vilka produk-
ter som påverkas, vilka lagar, regler och certifieringar
som berörs, som presenterar någon information om
marknaden och vilka volymer som produkten antas sälja
i, och vilka ekonomiska konsekvenser projektet kan tän-
kas få med avseende på de arbetstimmar som det kom-
mer att ta i anspråk och de investeringar som kommer
att krävas. Därpå ska det passera ytterligare ett par
instanser. Det ska säkerställas att produkten spelar inom
modulariseringsprincipens ramar, och att det är möjligt
att allokera de resurser som krävs inom företaget för att
driva projektet, varpå beredningen eventuellt lyfts fram
till samma typ av möte som initierade hela beredningen
(det vill säga, ett pm- eller pq-möte). Och på dessa
möten avgörs, så att säga, förslagets framtid.

Inför detta avgörande har beredningsgruppen bland
annat satt samman en lönsamhetskalkyl som ligger till
grund för vilket beslut som fattas. Den tar i beaktande
vilken resursåtgång projektet kräver framförallt på
utvecklingssidan, och den tar i beaktande vilka investe-
ringar som kommer att behövas. Den ställer dessutom
dessa projektkostnader mot de mätbara kostnader och
intäkter produkten kan tänkas generera – över en viss
tid, med en viss diskonteringsfaktor. Motsvarar projek-
tet företagets lönsamhetskrav, är det inte osannolikt att
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det mynnar ut i den typ av uppdrag som betecknas kon-
tinuerlig introduktion.

Ärenden som framförallt är av estetisk art – som har
mer med prestige och mindre med prestanda att göra,
och som knappast drivits fram av faktorer så som ny
miljölagstiftning – stöter på många olika typer av mot-
stånd i den här processen. Även om en beslutsberedning
initieras har som sagt förslaget att rimma med de många
begränsningar som modulariseringsprincipen utövar på
en konstruktion. Men dessa begränsningar kanske inte
bjuder fullt lika mycket motstånd som de många miljö-
och kvalitetskrav som företaget åtagit sig att leva upp
till, och som garanteras genom att verksamheten bedrivs
inom ramarna för en mängd certifierade processer.
Exempelvis leder den miljöklassning som hyttproduk-
tions-anläggningen i Oskarshamn lyder under, till att
många metallic-färger helt enkelt inte kan erbjudas.
Kvalitetscertifieringar gör att hela bilen bland annat
måste genomgå och klara av omfattande skaktester – tes-
ter som inte bara ställer krav på kvaliteten, utan tar tid
att genomföra och utvärdera.

I konkurrens med andra, prestanda-relaterade och
kanske mer kritiska ärenden – som kanske har att göra
med kvalitetsavvikelser, eller som gör att kunderna på 
ett uppenbart sätt kommer att tjäna pengar på ny-
modigheten – ska dessutom en rad andra avdelningar
vara villiga att prioritera dessa ärenden. Enligt Sören
Fridlund, som under fyra års tid arbetat just med besluts-
beredningar på Scania, stannar de flesta ärenden just vid
den här gallringssekvensen, ofta med hänvisning från
konstruktionsavdelningen till att det saknas resurser att
hantera den utveckling som krävs. Teknikerna på kon-
struktionsavdelningen är fortfarande starka i förhållande
till marknadssidan, konstaterar Sören, och de tycks ha
en stor benägenhet att prioritera funktions- och kvali-
tetsorienterade ärenden. 
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Når ett ärende trots allt förbi dessa filter återstår så lön-
samhetskalkylen, enligt Sören det huvudsakliga krite-
rium som finns för att basera beslut på. Och också den
bjuder visst motstånd, då det dels kan vara problema-
tiskt att uppskatta försäljningsvolymer av rena design-
ärenden, och vad åkare kan tänkas vara villiga att betala
för extra flärd (Fridlund 2006 & Björkstrand 2006).
Dels lider kalkylen också brist på sådana grepp som 
kan fånga upp det eventuella mervärde som exem-
pelvis ett prestigepaket – i form av en särskild utsmyckad
produktlinje, exempelvis – eventuellt för med sig för
företagets hela verksamhet, svårmätt som detta uppen-
barligen är. 

Inte alla gånger är man heller överens om att sådana
saker som prestigeprodukter faktiskt har ett mervärde
för företaget, och för den övriga produktfloran. Enligt
Mikael Björkstrand, som varit sektionschef för den
grupp som arbetat med att bereda ärenden mot utveck-
lingssidan, drar man sig inom företaget i allmänhet för
att föra in ytterligare linjer eller särskilda produktseg-
ment i varumärket, eftersom det finns en strävan efter att
varumärket Scania, i sig själv, ska symbolisera prestige.
Dessutom har ju företaget redan v8-symbolen som anses
vara ett starkt varumärke i sig, och en redan befintlig
varumärkes-diversifiering. På så sätt tar alltså estetiska
initiativ av den här typen också genast an (varumärkes-)
strategiska dimensioner. Och Mikael Björkstrand påpe-
kar att det krävs ett enormt arbete för att motivera en
ren designfråga. För även om alla är överens om att det
är viktigt för företaget att upprätthålla ett högt anseende
vad gäller den estetiska gestaltningen generellt, är det
svårt att sätta ett värde på ett enskild ärende.

Medan stylingaspekter alltså blir allt viktigare för
Scanias utvecklingsarbete och ges allt mer resurser, tycks
detta framförallt manifestera sig i lastbilsprogram där
grundprodukten utformas med dessa värden i åtanke.
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Det förefaller som om väldigt få utvecklingsärenden lyfts
fram som förbättringsåtgärder som är av rent estetisk
karaktär, och att sådana åtgärder istället, i regel, bakas
in bland andra – i ärenden som medför mer omfattande
förändringar. Och i den mån det ändå sker, har de svårt
att nå hela vägen fram i beslutsberedningsprocessen, till
den punkt då det skrivs ett uppdragsdirektiv och det
allokeras resurser för att arbeta vidare med ärendet som
ett utvecklingsprojekt med syfte att introducera en viss
produkt på marknaden vid en given tidpunkt.

Just ett prestigepaket är en fråga som varit på dag-
ordningen flera gånger under senare år, framdrivet i för-
sta hand av marknadssidan (som varit skild från utveck-
lingssidan, och därigenom skild från formgivningsfunk-
tionen). Bland annat fanns det vissa krafter som verkade
för att skapa en särskild linje i samband med att 4-serien
gick in på sitt sista tillverkningsår (i Europa) 2004, och
vissa som verkade för att företaget skulle satsa på att
erbjuda sina kunder något extra i samband med lanse-
ringen av den v8-motor, med 620 hästkrafter, som lanse-
rades under 2006. Ingendera förslaget nådde dock hela
vägen i beredningsprocessen.

Såväl Kristofer Hansén som Torkel Varg var inkopp-
lade på förslaget att lansera en prestigevariant av 
4-serien. Men efter att ärendet beretts, var också de av
uppfattningen att det skulle bli alldeles för dyrt. 
Bland annat på grund av de verktygsinvesteringar och
maskininvesteringar som hade krävts – såsom appara-
tur för att pressa en ny typ av sidokjolar. Nu föll det sig
visserligen så att man på marknadssidan ändå utar-
betade en prestige-linje, men en väldigt förenklad version
av det fallna förslaget; en som knappast fick kosta
någonting, och som knappt någon formgivare alls
befattade sig med. Den kom också att lanseras, som
Scanias SilverLine på våren 2004. Men serien sålde
dåligt och tycks allmänt betraktas som ett veritabelt
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fiasko – även om Carstens Nielsens Jade Idol byggts upp
från en SilverLine.

Får man tro Kristofer och Torkel, har SilverLine-
satsningen också bidragit till att många dragit öronen 
åt sig vad gäller den här typen av mindre ambitiösa
utvikningar, som kanske snarare bidrar till att stjälpa 
än att hjälpa företagets renommé. Ska det satsas, ska det
satsas ordentligt.

Och kanske finns det en mer utbredd attityd av det
här slaget på huvudkontoret och på Scania Tekniskt
Centrum i Södertälje. För den gedigna gallringsprocessen
till trots, uppkommer det då och då utvecklingsprojekt
som är mer trevande till sin karaktär. Kanske, genom att
något udda tillbehör som endast funnits i en provisorisk
konstruktion, som inte lämpat sig för massproduktion
varken kvalitetsmässigt eller konstruktionsmässigt, visat
sig bli väldigt populär och sedermera efterfrågats i större
volymer – och därmed föranlett en förbättrad konstruk-
tion. Men att prova sig fram, först i liten skala, och
sedan, om något visar sig vara eftertraktat på markna-
den, utveckla detaljen för mer storskalig produktion,
betraktas inte sällan som ett slags misslyckande – trots
att det affärsmässigt, säkert är väl så lönsamt. Det menar
åtminstone Torkel och Kristofer, som tycker sig ha märkt
av denna inställning allra tydligast på konstruktionssi-
dan – det vill säga, en låg tolerans för att konstruera om
en detalj flera gånger, ett motstånd mot att lära sig
genom att prova sig fram, och en strävan efter att genast
industrialisera en nymodighet, att genast utveckla och
producera en detalj i full skala; en inställning att göra allt
rätt från början.

Sammantaget har alltså den som sysslar med estetisk
utveckling av lastbilar på Scania, och med styling, ett
gytter av utmaningar framför sig. Hon rör sig i ett
utrymme inskränkt av modularitetstekniska aspekter
och diverse kvalitets- och miljöcertifieringar, av priori-
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tetssvårigheter rörande den företagsinterna resursalloke-
ringen, och av oförmåga i företagets processer att vär-
dera sådant som har med anseende eller prestige att göra.
Möjligtvis bidrar en viss rädsla för att låta små halvlyck-
ade satsningar visa vägen för mer omfattande utveck-
lingsprojekt, och en strävan efter att genast industriali-
sera en nymodighet, till att krympa det än mer. Och bara
medvetenheten om hur trångt och trögt det kommer att
bli fungerar eventuellt som en stoppkloss i sig. Ungefär
så beskrivs åtminstone situationen av några som arbetar
med dessa frågor.

interludium v

Trailer, Nordic Trophy, skvaller olika åkare emellan,
dignande leverantörsförteckningar, teckningstävlingar,
modellbyggande, datorspel som 18 Wheels of Steel:
Pedal to the Metal och allt vad det kan vara, verkar
uppenarligen inte vara de enda aktörer och institutioner
som bidragit till att skapa en ideologisk custom-byggar-
fantasi (och en symbolisk ordning som skriver in den
fullkomliga lastbilen i begärsstrukturer som tycks råda
på custom-byggar-scenen, och inom åkeribranschen
något mer generellt). Också några av de reklambudskap
som kommit ur Scania det senaste kvarts-seklet, ser ut
att ha uppmanat Scania-användare att snygga till sina
ekipage, synliggöra sig, och skilja ut sig – visserligen
genom att, på kombinatorisk väg och med hjälp av
företagets modulprincip, sätta samman individuellt
utformade skapelser. Men genom att ändå ihärdigt
påtala värdet i detta, och genom att uppmärksamma och
samarbeta med Svempa i marknadsföringssyften, tycks
ett av de budskap som strömmat ur företaget under
många år, i riktning mot användarna, ha varit: det
kundanpassade och färgstarka är Gott, och något för
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Scania-kunden att (veta att) värdesätta. Med tanke på att
gemene Scania-kund nog känner till att Scania-lastbilen
såsom den levereras direkt från Chassi-porten är långt
ifrån att betrakta som en skapelse som är slutgiltigt
anpassad till kundens specifika önskemål, verkar det inte
helt otroligt att detta budskap tett sig som en uppmaning
att engagera sig i en förlängning av den anpassning som
exempelvis den modulära konstruktions- och produk-
tionsprincipen bistår med. Ett mantra och ett marknads-
föringsdrag som härigenom manat på en typ av intresse
som Scania på sätt och vis säger sig hantera, men som
kanske snarare lett användare till att ta efter Svempa,
själva bli custom-byggare.

Om vi dessutom tar i beaktande Truckstar Magazines
Pimp A Scania-tävling, som alltså arrangerades i samar-
bete med Scanias distributör i Nederländerna, framträ-
der den här uppmaningen än tydligare: som om Scania
och dess olika dotterbolag gärna vill se sina användare
engagera sig i den här typen av verksamhet; som om
företaget uppmuntrar åkare att utforma sitt Scania-for-
don helt efter “eget huvud”. Medan de uppmuntrande
gesterna gentemot Svempas blänkande bärgningsbils-
byggen på 1980-talet kan läsas som ett drag som också
ekar av denna uppmaning, har uppenbarligen samarbe-
tet med Svempa och Jan kring begränsade upplagor
sedermera närt också ett sug efter ytterligare estetiskt
förfinade Scania-produkter, levererade med en ökad grad
av estetisk förädling redan från Chassi-porten. 

Och medan den här typen av aktiviteter och de bud-
skap de ser ut att förmedla – en tro på det custom-
byggda i olika tappning – på så sätt ser ut att sporra
såväl en efterfrågan av särskilt och redan utsmyck-
ade Scania-fordon som ett intresse hos användare att 
(vidare-)utveckla det kundanpassade i egen regi, ser vi
hur detta på olika sätt ser ut att kollidera med vissa stra-
tegiska strävanden, och vissa attityder som sägs råda
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inom företaget. Vi ser också hur Scania har vissa svårig-
heter att handskas med den custom-rörelse som företaget
alltså ser ut att ge viss näring åt – det, alltså genom att
underblåsa den ideologiska fantasi som ser ut att bära
fram denna rörelse, bidra till dess fortplantning och
fortbestånd. 

Låt oss som hastigast titta på några exempel på detta.
På lackeringsanläggningen i Oskarshamn har antalet
möjliga kulörer blivit väsentligt färre på senare år. Delvis
en konsekvens, verkar det, av tilltagande produktivitets-
krav och investeringskalkyler som har svårt att fånga
sådana värden som är svåra att omvandla till siffror, och
som på ett mer indirekt eller långsiktigt sätt är relaterade
till företagets lönsamhet. Och delvis en konsekvens, ver-
kar det, av strängare yttre krav på företagets produk-
tionsprocesser – som exempelvis härrör från miljö-
certifiering. Det låter åtminstone Kristofer och Torkel
påskina. I den mån kunden istället lackerar sina fordon
i påbyggnadsledet, ser det ut att inte bara göra lastbilen
dyrare och påbyggnadsprocessen mer påfrestande för
åkaren själv. Utan det ser också ut att bidra till utdragna
ledtider (vilket vi ska se ytterligare prov på i kapitel sju)
– något som alltså går emot det som betecknas som en av
företagets viktigaste utmaningar: strävan efter att korta
den tid som förlöper mellan att fordonet lämnar chassi-
porten och överlämnas i nyckelfärdigt skick till kunden.

Om färgpalettens tidigare omfång har haft svårt 
att hävda sig relativt andra intressen, ser det ut att även
gälla utvikningar som koncentrerar sig på estetiska
värden mer generellt. Interna utvecklings-ärenden som
syftar till estetiska innovationer tycks ha svårt att bli
prioriterade och tilldelas resurser på Scania Tekniskt
Centrum – något som bland annat gäller satsningar 
på särskilda produktsegment eller på begränsade uppla-
gor. Som vi sett tycks anledningarna vara flera, där
faktorer såsom en tuff sållnings-process med strikta
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lönsamhetskalkyler, stort inflytande från konstruktions-
avdelningen och en attityd som sägs betona betydelsen
av att göra rätt från början och direkt satsa storskaligt,
naturligtvis spelar in. Det talas om att Scania helst vill
kunna lösa den här typen av utbroderingar redan på line,
eftersom det också antas säkra kvaliteten.32 Och det sägs
att man i viss mån räds samarbete med parter som skru-
var fast en mängd påhäng på lastbilarna – påhäng som
kanske snart sitter löst, faller av och orsakar problem,
och kanske får företagets kvalitetsrenommé att falna. Vi
minns även det omtalade dilemmat om att ytterligare
diversifiera varumärket. Ännu en komponent som håller
tillbaka tycks alltså vara att dessa projekt strider mot
företagets marknadsförings- och varumärkesstrategi, i
flera olika avseenden.

Det tycks också ha varit med ett visst, och inte obe-
tydligt mått av motvilja inom de egna leden, som r620
The Griffin-projektet trots allt gavs grönt ljus. Det kon-
staterar Jan Gisslén som varit den person på marknads-
sidan på Scania som ansvarat för projektet.

Det förefaller inte heller som om den utvärdering som
vissa av Svempas och Jans show-byggen också används
för, sker mer än väldigt lokalt inom organisationen.
Dessa ekipage verkar kunna fungera som underlag inför
diskussioner som rör den specifika utformningen av pro-
dukterna i den typ av projekt som r620 The Griffin
utgör. Men Kristofer och hans kollegor på styling-enhe-
ten tycks befinna sig långt ifrån dessa diskussioner – som
istället mest tycks ha involverat några personer på mark-
nadssidan. Kristofer, och Torkel, beskriver ju dessa
utvikningar som om de skedde på flanken, bortom for-
mella strategier och certifierade utvecklingsprocesser.

Vi kunde därmed säga att den här typen av projekt
inte tycks vara något som Scania, som organisation –
med sina många medarbetare, utvecklingsprocesser, stra-
tegier, kalkylredskap, utvärderingsrutiner och allt vad
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det kan vara – nödvändigtvis strävar efter att sysselsätta
sig med. Snarare tvärtom, synes det. Då Scania, eller rät-
tare sagt: ytterligare någon eller några medarbetare på
marknadssidan, väl försökt att ta över taktpinnen från
Svempa med upplagor som Top Class och The King, ver-
kar resultatet såväl ha blivit mindre lyckat som mindre
eftertraktat i användarledet.

Mot bakgrund av dessa iakttagelser, tycks huvudkon-
toret, Scania Tekniskt Centrum och i viss ån även pro-
duktionsanläggningarna, ha vissa svårigheter att att
handskas med sina lead users, och de ringar på vattnet
som dessa ser ut att ge upphov till. Det tycks ha blivit
svårare för användare såsom Kenneth – en lead user i sig,
och på samma gång en sorts replika av pionjären på
custom-byggar-scenen – att få sina lackerings-krav till-
godosedda inom ramarna för den industriella tillverk-
ningsprocessen, och ett engagemang av hans kaliber 
ser ut att kunna tänja ut ledtiden i påbyggnadsledet.
Skulle gemene användare drabbas av ökade custom-
byggar-ambitioner, kunde man åtminstone tänka sig 
att en sådan rörelse skulle kunna ha en viss inverkan på
påbyggnadsledets ledtider i allmänhet, verka i motsatt
riktning mot vad företrädare för företaget säger sig
sträva mot, och därmed kanske komma att utgöra en
belastning för Scania. Det här är nu kanske inte ett van-
sinnigt stort problem, för med fler engagerade användare
med den här typen av ambitioner, följer säkert lokala
lösningar – fler styling-hus som koncentrerar och speci-
aliserar sig på den typ av hantverk som Svempa gjort sig
känd för att bemästra i exempelvis Italien, och även på
att koordinera de olika ingående och mer hantverksmäs-
siga momenten på sätt som gör att produkterna löper
snabbare genom verkstäderna. Medan Scania öppnat en
ny målerianläggning i Meppel i Nederländerna, avsedd
att förse monteringsanläggningar med sprutspacklade
och lackerade paneler, ser det också ut att ha vuxit fram
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en och annan mer renodlad styling-verkstad för tyngre
fordon på senare år – en sorts påbyggare som dock inte
tillverkar och monterar aggregat såsom Laxo Mekan,
men som sysslar med allt från kaross-arbeten till lack-
ering, stripning, motivlackering och inredningssömnad.
En sådan firma är van Winkoop, som också deltog i upp-
arbetningen av Pimp A Scania-ekipaget. Ännu ett försök
till en lokal “lösning”, är Scania Atelier: ett särskilt pro-
duktsegment där Scania-bilen specialutrustas i Scanias
regi och på kundens beställning. Exteriört, med någon av
de tolv metallic-färger som står till förfogande. Och inte-
riört med mattor och dörrfoder med särskilda brodyrer,
aluminium-paneler bland annat på instrumentbrädan,
flerfärgade fåtöljer, och inte minst fyra alternativ till mul-
timedia-paket, där åtminstone ett par samspelar med
Fleet Management-systemet, och som bland annat inbe-
griper cd- och dvd-spelare samt ytterligare lcd-teves-
kärmar. Återigen är det Italscania som erbjder den här
möjligheten till sina kunder. Försäljningen tycks ligga på
något eller några exemplar i månaden, landet runt. Och
vad vi tycks se är en slags mångfald i såväl det estetiska
intresset, som i hur det angrips. 

Kanske är Svempas verksamhet och en serie som 
The Griffin långt ifrån att betrakta som en överbrygg-
ning och en syntes mellan användare och tillverkare,
utan snarare ännu en instans av en sorts rest-produkt
som tycks gro mellan dessa två parter, ur samspelet dem
emellan, och som på olika sätt ger näring åt en typ av
intressen som öppnar för nya affärsmöjligheter och
affärsområden; en restprodukt som på olika sätt utvid-
gar värdekedjan i den tunga lastbilsbranschen och öpp-
nar för nya typer av specialiserade aktörer (såsom
stylinghus för tunga fordon), och som på samma gång
driver tillverkaren mot att röra sig mot ständigt nya
domäner, och lokala lösningar. En sorts restprodukt som
både brygger över det strukturella mellanrummet som
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skiljer användare från tillverkare genom att finna sätt att
tillgodose vissa styling-intressen på närmast industriell
väg, men som i en annan mening drar isär de två par-
terna och öppnar för en ny typ av påbyggnadsverksam-
het – och nog även en ny typ av design-ikoner vars ska-
pelser lär (unga) användare att åtrå den fulländade last-
bilen. Med andra ord: som underblåser fantasier som
förstärker subjektets omöjliga relation till objektet.33

På samma gång leder Svempas lead usage till att 
hans verksamhet utvecklas, gror, och spänner upp det
utrymme som skiljer användare från tillverkare, i någon
mån; till att hans verksamhet blir ett slags restelement
som Scania inte förmår inbegripa i sin verksamhet, att de
krav som Svempas verksamhet när, inte förmår hanteras
av Scania. Det kunde innebära att han, samtidigt som
han täcker över det strukturella mellanrummet, och
skjuter ned en kil i det, utvidgar det, skapar ett intresse
för detta omöjliga – och det på olika sätt.

Man kunde dessutom fråga sig huruvida en syntes
över huvud taget vore möjlig dessa två parter emellan, då
dynamiken i den rörelse som såväl Svempa som Kenneth
är en del av, och som tycks generera detta restelement,
ser ut att stamma ur fantasier och begärstrukturer – ur
fantasier som ständigt förändras, som skiftar med för-
ändringarna i sin omgivning, och begär som ideligen
återskapas av dessa skiftningar. För att kasta något ljus
över den här frågan, låt oss återigen vända blicken mot
Kenneth, och den andra fasen av hans bilköp.
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28. Detta har återberättats av en före detta Scania-anställd, Lars
Uppvall, som numera är verksam vid Institutionen för industriell
ekonomi och organisation vid kth.
29. Exempelvis produktionschefen Thomas Karlsson, under ett
studiebesök 2006-10-23.
30. Möjligheten har dock nyligen införts, för vissa typer av kunder.
Under orderbeteckningen Fit For Use förser Scania i viss utsträckning
lastbilar med specialdetaljer i egna utrustningsverkstäder som är
belägna i anslutning till företagets fabriker.
31. Skildringen bygger på samtal med Sören Fridlund, som under en
fyra-årsperiod arbetat med just beslutsberedningar, samtal med Mikael
Björkstrand, som varit Sörens överordnade, studier av en serie före-
tagsinterna styr-dokument som beskriver beredningsprocessen, samt de
samtal med Kristofer Hansén och Torkel Varg som tidigare refererats.
32. Med det samarbete som ändå bedrivits med Svempa har Scania
varit tvunget att utvidga kvalitetssäkringsarbetet också till processerna
i Svempas verkstad.
33. För att inte tala om objektets omöjliga relation till subjektet.
Kapitel sju och nio diskuterar denna inversion något närmare.
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tjänster och gentjänster?

Det är alltså demodag på Scania i Lindvreten. På gårds-
planen framför tvätthallen står en expo-trailer som rym-
mer några olika varianter av Scanias Fleet Management-
system, några olika lösningar som man kan titta på,
fingra på, läsa om i några olika broschyrer. 

Utanför duggregnar det, och i skydd av trailerns 
uppfällda sida och några parasoll, grillar någon korv och
bjuder på festis.

Kenneth småpratar med Thomas Holmström, och
med någon annan åkare. Och han råkar i slang med en
västgöte som arbetar för växellådetillverkaren Allison
Transmission, som tycks särskilt nyfiken på den verksam-
het Kenneth driver, och på de bilar han håller sig med.

Kenneth berättar om sin vagnpark och förevisar den
lastväxlare han själv kör, som står parkerad en bit bort. 
Dagen innan, avslöjar västgöten, har kusinen hans näs-
tan vridit nacken av sig när de två passerat samma bil
någonstans i närheten av anläggningen. 

Och snart talar de två om den nya liftdumpern, som
enligt Kenneth borde vara klar om någon månad eller
en och en halv, och som ju kommer att bli ännu finare än
hans befintliga bilar, med ännu flera lampor, och med
lackerade mönster på hyttsidorna – mönster som kom-
mer att vara stiliserade versioner av MiljöTrans befint-
liga logotyper och symboler, och se bra mycket häftigare
ut än de som pryder bilarna idag. I den, har de båda
eventuellt också ett gemensamt intresse. Den har nämli-
gen utrustats med en automatlåda från just Allison
Transmission, och den kommer, uppskattar Kenneth den
här maj-eftermiddagen, att vara runt och visas på unge-
fär fem utställningar de kommande åren. De båda är
överens om att den nog kommer att väcka en hel del
uppmärksamhet, och västgöten tycks intresserad av att
ta tillvara de möjligheter som detta för med sig, genom
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att låta bygget ståta med företagets logotyp. Kanske tej-
pad på hyttsidans nedre, bakre ände. Kenneth konstate-
rar att det eventuellt blir lite utrymme där. 

Och västgöten uppmanar honom att ta fram ett par
förslag, så ska han själv höra efter med sina kollegor om
det finns något intresse för någon form av samarbete.

Mellan raderna kan man ana sig till det finns en
förväntan om att få något tillbaka, ifall det skulle bli så
att Allison-logotypen får en plats på hyttsidan. Kenneth
säger det inte rakt ut, men för genast på tal den ovilja
han mött från Laxo Mekans sida, att se något extra
värde i att “den absolut ballaste liftdumpern de någon-
sin byggt”, också utsmyckas med dekaler med aggregat-
tillverkarens namn. “Nånting borde jag ju få för’et”, i
och med att hela bygget väcker så stor uppmärksamhet,
konstaterar han.

Och ja, jo. Västgöten ska nog höra sig för med kolle-
gorna om vad det kan vara värt. För det är ju fina byg-
gen som tusan.

Under tiden de talar om MiljöTrans befintliga vagn-
park, och om kommande bilar, nämner även Kenneth att
han har funderingar på att skaffa sig ännu en bil. En ny
bil åt sig själv.

Endera kan det bli till att ersätta den egna bilen, 
eller utöka flottan med ytterligare en; i så fall en tre-
axlad Scania p420, med Euro 5-motor och ett lågbyggt
Livab-lastväxlaraggregat från Zetterbegs som går att
använda i de många trånga garageutrymmen som finns i
Stockholms innerstad, där många av MiljöTrans con-
tainrar cirkulerar. 

Ungefär som den vita bil som står parkerad på gårds-
planen, säger Kenneth.

Men då det är dags för något bilköp, har förhopp-
nings-vis den fula damask som Allison-lådans knapps-
ats klätts in i på den nya p-serien, bytts ut till något snyg-
gare. Kanske en gjuten kåpa. För även om Kenneth är
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belåten med hur Allison-lådan fungerar, och den, enligt
Thomas Holmström som återigen fallit in i samtalet, är
förknippad med få problem, faller damasken dem knap-
past i smaken. 

“Hur i helvete ser det ut där, med jävla monteringen
av den där jävla?”, utbrister Kenneth då den kommer
på tal. 

“Det går ju inte att haaa ens en gång – jag trodde jag
skulle dö när jag såg det första gången”, tillägger 
han snart, efter att såväl Thomas som västgöten fallit in
i klagosången. 

“Vi får se när de kommer, vad vi kan göra med
den…”, konstaterar han, innan det lilla samtalet rundas
av, och Kenneth ger sig in i expotrailern för att bli något
klokare på hur han egentligen skulle kunna använda sig
av Scanias Fleet Management-system.

det finns påbyggare 
och påbyggare – och många krumbukter 

som ska finna sina former

Månadsskiftet mellan maj och juni. Vad gäller den nya
liftdumpern står den, den här majeftermiddagen och
väntar i Södertälje, och ska transporteras till rj Mekan
nästkommande dag. Där ska aggregatet lyftas av från
från chassiet, luft-tankarna flyttas in i chassi-ramen, och
hydraulpumpen som kommit med från Laxo Mekan,
monteras på bilen.

Men till dessa standardmässiga operationer, är det
många krumbukter som ska finna sina former. Viss-
erligen kommer inte knappsatsen till växellådan att
behöva modifieras på den här bilen. Men alla de andra
abrovinker som Kenneth och Jan haft för ögonen måste
finna sina konstruktioner – det, inte sällan genom att
laboreras och pratas fram. Sedan ska de förstås tillver-
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kas. Dessutom ska många av de komponenter som bilen
ska utrustas med samlas ihop. Mycket är förbeställt,
medan vissa saker återstår att införskaffa, kanske på
Biltema, kg Knutsson eller någon annanstans.

Den sista maj uppskattar Kenneth att Jesse och de
andra på rj Mekan kommer att behöva en och en halv
vecka till, för att få klart bilen innan den går ner till Bra
Ljud i Bil i Norrköping för stereobygge. 

Efter ett besök på rj Mekans verkstad en vecka
senare, står det dock klart att den planen är alltför opti-
mistisk. Fortfarande har inte Krima lyckats leverera för-
varingsskåpen och hydraultanken, och det är både
många mindre detaljer och mer omfattande installatio-
ner som fortfarande har att finna sina form. Det stora
problemet med det här bygget, konstaterar Jesse åtskil-
liga gånger, är inte själva byggnationen, utan elen. För
det blir stort effektuttag, med en värmefläkt på 750 Watt
i förvaringsskåpen och åtminstone 24 extra bromsljus à
la fem Watt som ska läggas till de redan många arbets-
strålkastare och positionsljus som Kenneths bilar van-
ligtvis utrustas med.

Dessutom måste en del av det arbete som Laxo redan
utfört, göras om eller finjusteras på grund av sviktande
precision i metallgodset.

Under besöket på verkstaden, som varar i en timme
och 45 minuter, pratar Kenneth och framförallt Jesse,
men även Erik som är duktig på elinstallationer, igenom
vad som ska göras och hur – det vill säga, på vilket sätt
och i vilken ordning relativt den stundande lackeringen
av de resterande delarna av bygget. 

Många av de lampor som rj har att montera, kom-
mer endera att behövas maskeras eller demonteras då
aggregatet ska lackeras. På samma gång måste de monte-
ras före lackeringsmomentet eftersom bilen ska registre-
ringsbesiktigas innan den går på lackeringen. Kanske blir
det till för de på rj Mekan att förlackera vissa delar.
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Ja, frågan är dessutom hur men överhuvud taget ska få
dessa lampor och deras socklar att se bra ut. Kenneth är
nämligen klart brydd över att inte de runda hålen i fram-
stammen, och de rörstumpar som fungerar som en slags
förlängning av hålen och som ska omge lamporna, inte
passats perfekt mot varandra då de svetsats samman.
Och eventuellt måste ytorna filas till och spacklas upp så
att de blir jämna. Dessutom lider den stålprofil som löper
på “baksidan” av framstammen och som ska hålla dessa
bromsljus, av bristande precisionsarbete – lamporna
hamnar nämligen inte centrerat i rörstumparna då de
monteras i de förborrade hålen i profilen. Jesse bannar
Laxos konstruktörer och hantverkare som egentligen
inte borde kunna misslyckas med passningen, med tanke
på att de har tillgång till lasertillskärning – med all den
noggrannhet och precision som sådana verktyg möjlig-
gör. På samma gång försäkrar han Kenneth om att det
inte borde vara alltför svårt för lackeraren att spackla till
hålen så att de ser bra ut i slutändan, om de på rj bara
filar till rörstumparna något. Lackeringsfirman är ju
trots allt van vid att lackera personbilar, med alla de krav
på hög finish och noggrant detaljarbete som det innebär,
resonerar Jesse.

Vad gäller lampinfästningar, är dessutom de platt-
järn i framstammen som några veckor tidigare vållat en
hel del huvudbry och tycks ha bidragit till att aggregatet
var tvunget att monteras om på chassit, alldeles för
långa. Märkligt, tycker Jesse, att man kan göra så fel
när man vet exakt vilka lampor det rör sig om, och alla
mått man behöver för att utforma fästena finns i kg
Knutssons katalog.

Av idén som Kenneth stulit från Cornell Walker i
teveserien Walker, Texas Ranger – det vill säga, att foga
in blixtljus i de främre strålkastarna – har de själva
lyckats få till en lösning som de säger sig vara oerhört
nöjda med. Efter att ha svarvat till baksidan (av strål-
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kastarna) har de lyckats uppnå en perfekt passform
mellan lampfot och försänkning, berättar Jesse. De har
inte ens behövt använda silikon för att täta, och går
något sönder är det väldigt enkelt att laga. Det är näs-
tan så att de funderar på att börja saluföra konstruktio-
nen på något sätt, säger han.

Sten, som ska köra den nya liftdumpern, och som
kanske är den som är bäst bekant med den förra, är
också med i Tumba. Tillsammans rör sig Sten, Kenneth,
Jesse och Erik runt den äldre bilen som står parkerad
ute på gårdsplanen, och talar om vad som fungerar bra
och vad som fungerar mindre bra, och hur den nya bilen
ska utformas relativt det äldre bygget. De talar om posi-
tionen på de gummimattor som hindrar containrarna
från att glida omkring på flaket, om placering och
utformning av de förvaringslådor som ska placeras
innanför sidokjolarna, om eventuella konstruktioner av
de takfästen som ska hålla ljusrampen med åkeriets
namn. Om placeringen av positionsljusen, av den bakre
registreringsskylten, av back-kameror och av de slir-
skydd som ska monteras på den nya bilen – så kallade
OnSpot-kedjor. Och de talar en stund om hur avrin-
ningshålen i flaket kan utformas, och hur man med rör-
böjar och slangar kan leda slaskvatten ner genom chassi-
ramen; om elinstallationer, och om olika typer av tät-
ningar. De utbyter erfarenheter och funderar på eventu-
ella problem som kommer att uppstå med alla de nya
lösningar som ofrånkomligen måste till – eftersom få
saker kommer att vara exakt likadana som senast, då det
ju dessutom var Laxo Mekan som stod för allt monte-
ringsarbete. Det är förbluffande hur stor skillnad det
ändå är på de två bilarna konstaterar Jesse, trots att den
äldre bara är fyra år gammal.

Inne i verkstaden pratar Kenneth, Sten och Erik ige-
nom vilka knappar på instrumentbrädan som ska styra
aggregatet, värmefläkten i förvaringsskåpen, olika typer
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av arbetsbelysning, slirskydden, och så vidare. Erik
funderar på hur de olika delarna ska drivas och styras.
Antagligen, gissar han, kommer de att behöva bygga
åtminstone två elcentraler. Kanske till och med så många
som tre.

En annan konstruktion de återkommer till åtskilliga
gånger är var och hur den bakre registreringsskylten ska
placeras. Frågan är, också, om man ska bygga in de extra
blixtljus och backljus som ska sitta nedanför flaket,
längst bak, i en plåtlåda som även får hålla skylten. Och
utrusta det hela med några små diod-lampor som lyser
upp skylten då det är mörkt. Följdfrågan är i så fall om
plåtarna ska svetsas eller bultas fast, och hur de ska 
placeras. “Jag måste fundera på hu-hur vi ska sätta i dem
så att det ser bra ut”, konstaterar Kenneth efter att 
frågan har diskuterats fram och tillbaka en bra stund.
Liksom många av samtalen under besöket flyr de från
ämnet, för att eventuellt återkomma lite senare, kanske
till och med flera gånger. Apropå registreringsskylten
pekar plötsligt Kenneth på en annan bil som står i verk-
staden och konstaterar att han i alla fall inte tänker ha
sin skylt placerad på samma sätt. Någon skrattar till, och
Jesse svarar ironiskt att om man nu skulle vilja ha skyl-
ten monterad på det sättet, då ska man be Scaniabilar i
Stockholm att montera skylten. Då kan man räkna med
att det blir på det viset. Precis så avigt. 

Samtalen rör knappast bara utformningen av den nya
bilen. Framförallt Kenneth och Jesse delar även erfaren-
heter om andra åkare, andra bilbyggen och andra aktö-
rer i påbyggarbranschen. De hittar till exempel gemen-
samma antagonister i Datek, ett företag som levererar
radiostyrningar för exempelvis lastväxlare – och bristfäl-
liga sådana om man får tro Kenneth och Jesse – och i
sina affärspartners på Laxo Mekan. – Laxo, som inte
bara gjort ett otillräckligt arbete med framstammen,
utan även levererat fel typ av hänkor till de lastsäkrings-
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kedjor som följt med aggregatet – och, då Jesse påpekat
detta, vidhållit att de rätta hänkorna inte ingått i beställ-
ningen och kommer att kosta ytterligare 5200 kronor;
detta, trots att det står tydligt angivet vilka hänkor som
beställts i den order-kopia som rj fått till sig. Att Laxo
inte ens kan hålla reda på en sådan sak… 

– Vilket kanske i och för sig inte är så konstigt, med
tanke på hur svårt de tycks ha med versionshanteringen
av sina egna ritningar, resonerar Sten. Och med tanke
på hur svårt de har att hålla sig till de toleranser och
riktmått som de där, på sina egna ritningar, själva speci-
ficerar, fortsätter Jesse. 

Och i det att Jesse beklagar sig över att de på rj inte
själva har någon lasertillskärning, berättar han för
Kenneth om en konstnär till plåtslagare som tidigare
huserat i en lokal precis intill rjs verkstad – som innan
kronofogden lade beslag på den, höll sig med laser-appa-
ratur som rj ibland nyttjade sig av. Vilka idéer han fått
då han varit på besök i den verkstaden. Och vilka idéer
Kenneth skulle ha fått om han hade besökt honom…

Ja, nu är det nog visserligen så, att bara besöken på
RJ också ser ut att bidra med en hel del nya intryck.

utvidgade föreställningar

I mitten av juni fram till andra halvan av juli. Medan
Kenneth, på väg från Tumba den sjunde juni, gissar att
de på rj Mekan lär behöva ytterligare ett par veckor till
allt det som fortfarande är kvar att göra på bilen, innan
den kan gå vidare till Norrköping, till Bilskräddarna och
till en andra lackeringsvända, har den efter ytterligare en
vecka mest stått och väntat. Förvaringslådorna och
hydraultanken har fortfarande inte kommit, och mycket
av påbyggnadsarbetet är avhängigt dessa lådor. Även om
de två elcentralerna, som ska vara belägna under flaket,
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på höger sida strax bakom hytten, har börjat byggas är
det mycket av eldragningar som också är beroende av att
lådorna är på plats. Så tveklöst kommer bilen att bli kvar
i Tumba över midsommar. Och det är nog till att vara
glad om bilen blir klar till Elmia-mässan i Jönköping i
slutet av augusti, påpekar Kenneth. Det verkar nämli-
gen som om de på Swepol Autocare har planer på att
vara på semester ungefär samtidigt som bilen kan bli
redo att lackeras i mitten av juli.

Kenneth säger sig inte riktigt ha orkat engagera sig i
schemat. Koordineringen får Thomas Holmström styra
nu när Jan Richter visat sig vara så oengagerad – Jan,
som inte lyckats få fram några ytterligare, mer detalje-
rade och färglagda förslag på inredning och stereo, som
han, enligt Kenneth, lovat några veckor tidigare. Nej,
han har inte ens sett till att lackeraren fått del av försla-
get på hur hytten ska kompletteringslackeras med
mörkgröna stripes och MiljöTrans-logotyper. Och någon
mer hjälp är nog inte att räkna med från det hållet, reso-
nerar Kenneth, och låter något uppgiven.

Betydligt mer entusiastiska tongångar är det en dryg
vecka senare, på väg ut till Tumba. Kenneth har nämli-
gen varit inne och tittat på begagnade lastbilar på
Scanias hemsida. Framförallt huvbilar av lite äldre snitt,
modell t144, och han har hittat en som var särskilt väl-
hållen, och som bara gått 70000 mil. Skulle det nu inte
vara ballt att köpa en sådan, kapa taket, sänka det en
aning, montera på ett välvt tak från en fyrserie-bil, och
bygga ihop hytten med sidokjolarna på något sätt?! Och
kanske bygga ett flak bak på chassiet, så att bilen blir en
typ av lastbilspickup med integrerade skärmar och bak-
lucka, en slags kaross. “Det skulle ju va skitgrymt, tycker
jag.” Och strax tillägger han att: “Det är… Ingen annan,
riktigt, har tänkt på det tror jag, så det är ju bra det.” 

Eventuellt skulle det vara svårt att integrera flaket
och sidokjolarna för att få till något karossliknande, så
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att säga. Men det skulle vara roligt om man fick ett
reportage i Trailer eller liknande, där man kunde visa
upp sin lastbilspickup, kanske i företagets färger, funde-
rar Kenneth.

Ja, ett alternativ skulle kunna vara att bygga om hela
nospartiet: montera en p- och r-seriegrill på den så att
man får den att se ut som den senaste t-bilen borde ha
sett ut – på samma sätt som jb Bilbärgning i Södertälje
har gjort på en av sina tungbärgare. Och så skulle man
kunna kapa huven en bit bakom kylaren, så att motorn
blir synlig – motorn, som man naturligtvis i så fall borde
låta kroma upp. Som på en hot-rod.

Eller så bygger man en sorts kupé, med en svär-
morslucka längst bak. En t144, kupé. Antagligen skulle
man få ta ett sådant projekt till någon bilbyggare i
Danmark, det verkar vara ont om plåtslagare som klarar
av sånt i Sverige. Ja, Laxå Special Vehicles skulle säkert
kunna göra det, men då skulle det nog direkt springa
iväg. “Man måste ju räkna lite på vad det kan kosta”,
säger Kenneth, och konstaterar sedan: “Men, häftigt
vore det ju…”

Eller så förlänger man hytten så att den sträcker sig
över hela chassiet. Då skulle det ju faktiskt bli riktigt
hot-rod-stuk på ekipaget… Och det skulle nog väcka en
hel del uppmärksamhet. På Discovery Channel ägnas 
ju en timme i veckan åt att porträttera olika hot-rod-
byggen i teveprogrammet American Hot-Rod – ett
program som premiärvisades 2004, och nu går klockan
sju på söndagskvällar.

Väl på rj handlar det om att komma överens om 
hur man ska utforma mer modesta detaljer. Hur man 
ska koppla in värmefläkten som ska sitta i förvarings
skåpen på bilens vänstra sida, och hur man kan dra rör
mellan två lådor för att få varmluften att cirkulera, 
är ett par frågor som söker sina svar. Kenneth kikar på
några nya gångjärnskonstruktioner som kommer att
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göra det möjligt att fälla upp sidokjolarna, och visst ser
det bra ut. Jesse håller med: “Det blir överseriöst.” 
De tar åter upp diskussionen om hur den bakre registre-
ringsskylten ska placeras. Jesse har häktat fast en plåt
helt provisoriskt som de utgår ifrån, och har många för-
slag på hur man skulle kunna utforma det. De betrak-
tar, funderar och diskuterar. Fram och tillbaka. Men 
det är svårt. “Det går inte att föreställa sig, liksom”,
säger Kenneth. Och efter Jesse utvecklat sina förslag
något, men utan att de slagit fast någon exakt kon-
struktion, konstaterar Kenneth att det nog blir bra. Som
om han litar på att Jesse får till en bra lösning på det
hela. Och de övergår till att kolla in broschyrer på det
lilla och väldigt spartanska kontoret. De kollar efter
lämpliga back-kameror i leverantörsbroschyrer, pratar
oljor till hydrauliken, och skvallrar om att många på-
byggare har problem att få ekonomin att gå ihop 
som en följd av att ha slutit ramavtal bland annat 
med Scania om att bygga så kallade konceptbilar till
Scania Komplett-segmentet.

några kompromisser

Mitten av juli. I mitten av juli har Kenneth tvingats
skrota planerna på att låta montera de inkapslade fotste-
gen som hörde fyrserien till. Och han har varit tvungen
att skrota planerna på att skicka bilen till Norrköping
för stereobyggnation. Så här mitt i sommaren har inte
ljudbyggaren på Bra Ljud i Bil möjlighet att ta emot den,
och istället får den gå till Östersund, till DryRidge
Design. Det är samma firma som stått för det förra ste-
reobygget – det som var lite väl dyrt, och inte riktigt
levde upp till Kenneths förväntningar. Den här gången
har de emellertid kommit överens om att utrusta den
med andra grejer än senast. Bättre grejer, av ungefär
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samma snitt som Bra Ljud i Bil föreslagit. Och det till
ett hyfsat bra pris dessutom, och det är inte omöjligt att
DryRidge kan få sin logotyp på bilen när den står klar,
spekulerar Kenneth.

Fast det kommer inte att bli någon baslåda bakom
stolarna. Och ingen extra bildskärm, som det talats om
i tidigare skeden. Istället kommer en rampliknande
modul med ett par högtalare monteras mellan stolarna
– en sorts standardmodul som DryRidge utformat för
den här typen av hytt – medan själva “receivern” monte-
ras på instrumentbrädan, intill Fleet Management-syste-
met. Ett sådant står det nu nämligen klart att det kom-
mer att bli på den nya bilen. Frågan är väl om de andra
bilarna också ska utrustas med det, eller om övergången
får ske successivt, i och med att fordonsparken förnyas.

Kanske skrotas även planerna på att klä om hela
hytten invändigt. Kanske blir det bara stolarna och
dörrsidorna som kläs om. Jan har ju knappast kom-
mit med några detaljerade förslag på inredningen, 
och det är eventuellt enda chansen att hinna få något
klart till Elmia.

Om det alls blir något Elmia. 
Bilen går nämligen till Jämtland utan att liftdum-

peraggregatet är monterat, eftersom det har dragit 
ut på tiden i verkstaden hos rj Mekan. Så det kommer
att mon-teras först då bilen återvänder från Östersund
mot slutet av juli, veckan innan bilen ska gå på lack.
Med tanke på att Elmia går av stapeln knappt fyra
veckor senare, och bilen efter lackering ska förbi
Skogsdals Trä och Metall i Tungelsta för att utrustas
med en del smidesdetaljer, såsom räcken och en ramp
med diodljus som ska monteras på taket, kläs om invän-
digt av Bilskräddarna, ta ytterligare en vända till rj
Mekan för att några sista åtgärder som rör elen och
hydrauliken, och till slut också förbi Scania i Kungens
Kurva för att bland annat förses med Fleet Management-
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system, back-kameror, alkolås och några andra detaljer,
brinner det minst sagt i knutarna om bilen ska hinna bli
klar till dess. Dessutom ska mönstret tejpas på hytten, av
System-Text som det nu verkar – ett företag med anknyt-
ning till lackeringsfirman. För någon avtalad tid med en
lackerare som skulle kunna måla mönstret har Kenneth
inte lyckats få till stånd ännu. Det är förresten oklart 
vad det skulle kosta, och säkert skulle det ta lång tid att
få till dem… Och en tejpning är ju lättare att ta bort 
när man någon gång säljer bilen. En del av tejp-
ningen skulle därtill utgöras av en slags reflextejp, som ju
faktiskt ser rätt ball ut. 

Ungefär så går resonemanget.
Nu är inte Elmia helt uträknat ur planerna. Kenneth

är anmäld, och pratar om att åka. Det är bara lite snårigt
på vägen dit.

Mitt i alla förseningar har dock Kenneth kommit
ytterligare en T-bil på spåren. Den dragbil som Svempa
specialbyggde åt bp för promotionsyften i slutet av 80-
talet, för att kånka omkring på en överdimensionerad,
rullande bp-flaska, har de senaste femton åren eller så
använts av en åkare i Örebro för att transportera truck-
racerföraren Karl-Olof Nilssons tävlingsbil. Under en tid
har den emellertid haft en till salu-skylt i vindrutan, har
Kenneth blivit varse. Efter vissa bekymmer att nå
säljaren via telefon har Kenneth skrivit ett brev, blivit
uppringd, och försäkrad om att bilen fortfarande är till
salu, och väntar nu på lite bilder av den.

Det är en 3-seriebil – det vill säga, en generation
nyare än de gamla t144-orna som Kenneth talat om
några veckor tidigare. Som ombyggnadsprojekt i hot-
rod-stil, med öppen och kromad motor, skulle den egent-
ligen passa bättre än en t144, eftersom motorn går att
trimma upp på elektronisk väg. Den har dessutom redan
ett ganska ambitiöst kjolpaket från bp-tiden som fortfa-
rande sitter på. Visserligen är det ganska fult. Men bilen
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är så att säga komplett, och ett häftigt bygge i grunden,
erinrar sig Kenneth.

Skulle det bli ett höstprojekt av den, skulle man emel-
lertid behöva lägga ned mycket arbete på den.
Kjolpaketet skulle man behöva låta någon plåtslagare
göra om, huven skulle behöva öppnas upp och motorn
kromas. Dessutom skulle den behöva kläs om invändigt,
och lackeras. Ja, det skulle bli ett restaureringsprojekt i
stil med de som ofta uppmärksammas i Trailer. Med
enda skillnaden att bilen skulle vara lite nyare än de ofta
är. Vändskivan, den skulle man nog behålla, konstaterar
Kenneth. 

Det skulle nog bli dyrt. Men kanske vore det ändå
något att satsa på. Visserligen lever inte motorn upp till
dagens miljökrav, så man skulle få passa sig för att lack-
era den i företagets färger. Men visst skulle det vara ballt
att köra upp till glasskiosken på Fjällgatan med den, och
imponera på de andra hot-rod-fantasterna som brukar
hänga där uppe…

Vid ett besök på rj Mekan i mitten av juli tycks de flesta
oklarheter rörande utformningen av bygget – vad rj
Mekan anbelangar – vara utredda. Återstår gör bara att
genomföra en del av dem. Och samtalen mellan Kenneth
och Jesse uppehåller sig mycket kring andra byggnatio-
ner än det halvgröna, halvfärdiga bygge som står ute i
verkstan. De talar om häftiga kranar med teleskoparmar
som rj importerar och saluför, och som syns i de bro-
schyrer som ligger strödda på rjs lilla kontor. Kenneth
funderar på hur man skulle kunna använda sig av något
sådant i avfallshanteringsbranschen. Och de talar om
olika lastväxlaraggregat, och skvallrar om olika tekniska
lösningar; vad som fungerar bra och inte.

Även om Kenneth inte kan köpa den typ av lastväx-
lare som rj också säljer, eftersom tippvinkeln på dem är
för hög, tycks han inställd på att rj också ska ta hand
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om nästa bil som han köper från Scania. Och från
Zetterbergs, den enda tillverkaren som kan erbjuda aggr-
egat med en tillräckligt låg tippvinkel för att de ska rym-
mas i trånga utrymmen. För liksom Laxo Mekan, kom-
mer nog inte heller Zetterbergs i Östervåla, som tillverkar
de lastväxlaraggregat som Kenneth använder sig av, att
vara kapabla att tillgodose hans krav nästa gång det är
dags att köpa bil. Den typ av hantverk som han efterfrå-
gar, klarar Zetterbergs helt enkelt inte av att leverera.

Ja, alternativet kanske skulle vara att ta bilen till
Danmark, för att få något av arbetet utfört där. Efter att
ha läst om Blade, en dansk dragbil och en av de allra
mest framgångsrika i Nordic Trophy 2005, i Trailers
kombinerade juli och augusti-nummer, har det nämligen
slagit Kenneth att även han skulle kunna ta ett framtida
bygge över Öresund. Det är ju ungefär sådana självbä-
rande sidokjolar – det vill säga, sidokjolar och förva-
ringslådor i ett – som Blade utrustats med, som han en
gång hade en tanke på att låta Eksjö Maskin och Truck
förse MiljöTrans nya liftdumper med. Och “just det där
med skåp och sånt där, det är, det är jäkligt tufft alltså”,
kommenterar Kenneth upptäckten. Men medan det i
Sverige är tämligen ovanligt, och nog också ganska dyrt,
verkar danska påbyggnadsverkstäder utrusta fram-
förallt dragbilar med liknande skåp i parti och minut.
“Så”, konstaterar Kenneth, “nu vet jag det, att om jag 
vill bygga något sånt där i framtiden, så åker jag till
Danmark. Jag tänkte inte på det förut, alltså.”

bilar som bleknar i lystern av andra 

Augusti. På gårdsplanen utanför lackeringsverkstaden i
Brandbergen alldeles i slutet av augusti, efter att även
lackeringen dragit ut på tiden, och Lastbil 2006 på
Elmia, och därmed även Nordic Trophy-tävlingen, redan
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bild 50, 51 & 52. Hytt, chassi och liftdumperaggregatet, samt fram-
stammen med infällda bromsljus, alltsammans nästan färdiglackerat
med åtskilliga lager klarlack, i slutet av augusti. Foto: David Sköld
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gått av stapeln, nämner Kenneth att han borde byta ut
också sin egen bil. Den nya blir ju så jäkla snygg, i det
närmaste färdiglackerad som den nu är.

Stereobyggnationen har fallit ut över förväntan: “Det
vart skitballt alltså”. Och stolarna och dörrsidorna som
klätts om i dagarna blir bra fina. Därtill skiner lacken så
att det nästan kommer att ta emot att börja ta ekipaget i
drift. Men det är ju Sten som ska köra… Än bättre kom-
mer det dessutom att se ut så snart sidoluftriktarna kom-
mer på – som än så länge ligger på golvet i lackerings-
verkstaden, modifierade enligt plan, men ännu olack-
erade. Då kommer alltsammans att harmoniera ännu
bättre, som Kenneth uttrycker det. – För att inte tala om
när dekoren tillkommer, som nog Daniel Fahlström trots
allt kommer att få lackera. “Det skulle vara jäkla snyggt
alltså.” Kanske får han dessutom måla något motiv på
framstammen, ungefär som han gjorde på Svempas
Shark. 

Okej, det finns några små skavanker i lackeringen
som måste reklameras, och som lackeraren får ta itu med
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så snart bilen varit nere och vänt i Tungelsta, för att kom-
pletteras med smidesdetaljerna. Men på det hela taget
blir det toppen. Och i skuggan av den nya liftdumpern,
ser den två år gamla lastväxlaren tämligen blek ut.

Önskan om att byta också den egna bilen, utrycker
Kenneth över telefon med en av sina kunder. Och det 
är nog lite skämtsamt menat, förklarar han senare. 
Den egna bilen är inte avskriven och avbetald ännu, 
så det är lite tidigt att byta. Ja, om man inte skulle ta 
det år som är kvar, på den äldre liftdumperns konto. 
För den är redan avförd ur räkenskaperna, men ändå 
i finare skick eftersom den använts mer sparsamt. 
Och den kommer inte behöva bytas ut på ännu ett år.

Hans egen lastväxlare har gått väldigt många mil,
och ser nog tämligen blek ut i jämförelse med den 
nya bilen

Ett pris på en ny lastväxlare, en sådan som var på 
tal redan i slutet av maj, en p420, med cp16-hytt, tre
axlar och en Euro5-motor, har också Kenneth begärt in
från sin säljare. 

Att inte den nya liftdumpern i slutändan kunnat 
vara med på Nordic Trophy-tävlingen gör inte så
mycket. “Det viktigaste är att den blir bra”, konsta-
terade Kenneth redan någon vecka innan tävlingen, 
då han slutgiltigt gett upp alla tankar på att tävla 
med bilen det här året.

– Men vilka jäkla danska dragare som ställde upp 
i tävlingen! Ja, inte Henrik Gulddagers gula Pirates 
of the Caribbean-Volvo. Den var inge märkvärdig, 
ett ovanligt tråkigt bygge för att komma från honom. 
Men den orange- och grå-lackerade Scania r500:an 
i utmanarklassen däremot: Metal Shaper, med Paul
Teutul Sr. och hans två söner, från teveserien Orange
County Choppers, motiv-lackerade på hytten. “Det var
det värsta jag sett, alltså.”34 Vilka kjolpaket! Extremt
påkostade. “Veckans bygge på nära håll”. Baksidan av
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hytten hade bland annat försetts med en extra, täckande,
slät plåt, och allting var lackerat invändigt. Och det var
extremt mycket folk runt bilen.

– Jämför det med det Svempa visade upp – det vill
säga, r620-bilen som visats upp på Stockholms bil-
salong tidigare under året, och den berömda Long-linen.
Det, dessutom längst bort på området, ett långt sämre
läge än på Lastbil 2002 då dragstern var upphissad
några meter i luften på en stålställning och hans försälj-
ningstrailer var lokaliserad i anslutning till Scanias
monter, anmärker Kenneth, som trots allt bevittnat 
årets spektakel från åskådarplats. “Den där platsen var
ju inte lika bra.”

en enastående bruksbil

Oktober. När bilen till slut återkommit till rj Mekan
från lackeringsfirman, för en sista översyn en bit in i
oktober, pratar Jesse entusiastiskt om hur den ter sig, och
spekulerar om bucklor som den kommer att kamma hem
framöver. För även om han tyckte att det var lite väl
mycket lampor i början, ser den “riktigt clean ut nu”,
erkänner han. Kenneth, däremot, uttrycker vissa tvivel
på att det någonsin kommer att bli några utställningar
eller tävlingar för den här bilens del. Mer än fem veckor
har den blivit stående i Brandbergen på grund av att
Darek, som stått för lackeringsarbetet och varit inför-
stådd på vad som skulle åtgärdas, rest till Polen på
semester, och Richard Hofbauer ungefär samtidigt sålt
av sin del i lackeringsfirman. Men med sina många lager
klarlack kommer den att bli en enastående bruksbil, som
kommer att bli oerhört enkel att underhålla. Och det är
ju trots allt det man eftersträvar, säger Kenneth.

Långt mer entusiastisk och nyfiken tycks han istället
vara då han pratar om en idé han gått och funderat 
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på till sin nästa lastväxlare. Frågan är om det då inte
kunde vara idé att montera en sorts gummiskärmar 
på lastväxlar-ramen eller chassi-ramen, eller där emellan,
för att slippa att det rinner vatten från blöta sopor på
insidan av ram-balkarna, där det är så svårt att hålla
rent. Samma sorts plastskärmar som timmerbilar ofta
utrustas med för att förhindra att barken faller ned på
vägen under transport.

Visserligen har Jesse vissa invändningar mot en sådan
lösning, för var skulle man då göra av alla rör som 

bild 53. Metal Shaper poleras upp, under Trailer Trucking Festival
2007. Foto: Mats Axelsson 
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löper på ramens insida? Det är nämligen mycket rör, 
funderar han.

På samma gång har han ungefär sådana gummiskär-
mar liggande på en liten avsats en trappa upp i verksta-
den, som Kenneth bekantar sig med. Just dessa exemplar
är Volvo-skärmar, tillverkade för bredare chassi-ramar.
Men principen är densamma, och Kenneth nämner
något om hur man skulle kunna utforma en slags golv-
vattenbrunn i bakkant av skärmen. Skulle man bara
kunna få bukt med rören torde det kunna bli rätt så nätt
– en än mer lättskött arbetsbil.

Jesse nöjer sig dock inte med att låta dagens samman-
komst helt övergå i diskussioner som rör framtida
konstruktioner, utan ser till att de även kommer överens
om det sista som ska åtgärdas på liftdumpern. Även om
den börjar bli fin, konstaterar han nämligen också att:
“Den ska härifrån så jävla fort som det bara går.” 

De måste ju bli klara med den någon gång. Den tar ju
trots allt upp avsevärd plats i verkstadslokalen, som nog
har svårt att rymma fler än fem bilar av den här typen åt
gången. Vad som återstår är att dra om vissa elkablar
som lackerarna monterat konstigt, eller till och med
klippt av – trots att de försetts med snabbkopplingar för
att förhindra just detta, som enligt Jesse händer “varje
gång”. Därtill måste de ställa in OnSpot-kedjorna, så
att de spelar med luftfjädringen.

På vägen ut till Tumba har Kenneth berättat att 
han trots allt bestämt sig för att byta ut klädseln 
och inredningen. Den klädsel med MiljöTrans företags-
logotyp inbroderad i skinnet som Bilskräddarna
draperat stolarna med, blev inte snygg nog. “Det vart 
ju så tråkigt”, kommenterar han. Och efter att ha kom-
mit i kontakt med en firma i Västberga som sysslat
mycket med båtinredningar, och som även gjort en 
sufflett till en beach-buggy åt någon perifer kompis 
och som han fått rekommenderad sig, har han bestämt 
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sig för att klä om hela hytten. Det ville han ju egent-
ligen även från början, men Bilskräddarna hade ju inga
idéer och verkade knappt villiga att ta på sig den typen
av jobb.

Daniel Fahlström kommer dessutom att lackera
dekoren. Till slut har Kenneth fått tillåtelse att använda
sig av lackeringsfirmans lokaler för det, trots att det
kommer att bli Daniel som håller i lackeringssprutan.
Och Svempas Lack i Fotskäl ska lackera instrumentpa-
nelerna. Kenneth har förhandlat lite med Svempa, och
fått klartecken på att få nyttja anläggningen. Det är ju
så svårt att hitta bra lackeringsfirmor numera.

Han har även bytt ut beteckningarna på sina bilar,
från 94- och 124g, till 94- och 124c. c-beteckningen
finns redan i Scanias sortiment och betecknar Con-
struction, anläggningsbilar. Men i Kenneths fall står 
bokstaven för Custom – precis som det en gång gjorde
på Svempas sbat c från 1979, påminner han.

“bara jag får klar den här skiten…”

November och december. I slutet av november har bilen
slutligen nått Scania i Lindvreten, helt färdiglackerad
utvändigt med ränder och allt, men med stolar och det
mesta av inredningen utriven. Stolarna och de textilk-
lädda panelerna befinner sig i Västberga, på lh Bil- och
Båtinredningar som den så kallade bilsadelmakaren
heter, och instrumenteringen är ivägskickad till Fotskäl.
Och nu är bilen i det närmaste färdig. Bara instrument-
panelerna kommer åter till Lindvreten, så ska verkstads-
personalen där börja installera Fleet Management-syste-
met och back-kamerorna. De hänger ju ihop med
varandra, men det går inte att börja med så länge instru-
menteringen saknas. Men precis på andra sidan årsskif-
tet räknar Kenneth med att kunna ta ut bilen.
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Så här står bilen emellertid ytterligare ett par veckor. I
mitten av december väntar den fortfarande på de slut-
giltiga installationerna av de olika hjälpnavigering-syste-
men, och på att klädseln ska bli färdig. Exakt när den
kommer tas i bruk får framtiden utvisa. Men Kenneth
tycks nu i alla fall ha beslutat sig för att utöka vagnpar-
ken med ytterligare en bil – en ny lastväxlare för eget
bruk. “Bara jag får klar den här skiten så ska jag ta tag i
det med en gång”, konstaterar han.

interludium vi

Uppenbarligen rör sig föreställningarna om den nya lift-
dumpern ideligen av och an under den utdragna upp-
byggnadsprocessen. Dels gäller detta den faktiska
utformningen av lastbilen – det vill säga, föreställning-
arna om hur den ska komponeras – där Kenneth bland
annat tycks pendla mellan möjligheten att få dekoren
lackerad och att få den stripad. Han skiftar av allt att
döma position i såväl stereobyggnadsfrågan, som inred-
ningsfrågan i stort. Det en gång så nedtalade DryRidge
Design framstår plötsligt, och kanske i viss mån till följd
av Bra Ljud i Bils semesterplanering, som det främsta
alternativet att sörja för utpassningen och installationen
av en ljudanläggning i bilen. Inredningen går från att bli
riktigt fin i augusti, till att ha blivit så tråkig att den
måste rivas ur och helt igenom ersättas i oktober. En ack
så liten detalj som placeringen och inramningen av den
bakre registreringsskylten finner sin form först efter att
Kenneth och Jesse laborerat med ett antal lösningar, och
Kenneth vägt av och an i frågan och tagit god tid på sig
att försöka bilda sig en uppfattning om vad som skulle
kunna komma att bli bäst. Det inkapslade insteget för-
blir dessutom en kittlande dröm och en omöjlighet, som
Kenneth får klara sig utan.
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Men dels ser också föreställningarna om vad det nya eki-
paget faktiskt kommer att föra med sig, ut att växla med
tiden. Och framförallt ser den nya liftdumpern ut att för-
lora sin magiska lyster allteftersom den börjar ta form.
Eller något annorlunda uttryckt: det ser ut som om
Kenneths föreställningar om vad den nya skapelsen
kommer att föra med sig och göra för honom – hur det
nya föremålet kommer att påverka hans position gente-
mot den symboliska ordningen, och den blick den, så
att säga, vakar med över händelseutvecklingen – föränd-
ras under själva uppbyggnadsskedets gång. Till viss del,
kanske, som en följd av att några av de möjligheter som
han sökt ut inför eller under detta bilköp, av praktiska
skäl har måst kompromissas, och de fantasieffekter eller
fantasi-scenarior de varit förknippade med därmed gått
förlorade – och eventuellt förpassat den lastbil som
utnyttjat möjligheternas verkligt fulla potential, till fan-
tasins domäner. I takt med att föreställningarna om när
bygget faktiskt kommer att stå klart ideligen förskjuts
framåt i tiden, blir det dessutom alltmer uppenbart att
det inte kommer att bringa ära och berömmelse över sin
ägare och upphovsman i Nordic Trophy 2006. Efter
mycket frustration, och till synes uppgiven med situatio-
nen, tycks Kenneth till och med något skeptisk till att
den här bilen någonsin kommer att ställas ut, en bit in i
oktober – då han istället betonar att det trots allt är en
bra bruksbil, ett väldigt lättskött och funktionsdugligt
arbetsredskap, de har att göra med.

Under tiden ser dock nya skapelser ut att ha börjat
intressera desto mer. En gång, den gamla välbevarade
t144:an som fått Kenneth att börja fantisera om en last-
bils-pickup eller lastbils-hotrod med svärmorslucka, och
kanske ett ombyggt och öppet nosparti med en kromad
motor inunder. Det skulle nog imponera såväl på andra
bil-entusiaster som på Trailer-redaktionen. Några veckor
senare är det Svempas gamla bp-bygge som ser ut att
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sätta föreställningarna om häftiga Trailer-reportage och
trånande blickar från omgivningen i rörelse.35 Och under
hela tiden talar Kenneth om sin nästa lastbil – den last-
växlare han planerar att bygga och sedermera själv köra
då hans egen skrivits av eller förpassats till någon annan
chaufför inom åkeriet. Allteftersom byggnationen av lift-
dumpern fortskrider, ser den nästa bilen ut att intressera
allt mer. I viss mån ser redan själva uppbyggnaden av lift-
dumpern ut att fungera som en slags utsökning av de
möjligheter som ett stundade lastväxlar-bygge för med
sig – en utsökningsprocess som dessutom tycks vara
långt mer spännande att engagera sig i än att fatta de 
där allra sista besluten rörande det befintliga bygget.

Och medan föreställningarna om vilken Scania-last-
bil det faktiskt är som kommer att påverka den Andres
attityd gentemot Kenneth ser ut att röra sig bort från lift-
dumpern, till än den ena, än den andra fantasi-skapelsen,
ser vi också hur nya förebilder träder fram under byggets
gång, medan andra ser ut att falla i glömska – där Blade
påminner Kenneth om möjligheter att bygga själv-
bärande sidokjolar i Danmark, som han inte tidigare
varit riktigt medveten om, och där Metal Shaper
omnämns som det häftigaste han någonsin vilat ögonen
på och ser ut att föda idéer om hur man skulle kunna
göra baksidan av hytten ännu lite snyggare. Och vad
nästa lastväxlarbygge beträffar, kommer det ju heller
knappast att vara det förra likt, nu när Scanias 4-serie
förbytts i r- och p-serien, hyttkonfigurationen definitivt
är en annan än den var vid det förra lastväxlarbygget,
och säkert chassiet också förändrats i vissa avseenden
sedan dess. Byggs bilen dessutom i samarbete med rj
Mekan, finns det nog även möjligheter att i väldigt stor
utsträckning utforma den efter eget behag.

Även om Kenneths ord kanske är något överdrivna,
ser liftdumpern – projektet liftdumpern, relationen till
liftdumpern, liftdumpern som föreställning – på det här
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sättet ut att genomgå en viss förvandling under byggpro-
cessens gång. Från att ha omtalats som “den absolut bal-
laste liftdumpern de någonsin byggt” på Laxo Mekan,
till något av ett avskräde – visserligen ett funktionsdug-
ligt sådant –, låter det på Kenneth mest som om han vill
bli klar med bygget i december. Rädslan och ångesten
över att bilen inte ska bli fullt så fulländad som han 
föreställt sig, ser ut att övergå i en slags uppgivenhet över
hela situationen. Men genom nya intryck, nya förebil-
der och nya möjligheter som han konfronteras med
under resans gång ser själva byggprocessen samtidigt 
ut att nära ett sug efter att bygga ännu ett fordon, 
och kanske förskjuts härigenom föreställningarna om
vad den fulländade lastbilen kunde bestå i och vilka dess
konsekvenser kunde vara, till nästa lastbil och till nästa
byggprocess. Det vill säga, begärets själva realisering och
försöken att materialisera det objekt som Kenneth haft
för ögonen, ser inte bara ut att omforma hans inställ-
ning till detta objekt, till den specifika liftdumpern och
de möjligheter som omger den i dess tillblivelse, på det
sätt som antyddes i kapitel fyra. Det ser också ut att för-
passa detta fantasi-objekt vidare till nästa föremål, till
nästa lastbil. Och vi kunde med Žižeks ord säga att den
nästa lastbilen här ser ut att fungera som begärets objek-
torsak – som ett fantasiobjekt som aldrig kan existera i
en positiv mening, men som igångsätter en febril aktivi-
tet, och som på samma gång, åtminstone till viss del, ser
ut att vara en fantasieffekt av denna aktivitet. Återigen:
som ett Realt objekt som inte existerar, men som ger
upphov till en rad konsekvenser; en instans av Lacans
objet petit a.

Vad som emellertid bör tilläggas, är att även den
nästa lastbilen som sådan förändras under processens
gång, i och med nya lastbilskonfigurationer, nya påbygg-
nadkonfigurationer, nya påhäng och ny multimedia-
utrustning ser dagens ljus. Och på så sätt kunde vi säga
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att subjektet inte bara skiftar i relation till objektet, utan
att objektet också skiftar i relation till subjektet (jmfr.
Žižek 2006, s.17). Likväl som Kenneths febrila aktivitet
alltså ser ut att stamma ur subjektets rörelse – det vill
säga rörelsen av den fantasi som så att säga täcker över
subjektets konstituerande brist – relativt objektet, kunde
vi säga att den samtidigt ser ut att stamma ur objektets
egen rörelse, relativt subjektet. Också en något ändrad
lastbilssilhuette ser alltså ut att kittla Kenneths fantasi,
och hans strävanden; en silhuette som ständigt förändras
om än bara så litet.

Vad vi härigenom tycks ha sett ett exempel på i
Kenneth och hans bilköpande, är således en lead user
som fostras till en hängiven, stolt Scania-användare 
och Scania-köpare, och tillika custom-byggare, genom
externa handlingsmönster – handlingsmönster som i linje
med resonemanget i kapitel två, kan sägas hysa en ideo-
logisk fantasi som skriver in Scania-lastbilen i en typ av
begärsstrukturer. Dessa handlingsmönster ser ut att ha
stakat ut koordinaterna för begäret, och definiera dess
objekt, så att säga. Vi tycks också ha sett ett exempel på
hur en specifik lead user ser ut att öka sitt engagemang
och sin hängivenhet genom begärets själva realisering,
genom det utsökande och den beslutsvånda som det kan
sägas bestå i. Och det alltså trots att bygg-projekten i
sig också ser ut att vara ångestladdade, konfliktfyllda
processer – och sägs ha varit det förr. Att beteckna dem
som en sorts misslyckanden, är nog emellertid att ta till
allt för stora ord. vi ska återkomma till detta i epilogen. 

Men svårligen kan vi förstå detta lead usage – dessa
strävanden och de innovationer de genererar – mot bak-
grund av de drivkrafter som von Hippel diskuterar. Att
det skulle uppstå till följd av att användaren anstränger
sig för att tillgodose extraordinära funktionsrelaterade
behov, tycks vara långt ifrån en godtagbar förklaring till
det vi sett. Att det skulle uppstå som en konsekvens av att
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användaren fann det värt att göra det själv av ekono-
miska skäl – för att det skulle vara det billigaste alterna-
tivet tillgängligt på marknaden – ser inte heller ut att vara
ett argument som har någon bäring i det här fallet. Och
någon lustfylld eller lekfull hobby – något som användare
helt enkelt värdesätter att engagera sig med i enlighet med
von Hippels tredje förklaringsprincip – ser det sannerli-
gen inte heller ut att vara. Inte om vi med det lustfyllda
och lekfulla tänker oss det njutbara och det harmoniska.
Denna aktivitet och detta intresse tycks istället gå emot
någon njutningsprincip, emot det harmoniska.

I stor utsträckning ser Kenneths strävanden snarare
ut att stamma ur en lekfullhet som i många stycken är
dubbelsidig, också tätt förbunden med ångest och rädsla.
Och de ser ut att generera ännu mer av samma vara, och
rejäla doser frustration. På samma gång ser intresset för
den typ av aktiviteter som det inbegriper, ut att driva på
sig självt, enligt en slags självförstärkande princip, 
och det ser inte ut att på något uppenbart sätt kunna bli
tillgodosett.

Kanske kunde det härmed vara en missräkning att tro
att någon industriellt tillverkande part (med den förhål-
landevis höga grad av standardisering och likriktning
som präglar en sådan apparat), någonsin skulle kunna
sörja för den typ av åthävor som Kenneth och andra cus-
tom-byggande åkare som drivs av samma typ av krafter,
går till med sina lastbilsköp. Vad gäller enstaka moment,
såsom hyttlackering, är det säkert möjligt och även önsk-
värt. Men som vi sett finns det knappast någon ände på
de saker man därtill kan engagera sig med, i strävan efter
att skilja ut sig, och imponera på sin omgivning, på den
Andre. Att Scania, hur mycket man inom organisationen
än lärde sig av en lead user som Svempa eller som
Kenneth, skulle ha några möjligheter att nå ett harmo-
niskt förhållande till detta kundsegment, tycks därmed
inte särskilt troligt – eftersom harmoni inte tycks vara
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vad det hela riktigt handlar om. Kanske i synnerhet om
man tänker sig att den här typen av (harmonisk) syntes,
gentemot det här kundsegmentet, skulle utgöras av serier
såsom custom-kungens r620 The Griffin.

Ty den lekfullhet som ser ut att driva den här rörelsen
framåt, och som i många stycken är dubbelsidig, kompo-
nerad också av rädsla eller ångest att inte göra tillräck-
ligt, att inte ha utforskat tillräckligt många möjligheter,
ser även ut att generera vissa ångestladdade förhållanden
också åkare emellan. Den ser ut att föda en slags antago-
nism som ser ut att vara intimt förknippad med hur rela-
tionerna till olika former av fantasi-föremål som cirkule-
rar på custom-byggar-scenen tycks vara beskaffade, så
att säga. En antagonism som i vissa läger kanske dess-
utom ger ytterligare näring åt en önskan att göra det
själv. Låt oss titta närmare på detta, och på dynamiken
mellan våra fyra huvudaktörer Kenneth, Svempa, Scania
och Trailer, och framförallt den komplicerade relatio-
nen mellan Kenneth och Svempa, något mer i detalj.
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34. Orange County Choppers är en Amerikansk teveserie som visats på
Discovery Channel sedan september 2002, och som går ut på att Paul
Teutul Sr. och hans två två söner custom-bygger en motorcykel varje
program, den ena mer spektakulär än den andra.
35. Allt medan Svempa själv alltså är sysselsatt med att ställa i ord-
ning just en lastbils-hotrod i samarbete med Laxå Special Vehicles –
ett byggprojekt som det är något oklart huruvida Kenneth hört talas
om i det här skedet.
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fem till tio tips till 
förbättrad kundhantering 

En februarimorgon, en vecka efter att Kenneth lagt sin
beställning på den omtalade liftdumpern från Scania-
bilar i Stockholm, har han lämnat sin egen lastväx-
lare och en av sina containrar i en tvätthall inne i
Vanadisberget. Över en morgonfika på ett kafé på
Roslagsgatan, i väntan på att de ska bli klara, pratar han
livligt och passionerat om lastbilar i allmänhet, och om
hur Scania skulle kunna förbättra vissa delar av företa-
gets verksamhet. Han har satt samman en liten lista 
på saker som han anser att Scania skulle kunna göra
bättre, som har med relationerna till kunderna och 
till användarna av företagets produkter att göra. 
Bland annat för han på förslag en löpande tävling i
vilken åkare och chaufförer kan slåss om vem som 
har snyggast bilar – en tävling som äger rum i eller 
på något forum som Scania administrerar, såsom 
på företagets hemsida, eller i kundtidningen Mil. En
sådan tävling skulle säkert sporra, men också underlätta
för ombyggnadsbenägna användare att låna idéer från
varandra. Då Kenneth är nyfiken på vad en särskild bil
som han sett på vägarna varit utrustad med för påbygg-
nad, vem som ritat om framstammen och hur, vad en
särskild bil utrustats med för extraljus, för kjolpaket,
och så vidare, tvingas han nu ringa till sin säljkontakt
på Scania och be honom reda ut sådana saker. Den typen
av efterforskningar skulle han emellertid gärna ägna sig
åt på egen hand, om det bara fanns något smidigt sätt att
komma åt den typen av uppgifter. 

Han skulle dessutom gärna se att representanter 
för Scania delade ut ett särskilt pris i samband med 
såväl Nordic Trophy som Vårgårda Trophy. Skulle
exempelvis Leif Östling gå runt och kika på byggena 
som figurerar på dessa tillställningar, och överräcka

David Sköld - korr -408s  08-01-16  15.46  Sida 315



316

någon form av belöning till det, i hans tycke, grannaste
ekipaget, tror Kenneth att det skulle uppskattas väldigt
mycket av de medverkande.

Man kunde även tänka sig en lite festligare ceremoni
vid leveransen av en lastbil, konstaterar han – det hand-
lar ju ändå om en miljoninvestering. Bland annat skulle
han gärna se att man gick på lunch med försäljaren och
att man fick ett “fint inramat foto på bilen.” Ja, kanske
till och med en t-tröja med ett tryck som föreställer den
bil man köpt. Beträffande fotografier skulle han även
uppskatta en bildserie där bilen fotas vid några olika till-
fällen under produktionens gång, på produktionslinan.
Eller att det till och med gavs “möjlighet att få följa byg-
get på fabriken” och exempelvis vara med och prov-
starta sin egen motor i tillverkningsledet. Dessutom
skulle han gärna se att det fanns någon typ av chauf-
försklubb i Scanias regi, vars medlemmar kunde bjudas
in till vissa evenemang i Södertälje, få information om
nyheter från Scania via e-post och erbjudande om prenu-
meration på tidningen Mil.

Redan idag anordnas en årlig grillning, till vilken
Scaniabilar i Kungens Kurva bjuder in de som köpt en 
bil under det gångna året. I samband med sådana evene-
mang, skulle han gärna se att man tog tillfället i akt och
visade upp särskilt fina bilar som finns i upptagningsom-
rådet. Och det kanske även vore en idé att göra något
liknande på tävlingen Young European Truck Driver,
som Scania sedan några år tillbaka anordnar vart annat
år, med en finaldag i Södertälje. Också vid ett sådant fest-
ligt evenemang kunde Scania lägga större kraft på att
visa upp särskilt utsmyckade “kund-bilar”, föreslår
Kenneth. Den här typen av förädling är trots allt viktig
för företaget, antyder han.
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en idol som blivit ond

Invävt i samtalet, pratar även Kenneth om vikten av goda
lackeringsarbeten, något som inte Scania alltid tycks ha
tagit på fullaste allvar. Vem skulle till exempel någonsin
köpa en sån där blekgul T-model som Scania lanserade i
mitten av nittiotalet, frågar sig han sig retoriskt. 

“Ingen människa i hela världen”, konstaterar han.
Men se bara vad Svempa gjorde med en sådan bil, den
som han lackerade åt v75 atg: 

“Skitball liksom! En helt annan grej. Som dag och
natt.”

Man ska inte underskatta betydelsen av ambitiös
lackering, argumenterar han, tämligen uppslukad av
ämnet, och dröjer sig kvar vid lastbilar som bär Svempas
signatur. Han pekar på ytterligare några förtjänster 
som Svempa bidragit med till marknadsföringen av
Scanias lastbilar. 

Men plötsligt skiftar hållningen gentemot den
okrönte custom-kungen drastiskt.

“Nackdelen är ju att, att han är ju så illa omtyckt av
alla åkare i Sverige, så att det är ju ingen som vill ha med
honom att göra va.”

Det samarbete som Scania fortfarande bedriver till-
sammans med Svempa, kan mycket väl ha blivit en
börda för företaget, spekulerar han.

“För att han är en genomond och elak människa, på
alla sätt och vis dessutom. Så att, ehhh… Han gör sig all-
tid osams med alla, så att det har ju blivit en liten belast-
ning för Scania det där. Så att, ehhh… Han är ju stor
utomlands, det är han ju. Jag menar, det är ju för att de
inte känner honom va. Och då är det… Han har ju all-
tid byggt snygga bilar förr, men nu är det ju blaha… –
Hans den dära Blue Griffin, den där Long-linen som han
byggde, den såg ut som ba’a, hej och hå liksom. Om man
jämför då med danska bruksbilar då – Gulddagers den
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här Dream Catcher, en bruksbil. Och likadant den här
Jade Idol, den där gröna Scanian med pinupporna på –
också en bruksbil. Tvåbilsåkare, bruksbilar liksom, byg-
gena. Så kommer han med sin Long-line då som Scania
betalar: Scania pröjsar bilen, Scania betalar allting, med
en jättekappsäck med pengar. Och så ser det ut som bara
skit asså.”

Efter att Svempa varit den stora idolen under många
år, förefaller det som om Kenneth nu alltså betraktar
honom som ondskan själv. Och han påstår dessutom att
många i branschen delar hans uppfattning. Det verkar 
ha att göra med Svempas manér. Men det verkar också
vara intimt förknippat med hans lastbilsbyggande. Glid-
ningen från vad Kenneth betecknar som hans genom-
onda läggning, till hans påstådda färdigheter som cus-
tom-byggare sker hastigt, som vore de synonyma – pre-
cis som den kommer att göra när Kenneth talar om
samma Blue Griffin över telefon på väg till lackerings-
verkstaden, några månader senare.

Kenneth förklarar närmare varför den förlängda
dragbilen, Blue Griffin, inte håller måttet. Till att börja
med har inte Svempa uttömt alla de möjligheter som
Scanias specifikationsverktyg faktiskt har att erbjuda –
för den som bara känner till dem, för den som har 
“koll på listorna”, som Kenneth uttrycker det. Han har
till exempel utrustat den med “fel” kofångare – det 
vill säga den som inte sträcker sig ned under insteget 
till hytten, och som Kenneth själv var tvungen att 
byta efter leverans. Han vet inte att använda sig av 
luftfjädringen på ett vettigt sätt. Och han har nöjt sig
med original-kjolar.

“På en sån extrem bil skulle man ju kunna snida till
lite annat”, påpekar Kenneth.

Och så är det lacken: 
“Nåt jäkla konstigt kludder kladder.” 
Kenneth verkar verkligen avsky lackeringen.
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“Det ser ju inte alls nå kul ut, så att säga. Så att ehh, han
har ju hamnat ljusår efter alla andra va.”

Förr var det annat, antyder han, och nämner ett par
av Svempas bil-byggen från början av nittiotalet.

“Men som Sharken till exempel, som är ett sånt
grymt bygge från början, med sidokjolar och allt sånt
där va, den har ju tyvärr då… Jag tyckte ju den var ball
från början, när den var lila, efter sin andra lackering.
För att från början var den… från tio meters håll… Så
lackade han ju om den så att det vart den där stora hajen
där på sidan. Men fortfarande lila. Då var den ju råå-
grym. Nu är den ju inte så kul med den där ljusblåa, det
ser ju ut som någon Volvo 140-färg, ungefär. 142 eller
någonting. Men att man inte använder den där bilen
mer. För han har så mycket som bara står där ute. Som
den där dragstern till exempel, den där silverfärgade…”
Något uppgiven, och kanske med viss ångest i rösten,
berättar Kenneth vidare om att Slangbellan, som drags-
ter-bilen också kallats, aldrig fungerat ordentligt. 

“Den går ju, den går ju inte att använda. Det är ju det
som är problemet. Den är ju helt felkonstruerad, så den
gå ju inte att använda ens en gång ju.”

Visst, lackeringen var läcker på den tiden bilen gick i
gult och lila. Men ändå. Dessutom har de ju försökt
utrusta den med sex stycken turboaggregat, och trimma
upp den till 3000 hästkrafter. Men det går inte att få ut
så mycket kraft ur den motorn, och efter fem minuter så
skär fem turboaggregat av sex, säger Kenneth.

“Och där har Scania pumpat in miljontals med
pengar. Så står grejerna bara där liksom. Ja, men se till
att få det att funka liksom. Nån måste ju få det att lira,
liksom va. Ähh, det bara står där. Det är ju så synd.”

“Och”, tillägger han, “likadant med Sharken då, som
är ett sånt häftigt bygge.” Han sänker rösten. 

“Han har alltså lagt ner femton hundra timmar bara
på att handknacka sidokjolarna, han och Richter. Och så
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materialet ovanpå det: fyra millimeter aluminium –
alltså, kostn…, det är ju en miljon bara, bara i det där
kjolpaketet. Och sen bara står det där. – Ja men liksom,
bygg om det till en R-serie då, liksom. Det där är ju fort-
farande en 4-serie. Jag menar riv ut inredningen, och byt
instrumentering till nya R-serien. Och, byt front liksom
va – frontstrålkastare… Och lacka upp den. Sen är det ju
bara liksom, och, och använda den, liksom. Det är ju så
synd liksom.”

Kenneth pratar ivrigt, och det råder knappast någon
tvekan om att han bryr sig om dessa saker. Likväl tycks
överflödet i Svempas byggen vara i överkant, och besvär-
ligt att hantera. Ja, nära nog traumatiskt, och som sagt
intimt förknippat med den påstådda ondska som sägs 
ha drabbat honom.

Ett sätt att förstå Kenneths besvärade relation till den
forne idolen, kunde naturligtvis vara att sluta sig till att
Svempa alltid var en ondskefull människa, och att de
som kommer i kontakt med honom är dömda att snart
inse detta. Man skulle kunna sluta sig till att han passe-
rat sin glans dagar, och att hans förmåga att bygga spek-
takulära och fullkomligt custom-byggda lastbilar å det
senaste försämrats tämligen dramatiskt. Och att han
dessmera blivit nonchalant och förlorat passionen nu när
han kommit upp sig, nu när han lyckats, vilket kunde
märkas i att han numera varken specificerar eller nyttjar
sina fordon till fullo – och knappt ens lyckas hålla dem i
trim. Det vill säga, man kunde mer eller mindre ta
Kenneth på orden.

Om så vore fallet, kunde man kanske också förvänta
sig att Kenneth vände den forne idolen, och hans osmak-
liga sätt att bedriva sin verksamhet, ryggen. Vad som
emellertid blivit allt för uppenbart i de föregående kapit-
len, är att Svempa i alla sin ondska fortsatt utöva ett oer-
hört inflytande över Kenneths eget custom-byggande.
Och det visar sig alltså dels i att Kenneth tycks upprepa
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Svempas gärning, såsom den tog sig uttryck i början av
1980-talet, dels i att show-bilarna – och däribland Blue
Griffin – utgör några av de absolut viktigaste referen-
serna för hans egna byggen, och dels i att han engagerar
samme designer som varit Svempas kanske närmaste
medarbetare sedan Star Truck byggdes i början av 1983.
Bland annat. Och snarare än att se någon motsättning i
dessa skeenden, är det nästan frestande att föreslå att det
inte hade kunnat vara på något annat sätt; att Kenneths
ambivalenta inställning till Svempa är en direkt följd av
upprepningens och fantasins logik, och verkningarna av
ett helt system av aktörer, och dynamiken dessa aktörer
emellan, under relativt lång tid. Det är i alla fall spän-
nande att leka med tanken.

det (o)möjligas utrymme 

Vad vi hittills tittat närmare på, är uppenbarligen en cus-
tomizing- eller custom-byggar-rörelse inom den tunga
lastbilsbranschen, som sprungit ur en verksamhet som
består i ett visst kompletteringsarbete eller en viss efter-
produktion som äger rum inom ramarna för inköpspro-
cessen av tunga lastbilar. Som vi sett kan den ta sin bör-
jan redan innan lastbilen är beställd, och i någon mån
äger den sedan rum parallellt med den industriella till-
verkningen av hytt och chassi. Den accentueras, kunde
man nog säga, då lastbilen lämnar Chassi-porten i exem-
pelvis Södertälje, och pågår sedan huvudsakligen fram
till att bilen står nyckelfärdig – det vill säga, då den är
färdig att tas i bruk – och affären mellan kunden och
Scania-återförsäljaren kommer till ett första avslut, så att
säga. Vanligtvis pratar man om denna del av produk-
tionsprocessen i termer av påbyggarledet, och det är
naturligtvis en process som utgörs av en mängd hant-
verksarbeten. Scania har – som vi sett i kapitel sex – 
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i åratal salufört sina lastbilar och sin verksamhet genom
att påtala det modulära konstruktions- och tillverknings-
systemets näst intill oändliga möjligheter för kunden att
skräddarsy sin lastbil efter sina unika krav och behov –
det genom den enorma mängd skilda konfigurationer
som modulprogrammet möjliggör. Emellertid skulle man
kunna säga att det i själva verket är här, genom denna
efterproduktion i påbyggarledet, som mycket av kund-
anpassningen sker. Hytt och chassi är, som vi sett, ofta
att betrakta som ett halvfabrikat. Och det är här detta
halvfabrikat fogas samman till en mer eller mindre kom-
plett lastbil, anpassad till sitt specifika transportuppdrag.
Talar vi om fullkomligt ändamålsenlig och funktionell
anpassning av produkten till ett särskilt användningsom-
råde, är det här som stora delar av själva denna utform-
ning äger rum. Och talar vi kundanpassning av den kali-
ber Kenneth kräver – och som alltså rymmer betydande
mått av överflöd i relation till allt vad funktionalitet
heter – är det också framförallt här detta sker.

Som vi också sett orkestreras den här efterproduk-
tionsprocessen av en säljare anställd på någon av Scanias
många återförsäljare. I stor utsträckning är det just att
hantera alla de krav och önskemål, och alla de föräd-
lingsmoment som här måste till, som försäljarens arbete
består i – att planera och administrera dem, att medla
mellan lastbilsköparen och påbyggnadsfirmor, lack-
eringsverkstäder, och liknande. På samma gång rymmer
den här processen ett utrymme i vilket kunden, åkaren,
måste ta viss plats – och, som vi sett, även kan ta för sig
väsentligt.36 Vissa åkare har under årens lopp gjort den
här processen till sin, kunde man säga; engagerat sig pas-
sionerat i den, och kanske även halvt ofrivilligt dra-
gits allt djupare in i den, bland annat genom att ställa
sådana krav att det blir nödvändigt med löpande visita-
tioner av de ingående delarna under tillverkningsfasen. 
Medan Scania i viss mån arbetat för att krympa det här
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utrymmet – åtminstone strävat efter att korta ledtiden i
påbyggnadsledet –, har åkare som Svempa och Kenneth
sysselsatt sig med att tänja ut, och utforska det, genom
att engagera sig i alla de möjligheter och omöjligheter
som här stått, och står, till buds. För dem har det blivit
ett utrymme i vilket de själva kunnat medverka, i vilket
de kunnat sträva efter att bli sina egna lastbils-designers,
sina egna custom-byggar-entreprenörer, sina egna efter-
marknadsentreprenörer – låt vara att just dessa båda
engagerat någon ytterligare designer för att verkligen få
färg på sina respektive ekipage.

Och man kunde gott och väl säga att detta är möjlig-
heternas utrymme. Det är vad du planerar att göra här
som du bland annat kan utforska och söka svar på bland
annonserna i Trailers Leverantörförteckningen, på mäs-
sor och utställningar, och så vidare. En mässa såsom
Lastbil 2006 hyste som sagt (omkring) 372 företag,
varav en stor del ägnar sig åt att bygga aggregat, leverera
delsystem, komponenter, kring-utrustning, eller andra
detaljer, som monteras och kanske även skräddarsys
under påbyggnadsprocessens gång. Mätt i antalet utstäl-
lare på lastbilsmässan har mängden aktörer i det här
branschsegmentet åtminstone sex-faldigats de senaste 25
åren. Och det är naturligtvis vad du som åkare gör av
dessa möjligheter, och hur väl du lyckas i dina strävan-
den, som sedermera uppmärksammas och utvärderas
bland annat på utställningar och på tävlingar som
Nordic Trophy, eller för den delen Truckstar Festival
i Assen, i Nederländerna, och i lastbilsmedia som 
Trailer, Trucking Scandinaiva och Truckstar Magazine.

Det är också vad man överhuvudtaget kan föreställa
sig att göra här som Pimp A Scania-tävlingen uppmunt-
rat sina deltagare att utforska, och som den svenska
generalagenten för Iveco en gång vädjade till unga
Trailer och Bilsport-läsare att laborera med. Ja, Trailers
läsare har sedan tidningen startades uppmuntrats att
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utforska det här utrymmet i inköpsprocessen, bland
annat genom uppmaningen att försöka sätta samman
och visa upp den allra tuffaste lastbilen. Rapporteringen
inför, ifrån, och i efterdyningarna av show-betonade
utställningar som Nordic Trophy har ju dessutom, sedan
början av 1980-talet, tjänat som tidningens kanske mest
färgstarka, fascinerande och dramatiska underhållning.
Och den som varit för ung för att laborera med en egen
vagnpark, har kunnat bidra med en teckning till
Juniorhörnan i Trailer, eller kanske en modell till tid-
ningens hobby-hörna. Det tycks ha varit så det började

bild 54. Tommy Kurås bidrag till Trailer, som sex-åring, publicerat i
Scandinavian Trucking, 11 / 2005. Foto: David Sköld
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för Tommy Kurås, som vi bekantade oss med i inled-
ningen av dessa sidor. Vi ser också hur denna tidning,
som gjorts “av lastbilschaufförer för lastbilschaufförer”
(Ahlstedt & Bergendahl 1980, s.7), till synes outtröttligt
påtalat det Goda i att hålla sig med fina och utsmyckade
bilar. Och vi har sett hur den dessutom kämpat för åka-
rens rätt att hålla sig med särskilt fina bilar – med såväl
motivlack som annan utsmyckning – mot pampar 
på Sveriges Åkeriförbund på 1980-talet, som Jan Ståhl. 

Genom att saluföra sina respektive produkter, genom
att uppmärksamma och uppskatta innovativa lösningar,
genom att bjuda in till diverse tävlingar, och genom att
imponeras av ohygglig puts och även ta densamma i för-
svar, kunde man på det här sättet tala om att det samlade
budskapet från dessa aktörer och sociala institutioner,
under årens lopp, sammantaget utgjort en tydlig upp-
maning att utforska och göra någonting av alla de tillta-
gande möjligheter som det här utrymmet bjuder. Som
åkare måste du naturligtvis inte engagera dig – i mer 
än att själva processen avkräver en serie beslut rörande
påbyggnationens specifikationer. Men du kan. Du 
har alla möjligheter att göra det. Och åtskilliga är de 
som har ett intresse i att du greppar dessa möjligheter.

scania: den andre –
men vad vill man egentligen?

Man kunde säga att de färggranna reportagen i Trailer
och de mer imponerande skapelserna som synts på
utställningar och andra jippon under årens lopp, visat
upp en mängd lastbilar och stolta lastbilsägare som, så
att säga, gjort det mesta av möjligheterna i den här efter-
produktionsprocessen; en mängd förebilder med put-
sade, blänkande ekipage, som nog förmedlat föreställ-
ningar om att ett engagemang med dessa möjligheter 
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kan leda till viss framgång, och är tätt förknippat med
det lyckade, det harmoniska, det njutbara åkarlivet – det
som bryter mot “chaufförernas och åkarnas hårda var-
dag”(jmfr. Sjöberg 1982). Man kunde säga att de har
visat upp en mängd förebilder som det stått andra chauf-
förer, lastbilsköpare, åkare och blivande sådana fritt att
i fantasins och föreställningarnas värld – på ett imaginärt
plan – identifiera sig själva och sitt latbilsköpande och
lastbilsbyggande med. Det vill säga, vad Žižek, utifrån
Freud och sedermera Lacan, betecknar idealjag eller ima-
ginära identifikationer (1989 / 2001, s.122). Detta har vi
för länge sedan konstaterat, och i Kenneths bilköp har vi
sett ett tydligt exempel på en slags imitationer av dessa
idealjag eller idealmodeller. Då man talar om identifika-
tion, påminner Žižek emellertid om att man också bör
fråga sig varifrån, med vilken blick man ser sig själv, då
man identifierar sig med någon spektakulär skapelse och
dess upphovsman. “Den fråga vi måste ställa angående
varje imitation av en idealmodell, varje utagerande av en
“roll” är: För vem visar subjektet fram sig själv på detta
sätt? Vilken blick står i centrum då subjektet identifierar
sig med en viss bild?” (ibid.)

Naturligtvis ser Trailer ut att utgöra en sådan central
aktör, vars blick vakar och förmodas vaka över custom-
byggar-scenen. Det i egenskap av experten, bedömaren,
smakdomaren, publicisten. Och det i egenskap av med-
arrangör till exempelvis Nordic Trophy. Vi har sett hur
dess reportage cirkulerar på custom-byggarscenen, och
för den enskilde åkarens exponering har tidningen
uppenbarligen ett reellt inflytande. Och det vore nog inte
alltför djärvt att påstå att tidningen innehar en bety-
dande position i den symboliska ordning som, så att
säga, reglerar custom-byggar-scenen och mången cus-
tom-byggares strävanden; att tidningen innehar en posi-
tion varifrån många custom-byggare betraktar sig själv
och sitt byggande; att många åkare, så att säga, (på ett
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omedvetet plan) strävar efter att blidka Trailers blick.
Vad emellertid Svempa lyckades med 1982, efter att
sedan länge ha varit Trailers gunstling, var ju dessutom
att fånga Scanias uppmärksamhet, att få ett erkännande
från inflytelserika personer som företrädde lastbilstillver-
karen. Och kanske kan man säga att denna, Scanias
blick – eller snarare: företagets förmodade blick – för
vissa custom-byggare är ännu mera central då man imi-
terar en förebild och visar upp sig och sina färdigheter på
custom-byggar-scenen; att Scania i någon mening utgör
en ännu mer central utsiktsplats varifrån man som cus-
tombyggare betraktar sig själv vid en imaginär identifi-
kation. Det vill säga, varifrån ens symboliska identifika-
tion äger rum, varifrån det som Lacan betecknade jag-
idealet konstitueras (jmfr. ibid., s.122 – 125). För fanns
det någonsin större experter än Scanialedningnen och
företagets egna designers, företagets egen stylingavdel-
ning, kunde man naturligtvis fråga sig – de personer som
förmodas ha gestaltat hela lastbilen i grunden, som för-
modas ha designat det hela ihop, för att tala med
Kenneths ord (jmfr. kapitel fyra). Kenneth skulle uppen-
barligen uppskatta att få visa upp sig och sina byggen
också för medarbetare på huvudkontoret i samband med
exempelvis Young European Truck Driver. Och han har
åtskilliga gånger, under byggprocessens gång, fört på tal
att det borde bli en tur ned till Södertälje för att visa höj-
darna där hur en Scania-bil kan byggas, då liftdumpern
väl står klar. I åtminstone hans fall ser Scania-ledningen
och Scanias formgivare således ut att förkroppsliga den
stora Andre, den kanske allra mest centrala punkten för
hans symboliska identifikation.

Genom den här typen av identifikationsprocesser där
identiteter ser ut att påföras en lastbilsintresserad publik
av ett helt system av aktörer och sociala institutioner –
där Trailer men även olika instanser av Scania alltså
ingår på olika sätt –, ser alltså lastbilsintresserade indi-
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vider ut att interpelleras till färgstarka Scania-ägare, 
till sina egna lastbilsdesigners, till custom-byggare – till
estetiskt intresserade, custom-byggande subjekt som vet
att utforska de möjligheter som efterproduktionsproces-
sen bjuder. Ett helt system av aktörer som med sina
berättelser, sina tävlingar, sina utställningar, sina hobby-
aktivteter, sina marknadsföringsbudskap, något slum-
partat kommit att fungera som en typ av decentrererad
ideologisk apparat som skolat sina läsare, tecknare,
modellbyggare, utställningsdeltagare, åkare och blivande
sådana, hur man kan utforska och utnyttja utrymmet i
inköpsprocessen; visat dem vad det innebär att vara en
stolt Scania-ägare och custom-byggare, och i de symbo-
liska lagar som reglerat och som reglerar den här sociala
praktiken.37 Men som nämnts i kapitel två, går inte 
interpellationen med en lacansk förståelse av subjek-
tet någonsin ihop. Den präglas av ett ständigt misskän-
nande snarare än positiv identifikation, och subjektet 
är alltid något som måste förmodas. Dess positiva
existens måste, så att säga, alltid förläggas framåt i 
tiden. Så medan detta system av aktörer, där Scania för
somliga ser ut att inneha en alldeles central position 
och kanske rent av kommit att utgöra den Andre, 
får antas interpellera individer till custom-byggande 
subjekt och till efterproduktionsentreprenörer, förblir
det ifrån subjektets horisont något oklart vad det fak-
tiskt är denna (decentrerade) Andre egentligen är ute
efter med detta agerande – vari dess begär verkligen
består (jmfr. ibid., s.129). 

Utan att förringa alla de andra parter och institutio-
ner som också kan sägas utgöra delar av denna decentre-
rade ideologiska apparat, låt oss för en stund fästa upp-
märksamheten på Scania, och vissa relationer mellan
användare och lastbilsfabrikanten. Eventuellt manife-
sterar sig (nämligen) den här otydligheten bland annat i
Scanias ständiga hänvisningar till det skräddarsydda som
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något Gott, som förs fram av företagets marknadskom-
munikation – och som alltså kommer av att företaget 
i sitt annonsmaterial och i andra kommunikéer ständigt
omtalar modulprogrammets förmåga att skräddarsy
lastbilar efter kundens krav och önskemål. Medan 
detta budskap alltså ser ut att bidra till att befästa det
skräddarsydda – det kundanpassade, det “customise-
rade”, the customized, det custom-byggda – som en dygd
i det här sammanhanget, antyder det emellertid att
Scania ombesörjer huvuddelen av denna utpassning åt
åkaren, genom att hela företagets konstruktions- 
och tillverkningsprincip är utformad på ett sätt som 
gör detta möjligt, så att säga. Man kunde därmed väl
förstå det här budskapet som ett visst skrävel med före-
tagets konstruktions- och produktionssystem, och som
ett försök att förvissa åkaren om att Scania-bilen redan 
i sin standardutformning, så att säga, är en unik och
skräddarsydd skapelse – minns till exempel Scania-
annonsen om lackeringsmöjligheter i regnbågens alla 
färger och med kompletterande stripningsalternativ, som
publicerades i Trailer 1983. 

Som alla de åkare, med Svempa i en tätposition, som
ägnat sig åt att ytterligare utsmycka sina Scania-lastbi-
lar emellertid understrukit, är inte detta att betrakta som
hela sanningen. Vill du som åkare verkligen ha en lastbil
som svarar mot dina specifika krav och önskemål, och
som kanske skiljer ut sig rejält från andras ekipage, krävs
en inte oansenlig mängd engagemang i påbyggnadsle-
det. Ett sådant engagemang har naturligtvis också ett
marknadsföringsvärde för Scania, någonting som till
exempel Kenneth uppenbarligen själv är väl medveten
om. Enligt logiken att det är bra reklam för Scania med
många stolta Scania-användare, är detta även ett argu-
ment som ofta hörs påtalas av medarbetare inom före-
taget. På samma gång förefaller det alltså – att döma 
av hans tips till förbättrad kundhantering – som om
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Kenneth saknar ett visst stöd och uppbackning från sin
lastbilsleverantör. Scania borde kunna göra mer för entu-
siastiska kunder som han själv. Och man kunde, från den
entusiastiske användarens perspektiv, fråga sig vad
Scania egentligen vill i det här sammanhanget; vad last-
bilstillverkaren egentligen begär av en. Ett erkännande
att de jobbar mot samma mål, att det Kenneth gör
faktiskt också betyder någonting för hans lastbilsleve-
rantör, tycks vara något som åtminstone han skulle
skatta högt. Nu är det emellertid också så att medan
några ambitiösa, stolta Scania-ägare säkert är en värde-
full tillgång för företaget ur ett marknadsföringsperspek-
tiv, utgör var och en av dessa en påfrestning på Scanias
affär och på de försäljare som handskas med dem.
Apropå Kenneths invecklade och utdragna bilköp kon-
staterar till exempel Thomas Holmström att: “Det är
egentligen inte lönsamt att hålla på med.” (Holmström
2006) Frågan om huruvida just Kenneths förehavanden
är en tillgång eller en belastning för Scania, ser inte ut att
ha något entydigt svar.

Fantasierna eller föreställningarna om exempelvis
den fullkomligt skräddarsydda lastbilen, och vad den
kommer att göra för oss – såsom att få custom-byggar-
rörelsens gillande blickar, men också imponera på höj-
darna på Scania och kanske även på Kristofer och hans
kollegor på styling-avdelningen, och föra med sig såväl
ära som berömmelse, och ett än mer harmoniskt åkarliv
– kan därmed förstås som en form av skydd mot denna
otydlighet, och mot den omöjliga och ohyggliga fråga
som användaren annars kunde stå inför. Nämligen: vad
begär alla dessa aktörer, och inte minst min lastbilsleve-
rantör av mig egentligen? (jmfr. Žižek 1989 /2001, s.137)
– En fråga som inte kan annat än att ges ett tämligen
schizofrent svar, där nog Trailer begär ännu en färgstark
åkare att rapportera om, och som kan locka till läsning
och till annonsintäkter, ännu en användare som deltar i
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de tävlingar och utställningar som tidningen anordnar
och nog bland annat syftar till att skapa uppmärksamhet
och mervärde runt såväl tidningen som förlaget. – Där
nog Scania begär ännu en nöjd och lojal kund, en stolt
lastbils-ägare som ger företaget good-will och hjälper
till att vidmakthålla varumärkets påstått prestigeladdade
position, stärka försäljningen och bidra till att bibehålla
såväl internräntan som tillväxttakten på en hög nivå. 
Och där nog många andra aktörer också hyser ett begär
efter att förknippas med ännu en passionerad användare
för att på så sätt få del av den uppståndelse det genere-
rar, för att till syvende och sist bättra på affärerna. Något
annorlunda uttryckt kunde man säga att fantasin om den
kompletta lastbilen här skulle kunna förstås som något
som täcker över det strukturella mellanrum som skiljer
användare från tillverkande part(er) i fråga om deras
respektive intressen, och ifråga om hur man betraktar
det verkligt kundanpassade – ett mellanrum som tillhör
den Reala dimensionen, och som Žižek i The Parallax
View (2006) även betecknar ett parallax gap (s.4). Det,
genom att staka ut koordinaterna – definiera ett objekt,
en arena och även dess spelregler – för ett annat begär;
ett begär efter den fulländade lastbilen som alltså i sig
fungerar som ett skydd mot den Andres begär (jmfr.
Žižek 1989 / 2001, s.137).

en överbryggning och ett skydd

Av Kenneths redogörelse tidigare, framstår det som helt
uppenbart att Svempa en gång varit den stora förebilden.
Det är framförallt han som öppnat upp och tänjt ut
utrymmet i påbyggarledet – som blottlagt det struktu-
rella mellanrummet mellan Scania och dess användare,
men uppbackad av en hel apparat av aktörer och sociala
institutioner på samma gång bidragit till att också täcka
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över denna avgrund, med en custom-byggar-fantasi.
Snart sagt varje steg han tagit har bevakats, inte sällan
lovprisats, och blivit till dramatiserad och fantasieg-
gande underhållning i Trailer, för var tidningsläsare 
att följa med spänning och fascination. Genom att hans
byggen, tillsammans med de tumregler som väglett dem,
visats upp och omskrivits har custom-byggar-scenen 
och denna custom-byggar-fantasi bland annat genom
hans förehavanden, förlänats sina symboliska lagar. Vad
vi ser i kapitel tre förefaller till stora delar vara fram-
växten av denna custom-byggar-fantasi i väldigt materi-
ell form: en medie-baserad fantasi, som med sina princi-
per – att ta sina byggen till det yttersta, vad gäller såväl
det funktionella som det estetiska – utgör ett handfast
stöd för den custom-intresserade åkaren på vägen mot
framgång och berömmelse. 

Med tanke på Trailers benägenhet att uppmärk-
samma och på andra sätt sporta custom-byggda, ytterligt
skräddarsydda lastbilar, stolta lastbilsägare och olika
evenemang arrangerade till deras ära, och till och med
försvara hela custom-byggar-traditionen gentemot
påhopp från Åkeriförbundet, tycks det inte heller råda
någon tvekan om vad tidningen uppmanar till – att den
i dubbel bemärkelse står bakom denna fantasi (både som
promotor av den, och som något av dess materiella kom-
ponent). Skojiga jippon som Iveco-tävlingen och Pimp
A Scania-tävlingen – som visserligen arrangerades av
Trailers holländska systertidning Truckstar Magazine –
bjuder till och med in unga läsare att aktivt delta i en
sorts styling-verksamhet. Och man kunde fråga sig om
inte dessa tomma silhuetter av Iveco- och Scania-lastbi-
lar, på ett konceptuellt plan, är i det närmaste identiska
med de tomma böcker som påtalades i slutet av kapitel
två – och som enligt Salecl rymmer en uppmaning att
göra det mesta av sitt liv, och därigenom utgör en typ 
av föremål som när en ideologisk gör-det-själv-fantasi.
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Som en komponent som ser ut att nära denna fantasi,
kunde vi sedermera säga att lastbilssilhuetten i
exempelvis Pimp A Scania-tävlingen framstår som en
tydlig representant för det strukturella mellanrum som
påtalats ovan, och som måste täckas över. Den fram-
står som ett exempel på själva den tomma form som
definierar begärets koordinater, som med fantasins 
hjälp fylls upp till bredden för att utgöra begärets själva
objektorsak: den fulländade och åtråvärda Scania-
Lastbilen med stort L, som ännu inte existerar – det
Reala objektet, eller the parallax object (jmfr. återigen
Žižek 2006, s.18). Det vill säga, den tomma silhuetten
framstår som en representant för Lacans objet petit a,
som sådant.

På det här sättet tycks den här typen av medie-
täckning och jippo-betonade tävlingar också fun-
gera som en slags superego-röst som uppmanar sin
publik att delta och engagera sig i den här verksam-
heten i dess skiftande former, och dessutom finna viss
njutning i det. Det, om vi förstår superegot inte i sin
Freudianska tappning – som en sträng auktoritär, inter-
naliserad, inre röst som sätter tydliga gränser för jagets
hand-lande – utan i en lacansk bemärkelse. Žižek jämför
det lacanska superegot eller överjaget med en figur som
vakar över oss, som ser allt vi gör och som talar till 
oss från den Andres position, med uppmaningen: 
du måste, för att du kan (jmfr. t.ex. Žižek 1999 &
1994 / 2005). Eftersom det finns ett utrymme i vilket 
du kan välja fritt, måste du också göra något av dessa 
valmöjligheter – något som därtill faller den Andre i
smaken. Det, för att du inte ska få dåligt samvete och
drabbas av ångest för att du inte gav äran och
berömmelsen som kan följa på ett ambitiöst projekt en
chans, och harmonin som detta kan tänkas föra med sig
– den njutning som nog förefaller vara lokaliserad till
dess kölvatten, så att säga (jmfr. ibid.).
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Du måste alltså engagera dig, och eftersom det står dig
fritt att välja måste du dessutom finna ett nöje i det hela.
Så “Enjoy!”, är superegots själva budskap, understryker
Žižek (se t.ex. ibid.).

Och även om Pimp A Scania-tävlingen är en tämligen
lekfull historia, och så säkert även Kenneths bilbyg-
gande, kan vi med den här logikens hjälp förstå de mör-
kare aspekter som denna lekfullhet också består i, och
som alltså ser ut att följa i kölvattnen av denna ideolo-
giska custom-byggar-fantasi. – Den ångest och den
rädsla som kommer på köpet, så att säga; som följer av
alla möjligheter som ligger framför en, och som följer av
valfriheten, och varje litet val som också innebär att välja
bort – att välja bort något som man inte kan vara över-
tygad om att den Andre inte egentligen skulle föredra.
– Den ångest och rädsla – det lidande, kunde man kan-
ske till och med säga – som den här typen av ideologisk
fantasi också ger upphov till, som är en del av det lek-
fulla, och som i det här fallet ser ut att driva det frivola,
det estetiska, i den här branschen; som i det här fallet
ser ut att vara en stark drivkraft i den estetiseringspro-
cess och valoriseringsprocess som detta handlar om. Och
ju mer man lyssnar till superegots uppmaningar, ger vika
för det tryck som superegot utsätter en för, desto större
är risken att sugas ned i en spiral av ständigt växande
ångest och ständigt tilltagande skuldkänslor (jmfr. ibid.,
s.67 – 68). För det finns inte någon ände på den Andres
(alla) begär, eller ens något entydigt svar på vad det kan
tänkas bestå i – vi kan helt enkelt inte helt känna den
Andres blick.

Inte bara annonsmaterial som kommit ur Scania
under årens lopp ser ut att ha understött den custom-
byggar-fantasi som diskuterats här ovan. Bredvid allt tal
om att modulprincipen gör varje lastbil skräddarsydd,
kan man förstå samarbetet med Svempa som ett sätt att
täcka över bristen i detta symboliska budskap, dess
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uppenbara tillkortakommande sett från användarens
perspektiv. Och kanske ska man inte bara förstå Scanias
uppvaktning av Svempa efter 1982-års Nordic Trophy
som en uppmuntran till en åkare som på egen hand gör
värdefull reklam för företagets produkter. Kanske ska
man också förstå det som ett sätt att alliera sig med en
figur som ägnat en stor del av sitt yrkesverksamma liv åt
att verkligen anpassa Scanias produkter efter sina egna
önskemål, och på så sätt ge stöd åt marknadsföringens
lovord; en figur som upparbetat en kunskap och ett kon-
taktnät som Scania på sätt och vis saknar, och som ägnar
sig helhjärtat åt något som Scania inte förmår göra på
egen hand. Säkert rymmer Scanias modulprogram en
enorm mängd möjliga konfigurationer. Men man bör på
samma gång ha i minnet att den här typen av konstruk-
tions- och tillverkningssystem också är ett sätt att stan-
dardisera och homogenisera produktfloran och de ingå-
ende komponenterna och delsystemen. Och i vissa avse-
enden kanske det till och med tillåter färre ändringar
utanför programmet än ett annat konstruktions- och till-
verkningssystem skulle ha gjort. Och kanske blir Svempa
på det här sättet en figur som utgör ett nödvändigt kom-
plement till Scania i strävan att upprätthålla illusionen
av att det trots allt är något visst, något särskilt, med
företagets produkter och den standardiseringsprincip
som företaget envist och framgångsrikt tillämpat under
årens lopp, vad gäller också Scania-produkternas status
som grund för vidare efterproduktion – att det finns
något i dem som är mer än produkterna själva: en fantasi
också om själva grunden och själva konstruktions- och
tillverkningsprincipen.

På det här sättet kunde man säga att detta samarbete
understödjer samma fantasi som Trailer uppenbarligen
varit högst delaktig i att iscensätta, och därigenom fun-
gerar som en tämligen tydlig – om än indirekt – uppma-
ning från Scania till gemene åkare att göra som Svempa;
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att försöka materialisera den till synes kompletta lastbi-
len. Och vad som skett är att Svempas byggen gått från
att symbolisera det ofullständiga i Scanias marknadsfö-
ringsbudskap, att fungera som en negation av detta bud-
skap, till att i Scanias tjänst fungera som en slags garant
för samma budskap. Svempa och hans show-bilar har på
så sätt kommit att förkroppsliga en ofrånkomlig över-
bryggning av det strukturella mellanrum som skiljer till-
verkare från användare: ett mellanrum som alltså inte
har någon positiv existens utan snarare tycks bestå i en
perspektivförskjutning mellan dessa två parter; en slags
grundläggande omöjlighet för dem att helt och hållet dra
åt samma håll. Men som har en mängd konsekvenser för
den tunga lastbilsbranschen, och de aktörer och sociala
institutioner som cirkulerar häromkring.

Vad detta samarbete för med sig, är därmed att en del
av fantasin som omgärdar Scanias hela varumärke ham-
nar i händerna på en aktör som befinner sig bortom före-
tagets formella gränser, och i viss mån bortom företa-
gets kontroll.

överbryggningen,
och hotet från dess överflöd 

I Välkommen till verklighetens öken,38 påpekar Žižek
(2002 / 2004) att varje maktsystem, varje ideologisk
apparat, med strukturell nödvändighet alstrar ett visst
överskott: vissa överflödiga element eller superego- eller
överjagsexcesser bestående, exempelvis, i subjekt som i
en Lacansk mening genomkorsar den ideologiska fantasi
som systemet både understödjer och sprider, genom att
identifiera sig alltför tätt med den ideologiska kompo-
nenten i denna fantasi. Genom en sådan överidentifika-
tion – ett begrepp som Žižek igen lånar från Lacan och
psykoanalysen (för en utvikning om detta begrepp och
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en diskussion rörande något av dess relevans i organisa-
toriska sammanhang, se t.ex. Fleming & Spicer 2003,
samt Fleming & Spicer 2005) – hotar emellertid dessa
element att röja den villkorlighet som hela ideologin med
nödvändighet också döljer: den traumatiska motsätt-
ning / motsägelse som systemet i sina strävanden bortser
ifrån, men som hela dess handlingsmönster i grunden
också vilar på. Omöjliga för systemet att handskas med,
måste sådana själv-genererade excesser bekämpas av
samma system som skapade dem. Hur det här fungerar,
konstaterar Žižek, är också den djupaste insikten i
Francis Ford Coppolas Apocalypse Now: Redux (2000),
där överste Kurtz utgör ett exempel på just ett sådant
överflödigt, ohanterligt och oregerligt element.

Karaktären Walter E. Kurtz är en före detta möns-
tersoldat i den amerikanska arméns specialförband som
i något som påminner om Vietnamkriget snabbt stigit i
graderna och blivit en högt ansedd general. Men någon-
stans längs vägen har Kurtz tappat tron på den ameri-
kanska krigsmaskinen och dess ineffektiva sätt att
utkämpa kriget, varför han tagit sin tillflykt till den
djupa Kambodjanska djungeln, där han iklätt sig rollen
som obeveklig krigsherre, dyrkad av sina lojala trupper
och av lokalbefolkningen, men komplett oregerlig för
Systemet; en krigsherre som vare sig är underställd
någon annan auktoritet eller några symboliska lagar.
Komplett omöjlig att ha att göra med för krigsledningen
i Saigon hotar Kurtz obarmhärtiga sätt att kämpa mot
Viet-Cong hela det system av symboliska lagar som
reglerar den amerikanska militära apparaten. Och vad
än värre är, hotar han hela den fundamentala fantasi som
omgärdar denna apparat – nämligen dess förmodade
rationalitet och effektivitet, något som handlingen i fil-
men uppenbart visar vara en illusion.39 Därför skickas
också ytterligare en officerare, kapten Willard, på ett
hemligt uppdrag för att eliminera Kurtz.
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Och snarare än att förvånas över Kenneths reaktion gen-
temot den forne idolen och custom-kungen, och dennes
något ambivalenta status på custom-byggar-scenen mera
i allmänhet, borde vi kanske förstå honom som en figur
som inte är helt olik den urspårade översten. För fram-
träder inte Svempa, med sina show-byggen, här som ett
element som alstrats och upphöjts av ett system av aktö-
rer som fungerat som en decentrerad ideologisk appa-
rat, men som, från andra custom-byggares horisont,
kommit att utgöra ett hot mot den fundamentala fantasi
som dessa aktörer spelar upp, och som strukturerar
begäret hos dem som deltar på custom-scenen? Det, då
han för länge sedan lämnat användbarhetsaspekten
bakom sig – den dimension som hela custom-byggar-
verksamheten stammar ifrån, vilar på, och är en sorts
överflödig förlängning av, och som varje annan custom-
byggare måste förhålla sig till, och som alltid står i vägen
för den fullkomliga lastbilen genom att införa en mängd
begränsningar – och därmed inte längre har något att
falla tillbaka på om det skulle uppdagas att hans byggen
inte var just lika fullkomliga som de gett sken av att
vara. – Om det, då man synade dem i sömmarna, skulle
uppdagas att de just inte var lika kompletta som de sett
ut att vara då de, bokstavligt talat, varit upphöjda några
meter i luften på mässor och utställningar – minns det
sätt på vilket The Slingshot ii visades upp på Lastbil
2002 – eller i läckra bildserier i tidningsreportage – och
kanske till och med utgetts för att vara genom bild-byli-
nes av typen “Inga detaljer har lämnats åt slumpen” 
(Ek 2007, s.138). Framträder han inte här som en figur
som identifierat sig så tätt med idén om det kompletta,
fulländade, fullkomligt skräddarsydda, att han genom
sina strävanden mot att materialisera sådana fullkomliga
skapelser hotar avslöja att den fullkomliga lastbilen
endast är en fantasi? – Att den kompletta Scania-lastbi-
len, Lastbilen med stort L, som många åkare på custom-
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scenen tycks vara på jakt efter att åtminstone närma sig
genom sina custom-byggar-projekt, och som tycks struk-
turera deras libidinala ekonomi, inte existerar mer än
som en typ av fantasi-föremål? Framträder han inte som
en figur som hotar avslöja att någon fullkomlig Scania-
lastbil faktiskt inte tycks kunna materialiseras ens om till
synes ohämmade resurser läggs på den? – Att det full-
komliga element som fantasin rymmer plats för, i själva
verket inte kan existera? – Att den saknad som präglar
ens egen existens och ens egna byggen, också återfinns
hos Kungen?

Och hotar han därmed inte att rucka på hela den
symboliska ordningens koordinatsystem, så att säga –
den fundamentala fantasi varigenom den custom-byggar-
intresserade åkaren ser verkligheten; den fundamentala
fantasi varigenom verkligheten tillmäts betydelse, blir
meningsfull? Och är han inte, vidare, dömd att därige-
nom bli omöjlig att hantera: en ångestframkallande och
vämjelig figur?

Genom att bygga värre och värre skapelser, den nästa
till synes mer fullkomlig än den förra, kommer gemene
åkares egen custom-byggar-verksamhet ständigt att
präglas av en sorts saknad i relation till custom-kungens
skapelser – som verksamheten samtidigt cirkulerar runt,
och som håller den i rörelse. Det är en bra bit kvar till
de sublima objekt Svempa visar upp – dessa byggen som
kanske förkroppsligar det allra mest åtråvärda och
yttersta i fantasin, och som sätter begäret i rörelse. Som
novis på custom-scenen har vi en del kvar att lära…
Skulle den upplevda skillnaden gå förlorad, skulle emel-
lertid också ångesten tränga sig på, får vi tro Žižeks 
läsning av Lacan.

Bör vi därför inte förstå detta scenario som ett vari-
genom Svempa, genom att miljoner kronor (enligt sägen)
investeras i hans byggen, också måste bygga last-
bilar som uppfattas som i det närmaste kompletta för att
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han och hans skapelser ska kunna bibehålla den allra
yttersta platsen i fantasin, för att han ska kunna fortsätta
att vara Kung, och hans skapelser fortsätta förkroppsliga
den plats i fantasin som är tillägnad det sublima objek-
tet? – För att han inte ska berövas det som han i själva
verket aldrig besuttit; för att han inte ska berövas det
som aldrig varit i honom själv så mycket som i skenet av
i de blänkande skapelser han sysselsatt sig med att
bygga, hans regalier, så att säga – och därigenom, med
lacanska termer, genomlida en symbolisk kastration eller
kastrering? (jmfr. t.ex. Žižek 2007, s.34)

Dynamiken här är alltså en varigenom Svempa 
och hans skapelser bärs fram av ett system av aktörer
som på olika sätt har ett intresse i den typ av verksam-
het som han väldigt hängivet kommit att ägna sig åt – ett
intresse eller till och med behov av något att berätta
dramatiska, underhållande och fascinerade historier om,
att fotografera mot mörka bakgrunder och trycka på
iögonfallande och säljande posters, att visa upp som
lockbete på olika utställningar, och så vidare. Det vill
säga, Svempa och hans bilar utgör (snart) en typ av
element som tjänar till att fylla ut den plats i fantasin
som hyser det allra yttersta, det vill säga, det sublimas
upphöjda plats.

Ett sådant element som förkroppsligar fantasierna
inte bara om den fullständiga lastbilen som sådan, 
men också den framgång den kan föra med sig – som
demonstrerar eller åskådliggör objektets förmåga att
skänka bekräftelse av den Andres attityd gentemot 
oss – ser alltså ut att behöva ett visst subjekt att ackom-
panjera det: ett som framhärdar i sina strävanden 
att hela tiden överträffa sin senaste skapelse, som är tro-
gen sin uppgift att leverera det till synes yttersta, gång
efter annan. Och vad bättre subjekt än ett som börjat
sin resa i en etta med spritkök och stampat jordgolv i
Hägersten och färdats lång väg i det symboliska univer-
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sum; som visat hur man kan lyckas med ytterst små
medel också i den mindre glamorösa transportnäringen
genom att hålla sig med branschens kanske mest kom-
pletta fordon. Ty, tyder det inte på en gudabenådad
talang och färdighet?

Allteftersom det här elementet lyfts till nya höjder av
de många aktörer som omnämnts ovan, och inte minst
genom att understödjas av Scanias marknadsföringsav-
delning och andra inflytelserika personer inom Scanias
(enorma) organisation, går alltså Svempas spektakulära
bilar – enligt resonemanget ovan – också från att symbo-
lisera det ofullständiga i Scanias marknadsföringsbud-
skap, och från att därmed fungera som en negation av
detsamma, till att fungera som ett komplement till före-
tagets verksamhet som upprätthåller myten om Scania
som tillverkare av den allra mest kompletta lastbilen.
Det vill säga, ett om inte i det närmaste nödvändigt 
komplement till företaget, så åtminstone ett nära 
nog ofrånkomligt sådant. – Ett komplement vars utta-
lade strävan, såsom Jan Richter beskriver den, seder-
mera kommit att bestå i att bygga lastbilar som genere-
rar ett begär för Scanias produkter, och därmed fungera
som en sorts sublima skapelser. Men som Žižek poäng-
terar i exempelvis Ideologins sublima objekt, är det ett
oerhört riskfyllt företag att inta eller på annat sätt låna
sig åt det sublimas plats, och därigenom tillfälligt för-
kroppsliga fantasierna om det omöjliga “Tinget” – det
föremål som som av strukturell nödvändighet inte kan
existera i materiell form.

Och då Svempa har lämnat över sin bärgarverksam-
het till yngre förmågor inom familjen, och dragit sig till-
baka till sin verkstad och helhjärtat engagerat sig i att
(bland annat) bygga lastbilar särskilt utformade för att
uppta den här tomma platsen, och förkroppsliga en sorts
njutning omöjlig för alla de åkare som custom-bygger
sina lastbilar med ett särskilt transportuppdrag i åtanke,
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har en hel del kommit att stå på spel – och det i relation
till åtskilliga aktörer, bör tilläggas.

Man kan exempelvis förstå samarbetet med Scania
som ett drag som förlägger kontrollen över det ogripbara
X, som Žižek nog skulle säga, som är i Scanias produk-
ter mer än de själva – det vill säga fantasin eller myten
om dem – i händerna på en figur som håller till bortom
företagets formella gränser och kontroll. Och frågan om
vem som ska (försöka) kontrollera den här fantasin
framgent, bäddar naturligtvis för en formidabel tvekamp
dessa parter emellan. Kanske allra främst mellan Svempa
och Scanias marknadsföringsavdelning.40

Kenneths ångestladdade förhållande, och till och med
fientliga inställning till custom-Kungen, har vi naturligt-
vis redan bekantat oss med. Möjligen härrör spänningen
alltså från att han kommit så nära Kungen och hans
sublima Ting – med avseende på såväl en rumslig som en
färdighetsmässig dimension – att han konfronterats med
att någon detalj i dem alltid “sticker ut”, som Žižek
uttrycker det; att det alltid finns någon detalj i dem som
inte ligger i linje med alla de symboliska lagar som regle-
rar hela den custom-byggar-fantasi som skänker viss
stadga åt tillvaron för dem som trampar i Svempas fot-
spår. – Symboliska lagar som naturligtvis många gånger
har sin bakgrund i Kungens egna förehavanden på cus-
tom-scenen, och i de färgsprakande reportage hans egen
verksamhet givit upphov till under gångna decennier.41

De antagonistiska relationerna skulle därför kunna
förstås som en (omedveten) strategi att hålla det verkligt
traumatiska på avstånd – ett sätt att undvika att den fun-
damentala fantasi som tycks strukturera den libidinala
ekonomin rubbades i grunden. Och kanske är det signi-
fikativt att de åkare och de byggen som Kenneth istället
för fram som föregångare i sammanhanget, är danska
snarare än svenska, och därmed befinner sig på ett tryggt
avstånd från Stockholms gator. 
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Men låt oss återvända till argumentet rörande makt-
system och överjagsexcesser, såsom det skisseras i
Välkommen till verklighetens öken. Žižek påpekar näm-
ligen att den operation som Systemet tvingas ta till i syfte
att bekämpa sin överflödiga utväxt, tenderar att imitera
just detta överflöd. Att bekämpa sitt eget ohanterliga
överflöd tenderar att generera nya element av en väldigt
liknande karaktär, nya överjagsexcesser. Och man kan
fråga sig om inte Kenneths vedermödor, och kanske även
många av de andra som är verksamma på custom-
byggar-scenen och deltar i spektakel som Nordic Trophy
och andra tävlingar och utställningar, och som ironiserar
om att custom-kungen nu inte har något fett på vänd-
skivan, utgör prima exempel på den typ av epifenomen 
som framträder i kölvattnen av det allt för överflödiga?
Uppenbarligen har vi kunnat se åtskilliga likheter 
mellan de två antagonisterna, mellan Kenneth och
Svempa. Och om Svempa har gjort sig omöjlig och kom-
mit ihop sig med forna samarbetspartners, ser det 
ut som om Kenneth slagit in på en väldigt liknande 
bana. Hans egen säljare sticker inte under stol med att 
de höga krav Kenneth ställer på varje liten detalj, frestar
på relationerna till de underleverantörer som anlitas i
påbyggnadsprocessen. Ja, han konstaterar till och med
att Scanias försäljningsprocedur inte riktigt klarar av 
att hantera kunder som Kenneth, med ständigt löpande
ändringar i specifikationen. Och knappast är han, som
sagt, en lönsam kund.

Kenneth framträder alltså här som en av de kämpar
som tycks ha siktet inställt på att bekämpa det trauma-
tiska överflöd som haft stor del i att strukturera denna
custom-byggar-fantasi, men som nu (eventuellt) kommit
att utgöra ett hot mot densamma, för att – kanske något
paradoxalt – bibehålla den fundamentala fantasin och
behålla intakt den symboliska ordningens själva struktur.
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36. Den här verksamheten engagerar alltid i någon mån lastbils-
köparen genom att avkräva denne en mängd beslut som rör påbyg-
gnationens utformning, och vilken kringutrustning som ska monteras,
samt på vilket sätt detta ska ske.
37. Och även om denna imaginära identifikation skulle vara mindre
påtaglig eller ske med uppenbar distans – kanske läsas som just drama-
tiserad underhållning – kommer du som åkare, som nämnts tidigare,
inte ifrån ett visst deltagande i efterproduktionsprocessen. Vissa beslut
kommer du som åkare att behöva fatta; efterproduktionsprocessen
kommer också i någon mån att engagera dig. Och mot bakgrund av det
resonemang som avslutade kapitel två, är detta också något som 
nog kan bidra till att generera ett visst intresse för denna verksamhet.
38. Välkommen till verklighetens öken är en samling essäer som Žižek
skrivit om händelserna som äger rum i kölvattnen av terrorattacken
den 11 september, 2001.
39. Detta får man i alla fall anta, Žižek är inte speciellt utförlig i sin
diskussion av detta exempel.
40. Redan nu tycks Svempa vara en oerhört kontroversiell figur inom
företaget. Samarbetsprojekt mellan honom och Scania tycks vissa
gånger ske nästan i hemlighet, sanktionerade från högt upp i Scanias
organisation. Om de ens är kända, tycks de emellertid inte sällan vara
oerhört politiska på lägre nivåer i organisationen, och kanske fram-
förallt på marknadsföringsavdelningen. Någon medarbetare på Scania
berättar till och med om hur han ägnat semestertid till att understödja
Svempa på mässor och utställningar runt om i Europa, helt utan stöd
hos närmaste överordnade. 
41. Vi kan till exempel dra oss till minnes den bild-byline i Trailer, belä-
gen under en närbild på Star Trucks underrede och publicerad 1983,
som uppmärksammade och lärde att en riktig custom-byggare bygger
från grunden – och som Kenneth nästan ordagrannt upprepade på väg
till lackeringsfirman i Brandbergen den 25 april, knappt 33 år senare.
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en rationell dynamik?! 

Vilka är då implikationerna av det samspel och den typ
av drivkrafter som skisserats och diskuterats i de före-
gående kapitlen, på hur vi tänker om teknisk och eko-
nomisk utveckling mera i allmänhet? Det har redan
framgått att de användar-orienterade innovationsproces-
ser som beskrivits över dessa sidor, ser ut att vara betyd-
ligt mer komplexa, och stamma ur långt mer motsägelse-
fulla förhållanden än vad sådan innovationsteori som
riktat uppmärksamheten mot användarcentrerad inno-
vation, traditionellt har givit uttryck för. Och, att kon-
sekvenserna av dessa förhållanden också är långt mer
komplexa än vad de modeller och teorier som ryms inom
fältet, nog vittnat om – ja, rent av något kaosartade.

Mot slutet av det första kapitlet, restes på samma
gång frågan huruvida vi i den utveckling som uppmärk-
sammats här, kan tänkas skönja en viss rationalitet;
huruvida vi här kan tänkas ha att göra med en utveck-
lingsprocess som med nödvändighet odlar vissa överflö-
diga restelement, som gror mellan i det här fallet använ-
dare och tillverkare, och som till sin natur hyser en sorts
kreativitet. Och, huruvida vi således skulle kunna tala
om denna utveckling som en som hyser en särskild dyna-
mik; en rörelse som följer vissa mönster, och som stän-
digt genererar något nytt, innovationer, tekniska och
ekonomiska nymodigheter. Låt oss återvända till den här
frågan, och låt oss börja med att rekapitulera, i väldigt
grova drag, vad vi hittills bevittnat.

Vi har slutit oss till att det faktum att lastbilskunden,
till följd av hur själva inköpsförfarandet är funtat, i allra
högsta grad gjorts delaktig i gestaltningen och uppbygg-
naden av sitt fordon, ser ut att ha varit en första och vik-
tig omständighet för den custom-byggar-rörelse som tidi-
gare kapitel sökt skissera. Det vill säga, att det funnits ett
utrymme i inköpsprocessen, och en viss verksamhet som
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man i någon mån varit tvungen att engagera sig i som
lastbilsköpare, och som dessutom skett i tät interaktion
både med Scania och en rad andra firmor, tycks ha
utgjort en viktig förutsättning för den här utvecklingen;
dess själva grogrund. Samspelet sedan mellan åkare och
lastbilskunder såsom Svempa, som varit särskilt hängi-
ven utformningen av sina Scania-bilar under årens lopp,
olika delar av Scanias verksamhet, och lastbilsmedia
såsom Trailer, tycks därtill ha givit upphov till en fantasi
som kretsat kring vad man kan, och kanske till och med
uppmanats att göra i det här utrymmet; en fantasi som
bland annat manifesterat sig – på ett högst materiellt
sätt, kan tilläggas – i färgsprakande reportage i Trailer,
och i dramatisk avrapportering från olika jippon som
inte sällan iscensatts i tidningens regi.

Detta är också en fantasi som härbärgerat en tydlig
etik, genom att det som spelats upp av bland annat
Trailer dels kan förstås som en serie uppmaningar till tid-
ningens publik att själv engagera sig i sina lastbilsköp
och i det kompletteringsarbete som följer på detta. Och,
som dels också kan förstås som en fostrande instans,
som lärt sin publik vad som är åtråvärt och inte. Vidare
förefaller detta vara en etik som ser ut att ha “råkat”
uppstå som en sorts restprodukt ur ett visst samspel som
ägt rum mellan en rad aktörer, utan att det nödvändigt-
vis funnits någon bakomliggande, centrerad avsikt. Ja,
hela denna fantasi (eller etiska konstruktion, om man så
vill) tycks ha uppstått som en restprodukt av det samspel
som nämnts ovan, och av en mängd intressen som dra-
git i olika ritningar – men i huvudsak i något andra rikt-
ningar än vad exempelvis Kenneths lastbilsbyggande
strävat mot. Det är emellertid en fantasi som på samma
gång verkar ha varit dömd att uppstå, och att fortplan-
tas, som en konsekvens just av detta samspel. Man
kunde alltså säga att denna fantasi, med sin inneboende
etik, ser ut att ha uppstått med en viss nödvändighet,
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som en slags restprodukt av andra typer av intressen –
intressen som alltså haft andra mål i sikte.

Det synes också vara en fantasi som idag är intimt
förbunden med, och till och med oskiljbar från den prak-
tik som exempelvis engagerar Kenneth, och som både
tycks ligga till grund för, upprepa sig och återskapa sig
bland annat i hans lastbilsköp. Kenneths bilköp ser i
själva verket ut att vara inte bara en allt mer extrem upp-
repning av hans egna, tidigare, exkursioner. Det ser
också ut att vara en upprepning eller imitation av en typ
av verksamhet som den gamla bärgarkungen och cus-
tom-byggar-pionjären Svempa sysselsatt sig med något
kvarts-sekel tidigare – en upprepning och ett försök att
materialisera en fantasi som Svempa genom sina föreha-
vanden tycks ha haft en stor del i att etablera, och till-
sammans med diverse spektakulära show-byggen som
kommit från hans verkstad, kanske till och med för-
kroppsligat under årens lopp.

Vad beträffar den etiska komponenten i denna fantasi
ser den alltså ut att ha fungerat som en slags uppmaning
att göra det själv, att bli sin egen custom-byggare som det
heter i dessa sammanhang, eller sin egen efterproduk-
tionsentreprenör. Och vi kunde tala om denna fantasi
som en ideologisk custom-byggar-fantasi som förmedlas
genom externa handlingsmönster som på olika sätt
inbjuder till handling, och säkerligen även internaliserar
vissa föreställningar hos sin publik. Som sådan kunde vi
förstå den som en specifik instans av en kapitalistisk,
marknadsliberal ideologi som, enligt Renata Salecl, kän-
netecknas av att den, genom bristen på auktoriteter och
ett överflöd av valmöjligheter, kultiverar ångest och upp-
manar individer att förverkliga sig själva, skapa sitt eget
liv och sin framgång (se t.ex. Salecl 2004 & 2005).
Därmed ser den också ut att vara något som framträder
som en följd av en kapitalistisk, marknadsliberal ideolo-
gisk apparats oavsiktliga verkningar, så att säga.
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I och med att Svempa sedermera rört sig vidare, gjort
custom-byggandet till en inkomstbringande affärsverk-
samhet, gått från att bygga enskilda spektakulära skapel-
ser till att sätta sin prägel på begränsade upplagor av
Scania-lastbilar, ser denna custom-byggar-fantasi ut att
ha spridit sig och spjälkat upp sig, och närt ett intresse
också för redan custom-byggda Scania-lastbilar. Det ser
alltså ut att ha införts variationer i den, variationer som
ser ut att ha varit betydelsefulla för hur intresset för allt
mer estetiskt förfinade lastbilar utvecklat sig i flera olika
riktningar, och blivit just ett heterogent intresse, en
mångfald av intressen – och den kraft som driver denna
utveckling, en heterogen kraft. Och som sådan, något
som ett företag som Scania tvingas hantera på en mängd
olika sätt.

Vad som hittills beskrivits, ser därmed ut att vara en
estetiseringsprocess och en innovationsprocess som drivs
fram av ett helt ett system av aktörer – aktörer som gene-
rerat ett visst överflöd som inte varit alldeles lätt att han-
tera, men som sedermera kommit att återföda och åter-
skapa sig självt; ett helt system av aktörer som genererat
en typ av element som grott, växt till sig, förskjutit syste-
mets hela värdegrund, och i processen närt ytterligare
element av en liknande art. Och häri tycks vi kunna
skönja ett visst regelbundet drag, som just består i den
ständiga förskjutningen som kommer av systemets ten-
dens att imitera sitt eget överflöd. Och man kunde såle-
des tala om detta som en rationell dynamik som vilar på
den ständiga förskjutningens logik, och manifesterar sig
i ett ständigt överskott.
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en förvrängd kärna

Med avseende på den estetiska dimensionen – på den till-
tagande betoningen av estetiska aspekter av lastbilarnas
utformning som denna rörelse tycks bära med sig, och
den estetiseringsprocess som den därigenom ser ut att
bestå i – söker därmed dessa undersökningar en viss
klarhet i en specifik-, om än synnerligen vid fråga eller
problematik, som exempelvis Philip Hancock (2003)
aktualiserar i artikeln “Aestheticizing the world of orga-
nization: Creating beautiful untrue things”. Nämligen
hur den typ av estetiseringsprocesser som exempelvis
Welsch och Böhme gärna talar om (och som vi behand-
lade som hastigast i kapitel ett), och som tycks karakte-
risera vår tid och samhälle, faktiskt kan tänkas fungera
på en ontologisk nivå; hur de kan tänkas vara beskaf-
fade, så att säga. Hancock skriver bland annat: “In this
instance that question is, for me at least, what do we
take to be the nature of these … aestheticization proces-
ses that seem to confront us at both at work and leisure”
(Hancock 2002). Till skillnad från åtminstone Böhmes
och Hancocks försök att reda i den här problematiken,
visar dessa berättelser att denna typ av processer emeller-
tid inte är att betrakta som något som endast konfronte-
rar oss, och som vi har att förhålla oss till. Istället strä-
var de efter att lyfta fram vår egen medverkan i dessa
processer, och hur de drivs fram av en kraft komponerad
av åtrå och fantasi, och en sorts dubbelbottnad lekfull-
het. Och hur en inte oväsentlig del av denna kraft ham-
nar i händerna på hängivna användare som själva enga-
gerar sig i en produktiv verksamhet. I den bemärkelsen
strävar de efter att bryta upp dikotomin mellan använ-
dare och tillverkare, och de olika skepnader denna upp-
delning kan ta sig (typiskt: konsument och producent).
På det sätt som de gör det – med hänvisning till att vi här
har att göra med en apparatur utan centrum, som ser ut
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att ge upphov till en fantasi som i någon mån är det som
agerar här, genom att subjektet handlar på basis av såväl
sin imaginära som symboliska identifikation – understry-
ker de även att en återkommande fråga som dyker upp i
dessa samtal blir tämligen meningslös. Nämligen den om
huruvida en tilltagande grad av estetisering innebär ett
ökat mått av frihet och autonomi för individen (använ-
daren, konsumenten) genom att det estetiska skulle vara
sammankopplat med en sådan potential. Eller, om det
snarare leder till att det estetiska, och den frigörande
kraft som denna typ av kulturella uttryck antas besitta,
faller i händerna på en kommersiell sfär (bestående av
tillverkare, producenter) inför vilken individen i allt
större utsträckning blir en sorts marionett (jmfr. t.ex.
Hancock 2002).42 Vad vi har här, ser ju nämligen ut att
vara en typ av marionett som agerar på något som när-
mast är att betrakta som en restprodukt ur någon “kom-
mersiell sfär”, med redan definierade intressen och enligt
en redan definierad, kapitalistisk logik.

Vad vi ser här, ser ju ut at vara hur marionettens
intresse ser ut att uppstå som en slags restprodukt ur
samlade strävanden mot en mängd andra typer av intres-
sen av ett helt system av aktörer – aktörer som strävar än
hit och än dit, vissa kanske mer samlat och andra med en
mer splittrad gång (där Scania på intet sätt ser ut att
agera enhetligt, och nog är att betrakta som en organi-
sation som har många olika mål för ögonen).

Härmed har vi återigen nått tillbaka till Rehns och
Vachhanis kritiska inlägg i det innovationsteoretiska
samtalet som vi mötte i det andra kapitlet, och som
angrep ett allmänt och implicit antagande om att eko-
nomiskt värde skapas genom någon ursprunglig värde-
händelse. Deras egen bot mot sådana antaganden var
att lyfta fram Walter Benjamins betoning av the afterlife
för att att nå bortom en tankebild som gör en åtskillnad
mellan användare / konsument å ena sidan, och tillver-
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kare / producent å den andra – och det implicita antagan-
det att denna ursprungliga värdehändelse skulle vara för-
lagd till den senare partens domäner – och för att proble-
matisera frågan om “vem” som kan tänkas äga kontroll
över dessa värdeskapande processer. Låt oss därmed
även återvända till den kommentar som fälldes i slutet av
det avsnitt som summerade Rehns och Vachhanis argu-
ment, och som föreslog att den efter-produktion som vi
riktat intresset mot här, kanske inte endast ska förstås
som en typ av kreativ process som omdefinierar en
“ursprunglig” kreativ insats genom att utvecklas med
den. Implikationerna av resonemanget som förts här
ovan, skulle med stöd hos Žižek kunna förstås som att
den estetiskt inriktade efterproduktion vi här haft / har
att göra med, inte bara bör förstås som en konsekvens
eller effekt av ett dialektiskt samspel – en rest från det
dialektiska samspelet mellan tillverkare och användare
– som omdefinierar det sätt vi ser på en lastbil och för-
håller oss till dess estetik, och till vissa aspekter av det
interna produktutvecklingsarbete på Scania som små-
ningom mynnar ut i lanseringen av nya lastbilsprogram.
Utan att denna efterproduktion också – i viss mån –
förorsakar detta produktutvecklingsarbete, och ökade
intresse för det estetiska. Vi kunde därmed förstå detta
efterproduktionsarbete som något som omgärdar och
cirkulerar kring denna interna utvecklingsprocess; något
som är både en effekt av- och en orsak till den. Och vad
mer är, till en tilltagande betoning på det estetiska.
Något annorlunda uttryckt, och nog ännu mera precist,
kunde vi säga att den estetiska utvecklingen av tunga
lastbilar – såväl industri-designernas styling-arbete som
Kenneths och Svempas custom-byggande – ser ut att
orsakas av ett strukturellt mellanrum som skiljer tillver-
kare från användare / kund, på samma gång som denna
utveckling ser ut att återskapa samma mellanrum. Och
vi kunde säga att detta strukturella mellanrum utgör en
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grundläggande omöjlighet dessa parter emellan som ald-
rig kan nå någon lösning – som ständigt kommer att
göra sig påmint, och ge upphov till den regelbundenhet
som nyss nämndes. I den här bemärkelsen skulle detta
gränsland mellan användare och tillverkare, och det
strukturella mellanrum det ser ut att hysa, kunna för-
stås som den estetiska utvecklingens förvrängda eller
perverterade kärna inom lastbilsbranschen. 

Låt oss därmed försöka teoretisera de kreativa pro-
cesser som när den innoverande och i många stycken
motsägelsefulla verksamhet som tycks gro ur denna
kärna, något mer i detalj. Det vill säga, låt oss försöka
beskriva de kreativa processer som ser ut att få sin näring
ur detta strukturella mellanrum, i något mer abstrakta
termer, med hjälp av en större del av Lacans begreppsap-
parat än vad vi hittills bekantat oss med. Låt oss för-
söka teoretisera de kreativa processer som skapar något
där ingenting behövdes, och ständigt ser ut att medföra
en viss förskjutning av de värdegrunder som råder inom
dessa domäner, för att på så sätt skissera en innovations-
teori som bättre fångar teknisk och ekonomisk utveck-
ling i en senindustriell era. 

lacanska objekt

I såväl Ideologins sublima objekt som Looking Awry
återvänder Žižek till den modell för hur det Reala, det
Symboliska och det Imaginära hänger samman som
Lacan en gång presenterade i Encore (1975). Modellen
illustrerar hur dessa olika dimensioner förhåller sig till
varandra (från subjektets horisont) genom tre olika typer
av objekt som Lacan betecknade objet petit a, I och S(A)
– objekt som på olika sätt hindrar subjektet att nå den
rena njutningen i figurens mitt.

/o
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Figur 1: Figuren är en något utvecklad version av den
modell som förekommer i såväl Lacans som Žižeks tex-
ter (först i Lacans Encore, och sedan i exempelvis Žižeks
Looking Awry), och som åskådliggör relationerna mel-
lan det Reala, det Imaginära och det Symboliska, och de
olika typer av föremål som markerar dessa relationer.

Vi har redan bekantat oss med objet petit a, det lilla
objektet a, som alltså utgör själva objektorsaken till
begäret. Žižek beskriver det bland annat som “den reala
bristen eller överskottet som igångsätter den symboliska
tolkningens rörelse; ett hålrum i centrum av den symbo-
liska ordningen” (Žižek 1989 / 2001, s.210), och liknar
det som sagt vid en tom formell form som vi med hjälp
av vår fantasi fyller med innehåll. Det föremål som
betecknas S(A) är, till skillnad från objet petit a, materi-
ellt och närvarande. Närvaron är just en stor del av
poängen med den här typen av föremål understryker
Žižek, för vad det gör är att vittna om en oförenlighet
eller bristande överensstämmelse i den symboliska ord-
ningen, i den store Andre. Det är ett föremål som sticker
ut, och som hotar röja illusionen om att den Andre
skulle vara komplett, koherent, konsistent. Att inte hel-
ler den symboliska ordningen eller den store Andre har
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en positiv och enhetlig existens betecknas, liksom i sub-
jektets fall, genom att A:t spärras eller genomkorsas: A.
Det här föremålet, S(A), är “ett unikt objekt som inte har
någon dublett eller direkt motsvarighet”, skriver Žižek
(ibid., s.207), och fortsätter snart: “Det handlar om en
restprodukt, ett överskott som inte kan reduceras till den
symboliska relationens formella relationer eftersom det
samtidigt, på ett paradoxalt sätt, är den konkreta förut-
sättningen för förverkligandet av en formell struktur.”
(ibid.) Det är “det symboliska objekt som inte kan redu-
ceras till någon imaginär spegelrelation och som för-
kroppsligar bristen i den Andre, den omöjlighet kring
vilken den symboliska ordningen är strukturerad”, för-
klarar han vidare (ibid., s.210).

Också för den tredje typen av föremål: I, eller stora
Phi, är den materiella närvaron viktig. Men i det här fal-
let är det den överväldigande närvaron som är betydelse-
full, förklarar Žižek. Den här sortens föremål är en slags
“uttryckslös, imaginär objektivering av det reala, ett
framträdande som förkroppsligar njutning” (ibid.,
s.210). Men det är en njutning som i någon mån är
omöjlig. Ja, trots att själva föremålet besitter en viss
attraktionskraft och lockar subjektet att engagera sig
med det, är den njutning det förkroppsligar kanske till
och med frånstötande. Žižek beskriver det som “a terri-
fying object of fascination” (Žižek 1991, s.134), och
som “a certain image that materializes the nauseous
enjoyment”. Och det är inte utan att det är förknippat
med en viss risk att ge sig i kast med den här typ av före-
mål, ty subjektet hotas att helt fastna i dess maskor,
fångas upp i dess nätverk, sugas ned och dränkas i den
pöl av omöjlig njutning eller tillfredsställelse som det för-
kroppsligar. Det vill säga, den här typen av föremål hotar
att helt uppsluka den som ger sig i kast med det, som
engagerar sig med det eftersom det förkroppsligar något
som omöjligt kan nås, hur man stretar, hur man strävar.

/
/
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Jouissance är alltså just denna njutning. Men en av
grundpelarna i lacanskt tänkande, framhärdar Žižek, är
att vi som tänkande och talande människor inte kan bli
riktigt tillfredsställda, inte äger tillträde till någon full-
komlig njutning. Den är en immanent omöjlighet (jmfr.
ibid., s.24). Den är något vi fantiserar om, och vi tänker
oss nog ofta att om inte den ena eller andra begräns-
ningen låg över oss skulle vi nog kunna nå den – då
skulle vi nog minsann kunna bli tillfredsställda, harmo-
niska varelser. Vi föreställer oss nog också ofta att än det
ena, och än det andra, vore njutbart. Vi fantiserar om
olika versioner av paradiset. Och vi tänker oss nog även
att andra njuter i fulla drag, såsom de firade hjältar och
leende människor vi läser om i media och ser på teve.
Därmed kunde vi säga att det här är en njutning eller ett
slags harmoni, som alltså förefaller vara förlagd någon
annanstans, bortom de restriktioner som definierar till-
varon för stunden. Och kanske föreställer vi oss att den
kommer att komma; att harmonin kommer att infinna
sig bara den ena eller andra önskningen uppfylls, bara
vi mäktar med att överträda några av de villkor som
begränsar oss. Det är också här (fantasi-)relationerna
till objektet återigen kommer in i bilden. För inte sällan
är det objektet, det än mer fulländade objektet, som i
föreställningarnas värld besitter en närmast magisk kraft
att skänka oss tillfredsställelse, lycka och njutning
genom att förändra vår status i det nätverk av intersub-
jektiva relationer vi rör oss – genom att förändra den
Andres attityd gentemot oss. Med hjälp av något visst
objekt kommer också vi att bli uppmärksammade,
firade, tillfredsställda, lyckliga och harmoniska – nå den
där rena njutningen. 

Det tre vektorerna i Lacans diagram, till exempel I –>
S, ska förstås enligt principen “en symbolisering av det
Imaginära”, understryker Žižek (ibid., s.135). De ska
förstås som en typ av processer genom vilka de olika
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typer av föremål som dryftats här ovan, fyller sina
respektive funktioner.43 Vi har redan konstaterat att de
tomma silhuetter av en dragbil som exempelvis Pimp 
A Scania-tävlingen utgått ifrån, på ett träffande sätt 
illustrerar hur vi, från gemene custom-byggares horisont,
kan tänka oss det lilla objektet a som sådant: objektor-
saken till den lastbilsintresserades begär. För ser inte
Scania-silhuetten, i all sin tomhet och situerad i ett 
sammanhang som dryper av fantastiska och glimrande
lastbilar, ut att fungera som det hålrum som den last-
bilsintresserade fyller med de livligaste av fantasier; den
tomma skärm på vilken vi kan projicera våra fantasi-
narrativ om den Scania-lastbil som är ännu lite mera 
fulländad än den förra, och allt som den kommer att
föra med sig i form av uppmärksamhet och även 
tillfredsställelse? Och ser inte den tomma ritningen av
den där nästa lastbilen vi planerar att köpa ut att fungera
på ungefär samma sätt: som en sorts representant för den
Scania-lastbil som enligt våra föreställningar kommer 
att skänka oss ett reportage i Trailer, eller Nordic
Trophy-juryns gillande blickar? Eller ännu hellre, den
Scania-lastbil som kommer att skänka oss hederspriser
och hedersuppdrag från olika instanser av Scania? 
Det vill säga, ser inte dessa tomma lastbilssilhuetter 
ut att representera den fantasi-form som fylls med före-
ställningar om den omöjliga njutningen, den Andres 
uppskattande blick, och som sätter begäret i rörelse?
(jmfr. ibid., s.135) Minns, från kapitel två, hur Žižek i
Looking Awry karakteriserar objet petit a:s relation 
till jouissance genom att beskriva a som: “an empty
space on which the subject projects the fantasies that
support his desire, a surplus of the real that propels us to
narrate again and again our first traumatic encounters
with jouissance.” (s.133)

I annonsen från 1980 som vi stötte på i kapitel sex –
den om Scanias nya v8 Intercooler-motor som deklare-
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rade att: “Det finns jobb, där bara Stora Scanian duger.
Vägarnas Konung, den starkaste.” – samsades texten
med en bild på en Scania 142h v8 Intercooler: avbildad
i skymningen, höljd i skuggor, bara med positionsljusen
tända men med starkt själv-lysande modellbeteckningar.
Och man kunde fråga sig om inte den här typen av 
bilder, som spridits med företagets marknadsförings-
material under årens lopp, och ackompanjerat utsagor
om att Scania skulle vara en särskilt komplett lastbil tack
vare det modulära konstruktions- och produktionssys-
temet, fungerat som en typ av imaginära objektiveringar
av det reala; en typ av fantasi-föremål som täckt över
dessa lastbilars Reala dimension och den brist de uppen-
barligen lider såsom varande ett sorts halvfabrikat som
måste kompletteras med hjälp av åkarens engagemang,
för att komma ens i närheten av att bli “kompletta”?
Och som sköljt över Trailer-läsare och andra lastbilsin-
tresserade med en överväldigande, potent, närvaro? Det
vill säga, man kunde gott fråga sig om inte dessa fram-
trädanden, med Žižeks ord, förkroppsligat den omöj-
liga njutningen, det fulländade, och alltså fungerat som
föremål av typen stora Phi?

Att dessa bilder på sätt och vis ljugit – i den meningen
att Scania-bilen inte är så komplett ett föremål som de
gjort gällande – har tydliggjorts av alla de åkare som
själva ägnat sig åt att komplettera sina bilar. Svempas
vedermödor under 1980-talets allra första år, vittnar ju
exempelvis om att marknadsföringsmaterial och andra
typer av berättelser om “Vägarnas Konung, den star-
kaste” som härstammat från Scania, utelämnat en viktig
detalj, nämligen att också dessa bilar kommer att behöva
kompletteras för verkligen anpassas till sitt uppdrag och
till åkarens specifika önskemål, och att mycket av detta
arbete kräver kundens engagemang. 

På så vis skulle vi kunna förstå Svempas och Kenta
Bergs custom-byggda och utsmyckade lastbilar från
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tidigt 80-tal som en typ av föremål som vittnat om oför-
enligheten i det symboliska budskapet som förmedlats av
Scania till användarna – att en Scania inte är “Vägarnas
Konung” utan åkarens kompletterande arbete. Med
Lacans beteckningar har vi alltså här att göra med före-
mål av typen S(A), en typ av föremål som hotar blotta en
viss inkonsekvens. Men på samma gång en typ av före-
mål som omhuldas i Trailer-reportage, trafikerar landets
vägar, figurerar på utställningar och cirkulerar på festi-
valer, och därigenom säkerställer en annan ordning
genom att fungera som ett slags svar på vad detta bud-
skap kan tänkas betyda, och genom att ge upphov till
en fantasi, en custom-byggar-fantasi. Apropå denna typ
av föremål skriver Žižek också att: “Vi kan definiera det
som ett bytesobjekt som cirkulerar mellan subjekt och
objekt och fungerar som en slags garant, en pant för
deras symboliska relation.” (Žižek 1989 / 2001, s.207)
Det vill säga, de ser ut att fungera som en typ av före-
mål som ger mening åt den brist som präglar Scanias
marknadskommunikation.

vandrande lastbilar

Vi ser också hur Svempas skapelser blir allt mer överdå-
diga, och hur han efter hand blir sponsrad av Scania. Vi
ser hur Svempa själv kanske är nära att förlora sig i per-
fektionen och i strävan efter custom-byggandets omöj-
liga njutning, på vägen fram. Minns till exempel hur han,
enligt Trailers reporter, såg tärd ut inför Nordic Trophy
1983, och hur han själv påstod att han nästan slitit ut sig
(Jansson 1983, s.4). Ja, hur han till och med hävdade
att engagemanget i verkstaden utgjort ett visst hot mot
äktenskapet (Karlsson 1983b, s.37). Vi ser hur bilarna
blir allt mer renodlade show-bilar, och hur en bil som
Star Truck hamnar i tidningarna. Och det inte bara i

/
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redaktionella reportage. Den börjar även figurera i
exempelvis marknadsföringsannonser för video-filmer
om mer dieselsnål körning och om betydelsen av att
underhålla sin maskinpark, som ges ut av Transport-
rådet (1984, s.46). Den syns dessutom på posters och på
samlarbilder. Och den börjar turnera på mässor – som
Kungens skapelse. För att Scania-bilen verkligen ska
vara Vägarnas Konung, verkar det krävas ytterligare en
Kung för att färdigställa skapelserna.

Vi ser hur Svempa sedan fortsätter att bygga iögon-
fallande och ytterst spektakulära bilar under årens lopp,
och befäster en position som custom-kung genom att
producera den ena upphöjda skapelsen efter den andra.
Då Slangbellan, eller Slingshot ii, som vi sett, står upp-
ställd på en flera meter hög aluminiumstruktur på
Trucking Festival 2002, har Svempas bilar för länge
sedan blivit en del av Scanias marknadsföringsprogram
(i den meningen att Scania betalar Svempa för att visa
upp de fordon han byggt, på festivaler, mässor, utställ-
ningar och liknande, och det i anslutning till Scanias
monter), och säkert en viktig komponent i arbetet med
att framhäva Scanias produkter som marknadens allra
mest fulländade lastbilar – de lastbilar som är allra mest
anpassade till just ditt transportuppdrag, och just dina
speciella önskemål.

Och på det här sättet ser de alltså ut att börja fungera
som en slags överflödiga marknadsföringsmedel. Borta
från tävlingssammanhang förefaller det som om deras
funktion nu blivit att täcka över det Reala i dessa arbets-
verktyg och de brister som den standardiserade, indust-
rialiserade modul-tillverkningen trots allt för med sig.
Och vi kunde förstå dem först som en negation av
Scanias budskap i form av en typ av S(A), för att sedan
börja fungera som garanter för samma budskap, en typ
av stora Phi. Eller något annorlunda uttryckt: materiella
objekt som temporärt lånar sig åt det sublima objektets

/
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strukturella plats i fantasin. “Detta är … den grundläg-
gande logiken hos det lacanska objektet: den plats som
ett objekt intar föregår detta objekt”, skriver Žižek
(1989 / 2001, s.221), och fortsätter: “Objektets positiva
innehåll maskerar inte något annat, mer substantiellt
objekt, utan endast den tomhet och brist den fyller upp.”
Och vi kunde säga att det är med detta drag som Scanias
marknadsföringsapparat på ett väldigt tydligt sätt kom-
mer att understödja samma custom-byggar-fantasi som
Trailer varit högst delaktig i att bära fram.

Men som Žižek också påpekar kan den här typen av
föremål endast bestå “in shadow, in an intermediary,
half-born state, as something latent, implicit, evoked”
(Žižek 1991, s.83 – 84). Uppvisade utanför sitt samman-
hang – i det här fallet: festivaler, jippon, drömska bilder
– och i fullt dagsljus – kanske ståendes i eller omkring
Svempas verkstad en vanlig, gråmulen tisdag i april –
för någon som är väl förtrogen med custom-byggandets
konst, kan man fråga sig om det inte alltid är något i
dessa show-bilar som kommer att sticka ut. – Såsom ett
pulverlackat chassi, ett felaktigt kjolpaket, en avsaknad
av ett Fleet Management-system, något konstigt “klud-
der kladder” till lackering, ett daterat innanmäte… Det
vill säga, man kan fråga sig om inte dessa show-lastbi-
lar, med nödvändighet kommer att skifta position från
stora Phi till S(A) – detta dels som en konsekvens av att
objektet de facto förändras kontinuerligt genom att det
tillkommer fler tillbehör och påhäng (det vill säga, av
empiriska anledningar på objektets sida), men dels också
genom att objektorsaken för den lastbilsintresserade,
förändras retroaktivt genom realiseringen av begäret, av
sökandet efter nya iögonfallande skapelser och den vid-
gade vy över de möjligheter och omöjligheter som scenen
har att uppbringa, som detta för med sig. Det som före-
föll fullkomligt då, kommer inte att göra det senare, som
en följd av att det fantasmatiska innehåll som fyller ut
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den tomma lastbils-formen hela tiden är stadd i föränd-
ring. Och man kan fråga sig om inte ett djupt engage-
mang på custom-scenen, som en konsekvens framförallt
av den senare av dessa faktorer, småningom kommer att
avslöja att Svempa inte var custom-kung till följd (bara)
av inneboende egenskaper, till följd av enastående färdig-
heter inom custom-byggandets konst – för uppenbarli-
gen äger han inte sådana färdigheter. En alternativ för-
ståelse till att Svempa på senare tid tycks ha förlorat sin
gudomliga förmåga är naturligtvis att han aldrig besut-
tit någon sådan, att hans varande Kung alltid varit en
performativ effekt – en fantasieffekt som riskerar att gå
förlorad så snart man kommer honom för nära och kan-
ske inser att han inte besitter mycket större skicklighet
än en annan (jmfr. ibid., s.33).

Och, påminner Žižek:

Vi måste komma ihåg att det inte finns något inneboende sublimt i ett
sublimt objekt. Ett sublimt objekt är i Lacans mening endast ett
vardagligt objekt som tillfälligtvis kommit att inta platsen för [d]as
Ding, Tinget, begärets reala, omöjliga objekt. Det sublima objektet är
ett objekt som genom sublimering upphöjs “till Tingets dignitet”
(Lacan 2000, s.155). Det är dess strukturella plats – det faktum att det
intar njutningens heliga / förbjudna plats – och inte någon inte någon
inneboende kvalitet som skänker det dess sublima karaktär. (Žižek
1989 / 2001, s.221)

På Blue Griffin är det kanske framförallt ramen som
sticker ut. Men frågan är väl om det här bygget, för
Kenneth, någonsin fungerat som något annat än ytter-
ligare ett föremål av typen S(A). Kanske har den blick
och de färdigheter som Kenneth förvärvat under sina
egna bilköp, fått till följd att han en gång för alla miss-
känt Kungens upphöjda förmåga. Och kanske har
Svempa gjort sin position än mer utsatt av att ge sig in i
Scanias industrialiserade produktion och genom att
börja ägna sig åt serieproduktion av fordon som 
inte ens strävar efter att förkroppsliga det omöjliga
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Tinget, utan som på systematisk väg försöker täcka över
bristen i Scanias lastbilar, med alla de kompromisser som
det för med sig.

Frågan är också om det inte är den här typen av
dynamik som föranleder Kenneths kommentarer på
Roslagsgatan i mitten av februari 2006. Föremål av det
här slaget är ju av sådan art att de framkallar ambiva-
lenta reaktioner hos sin omgivning – de går inte att
närma sig utan att de förvandlas till vulgära, vardagliga
ting – utan att de faller från sin position som stora Phi till
S(-A-); från att ha förkroppsligat Tinget, till att markera
ännu en brist, ännu en motsättning. Fantasins hela struk-
tur tycks emellertid hållas intakt genom att danska dra-
gare som Dream Catcher och Jade Idol för en stund, och
senare Metal Shaper, fyller ut det sublimas yttersta och
nu lediga plats. 

I diagrammet nedan kan vi se hur dessa föremål såle-
des vandrar från den ena domänen, till den andra över
tiden. 

Figur 2. De föremål som figurerar på och omkring cus-
tom-scenen kan teoretiseras som en en typ av objekts-
funktioner som markerar relationerna mellan det Reala,
det Imaginära och det Symboliska. Som sådana är de av
olika karaktär och fyller olika funktioner. Funktionen
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hos vissa av dessa föremål förändras också över tiden,
vilket illustreras av pilarna 1 och 2. 

Naturligtvis är inte dessa förflyttningar något universellt.
För olika deltagare, fans eller andra intresserade kan det
här naturligtvis ske vid olika tidpunkter, och olika före-
mål kan tjäna olika funktioner. Om nu Svempa enligt
många svenska åkare fallit från sin tron, är det inte
omöjligt att mången italienare fortfarande kommer att
hålla honom som den främste under många år framöver.
Och det kanske inte så mycket har att göra med att de
inte känner honom som person, som att de inte haft
samma möjlighet att, i form av en fantasieffekt, miss-
känna honom.

begärets cirkulära rörelse 
och den kreativa processen 

Medan analysen ovan kretsat kring ikoner, idoler och
olika typer av upphöjda skapelser som varit bety-
delsefulla för att strukturera en viss fantasi, ser denna
modell även ut att kunna vara till hjälp i en strävan att
nå en mer generell förståelse för den typ av innovations-
process eller estetiseringsprocess vi har att göra med 
här, och den typ av kreativa processer som den består i. 
För fungerar inte föreställningen om nästa Scania-
Lastbil som ska läggas till åkeriets vagnpark och vinna
såväl åskådarnas som tävlingsjuryns gunst i nästa
Nordic Trophy, och som med Jan Richters hjälp fylls 
till bredden med fantastiska lösningar, som ännu en 
variant av det lilla objektet a? – En tom form som man
som åkare, till följd av den etik som custom-byggar-
fantasin härbärgerar, till och med uppmanas att fylla
med allehanda fantastiskt innehåll, men som fortfa-
rande har att materialiseras? Är inte föreställningen om
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den kompletta lastbilen ett slags fantasi-innehåll som en
åkare som Kenneth tycks fylla den tomma lastbils-
formen med, ett fantasi-innehåll som kompletterar den
“fina grund” som Scania levererar från fabrik och som
symboliseras av silhuettens yttre konturer.44 Och som
vidare fungerar som en ursäkt eller anledning till att
engagera sig i ett custom-byggande?

Kan vi inte också förstå de “klockrena” skisserna på
bilens dekor och inredning som Jan Richter bistår med
en bra bit in i april, och sedermera de mer precisa, “rå-
grymma” färglagda ritningarna som får Kenneth att
utbrista: åhhhh!, på väg ned i Eugeniatunneln den 
23 maj, som en typ av imaginära objektiveringar av 
det Reala? Det vill säga, som en typ av föremål / framträ-
danden som förkroppsligar (en omöjlig) njutning – en
typ av stora Phi-föremål? I första delen av maj konstate-
rar till exempel Kenneth att det är så svårt att före-
ställa sig hur slutresultatet kommer att te sig. Och tycks
inte den här typen av ritningar understödja fantasierna
om veckans liftdumper?

Att Kenneth för varje bilköp utvidgar sin kunskap
om lastbilsbilbyggandets otaliga möjligheter, och om vad
som går att göra och inte, torde ha framgått med all tyd-
lighet över de gångna kapitlen. Bara det senaste bilkö-
pet tycks ha bekantat honom med en mängd nya möjlig-
heter, och fött en hel del idéer till nästa, eller mer
avlägsna köp. Minns exempelvis möjligheten att utrusta
nästa lastväxlare med gummiskärmar som egentligen är
avsedda för timmerbilar, ovanpå ramen. Och minns de
fascinerande italienska kranarna som rj Mekan är gene-
ralagentur för – kanske kommer även de att göras plats
för i Kenneths avfallshanteringsfirma någon gång fram-
över. Men om dessa definitivt hör en eventuell framtid
till, har vi också sett prov på olika utsvävningar som
uppkommit under bilköpets gång som inte kunnat aktu-
aliseras just den här gången. Alla abrovinker och nya
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upptäckter som följer i kölvattnen av planeringen av en
lastbil, finns det helt enkelt inte möjlighet att foga in, av
den ena eller andra anledningen. Kanske uppenbarar de
sig för sent, kanske saknas kunskapen om vem eller vil-
ken firma som skulle kunna stå till tjänst. Minns till
exempel tanken på egenhändigt designade kjolpaket som
Kenneth nu lämnade i ett relativt tidigt skede. Under bil-
köpets gång säger han sig ha kommit underfund med att
om han ska försöka sig på något sådant i framtiden, lär
det bli att skicka bilen förbi någon påbyggare i
Danmark. För vissa danska påbyggare verkar nämligen
den typ av kjolpaket som han haft i tankarna vara något
av standardkonstruktioner. Det hade han emellertid inte
riktigt klart för sig i början av hela byggprocessen. Det
finns åtskilliga exempel på liknande kompromisser.
Stereorampen från DryRidge har visserligen Kenneth
sagt sig vara väldigt belåten med. Men tydligt är att den
anläggning som till slut monterades i liftdumpern var
långt mindre spektakulär än den som först var på tal,
och som sedan figurerade på Jans skisser i mars och
april. Mycket av hyttinteriören – det vill säga, drape-
rade paneler, lackerade dörr och instrumentpaneler, och
så vidare – var nära att få stryka på foten, men just den
här detaljen fann sin räddning tack vare att Kenneth i
elfte timmen kom i kontakt med ett nytt bilskrädderi,
och beslutade sig för att riva ut den inredning som
Bilskräddarna redan levererat. Och som Kenneth direkt
efter leverans sade sig vara väldigt belåten med, men som
senare tycks ha bleknat jämte bilens yttre. Några upp-
fällbara nummerskyltar med back-kamera monterad
inunder, blev det dock inte den här gången. Inte heller
någon dekor på framstammen.

Poängen är att vi här ser hur själva sökandet och
obeslutsamheten i sig – själva realiseringen av begäret –
genererar ytterligare begär (jmfr. Žižek 1991, s.7). Dels
tvingar det till vissa kompromisser vad gäller materialise-
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ringen av den bil vi har i åtanke. Dels ger det också upp-
hov till nya möjligheter som förändrar föreställningen
om vad en fulländad lastbil kan vara. Konsekvensen blir
naturligtvis den, att föreställningen om den fulländade
liftdumpern helt enkelt inte är densamma mot slutet av
projektet som den en gång var i exempelvis januari. Av
dessa anledningar kan den inte vara det. Och är det inte
just på det här viset vi ska förstå det Žižek skriver om det
paradoxala i begäret, nämligen att det retroaktivt skapar
sin orsak, att det i den här meningen förekommer objek-
torsaken? Kommer inte Kenneths lastbil, allteftersom
den sätts samman och färdigställs, i och med detta också
förvandlas till ett föremål av typen S(A), en bit ifrån den
föränderliga fantasiskapelse som är den verkligt
kompletta Scania-Lastbilen? Och detta inte bara som en
följd av de faktiska och praktiska problem som bygg-
processen burit inom sig – såsom tveksamma hantverks-
arbeten, problem med kommunikationen olika parter
emellan, försenade leveranser – utan också som en följd
av att Kenneth blir varse nya möjligheter i och med varje
nytt bilköp?

På det här sättet ser varje (försök till) materialisering
eller symbolisering av den här typen av fantasiskapelse,
ut att blottlägga eller till och med generera än fler möj-
liga symboliseringar att söka ut (jmfr. Žižek 2004, s.12).
Och vi kunde således säga att de svårfångade, flyktiga
föreställningar som är objektet lilla a, typiskt ser ut att
fly till nästa projekt redan innan liftdumpern är färdig-
ställd – där den fulländade lastbilen: Scania-Lastbilen,
figurerar som ett Realt objekt, ett föremål som hör till
det Realas domän.45

/
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1 + 1 > 2

Då Žižek redogör för sin tolkning av Deleuze konceptua-
lisering av den transcendentala upprepningens logik,46

poängterar han att vad upprepningen gör, är inte bara att
lägga ytterligare en aktualisering till en redan befintlig.
Snarare skapar upprepningen en slags tredje instans,
nämligen en fantasi som omgärdar de två aktualisering-
arna, och gör dem till något mer än de är; en föreställ-
ning om att det är något visst med dem. Varför annars
skulle den första aktualiseringen ha upprepats kunde
man fråga sig? I ett anförande på Birkbeck University
på försommaren 2006 illustrerar han detta med ett
exempel från filmens värld: Vi tänker oss att vi går och
ser en film. Filmen i fråga är en filmatisering av en bok,
och efter att ha sett filmen är vi inte särskilt imponerade.
Nej, sluter vi oss till, här måste man ha lyckats sämre
med att föra över berättelsen till filmens medium – för
boken måste ju trots allt vara en bra och intresseväck-
ande bok, med tanke på att den blivit till film. Och detta
väcker en nyfikenhet om boken. Så vi ger oss ut på jakt
efter boken, läser den. Och kommer fram till att den var
än sämre än filmen. Men trots att dessa två aktualise-
ringar inte lever upp till våra förväntningar, och är att
betrakta som två misslyckanden, vidhåller Žižek att
själva upprepningen ändå givit upphov till en föreställ-
ning som går utöver dessa två instanser, som bidrar till
att göra dessa misslyckanden till något mer än de i själva
verket är – en tredje komponent som stammar från själva
upprepningen.

Här ovan har vi naturligtvis sett 1) hur en gång all-
deles fascinerande custom-byggen, för vissa passionerade
Scania-användare, med tiden förvandlas till en sorts
markörer av en viss brist som är förknippad med dessa
föremål, och vi har sett 2) hur den kreativa processen
som varje försök till materialisering av den fullkomliga
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Lastbilen består i, tenderar att präglas av ett visst tillkor-
takommande. Men för betraktaren tycks inte dessa bris-
ter kasta någon skugga över Scania-lastbilen som sådan.
Nej, snarare ser också de – dessa “misslyckanden” – ut
att underblåsa ytterligare fantasier om själva den grund
som Scania bistår med. Och på det här sättet kunde vi
säga att det är den upprepade custom-byggar-verksam-
heten kring Scanias produkter – den efterproduktion
som i någon mån äger rum i produktens afterlife – som i
stor utsträckning ser ut att skapa föreställningen om att
Scania-lastbilarna i grunden skulle vara något speciellt,
att de skulle utgöra en särskilt bra grund att exempelvis
bygga vidare på.47 Fantasin om Scania-Lastbilarnas full-
komlighet är därmed inte bara förlagd till deras afterli-
ves (till efterpoduktionsprocessen), utan ser även ut att
generera desamma helt enkelt genom att custom-byggan-
det upprepas, och genom att denna efterproduktion
omskrivs och uppmärksammas i lastbilsmedia. På så vis
cirkulerar efterproduktionen, bokstavligen, runt företa-
gets produkter, och den innovationsprocess exempelvis
som Kristofer Hansén talar om.

Vad vi emellertid också ser här, är att de kreativa pro-
cesser vi stött på i det ovan, alstrar en fantasi om den
kompletta Lastbilen, den estetiskt förfinade Lastbilen,
som rymmer inom sig en mängd olika versioner. Medan
man bland annat i Italien efterfrågar nära nog industri-
ellt stylade, redan färdig-byggda, färdig-designande last-
bilar signerade den svenske legenden, fnyser en åkare
som Kenneth åt samma produkter. 

“Fula är de också… Nej med de är ju liksom… Det är
väl inge märkvärdigt det där. Ähh. Nähh. Och gripen i
någon karikatyr, vad fan är det för nånting? Näh, det där
tycker jag inte om.”

Det konstaterar Kenneth framåt slutet av augusti.
Och då de återigen kommer på tal knappt två månader
senare ger han uttryck för en liknande inställning:
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“De var inge snygga dom där tycker jag, dom dära. 
Men liksom, det är, det blir liksom, det är så väldigt lite
grejer de hänger på, så att det är liksom. Det stod i
Trucking, och customiserade på 24 punkter, oj oj oj. 
Och så är det bara skit, liksom. Det var inte ens gång-
bord på dem. Och sen inge, inge gångbord och, inge
multimediautrustning inuti, och ingenting nästan. 
Det blir mindre och mindre, tycker man. Jag fattar inte
vem som köper de där, det skulle jag aldrig göra. För
pengar måste de ju kosta.”

Själv ser han istället ut att sugas allt djupare ned i sitt
eget custom-byggande, och gå till allt större överdrifter
för varje bilköp. 

På det här sättet håller detta ökade intresse för det
estetiska inom sig en mängd skilda attityder och värde-
ringar om vad det ska bestå i och hur det ska göras –
där r620 The Griffin, och “veckans liftdumper” är
exempel på några olika instanser härav. Och vi kunde
säga att den emergenta process vi haft att göra med 
här, alltså ser ut att alstra ett intresse för det estetiska, 
som är uppspjälkat; och hur den här processens inne-
boende kraft blir heterogen till sin natur, sammansatt av 
olika krafter som drar åt något olika håll (och kanske 
till och med får sin kraft av att dra i olika riktningar). 

Medan Scania, bland annat med Svempa som en 
typ av katalysator, med sin industriella apparat alltså
närmar sig en viss estetiskt intresserad publik, tycks
avståndet till sådana som Kenneth – mätt, exempelvis, i
den ledtid som förlöper i påbyggarledet – på samma
gång slitas isär. I just Kenneths fall, dessutom något 
alldeles dramatiskt. Medan Italien-serien kan för-
stås som en slags syntes, sprungen ur interaktionen mel-
lan Scania och den ofrånkomliga överbryggningen
Svempa, kunde man förstå Kenneths strävanden som
ännu en negation eller en rest av denna restprodukt,
som något som åtminstone till en del är sprunget ur en
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antagonistisk relation Kenneth och Svempa emellan; en
negation av denna negation.

I kontrast till Böhmes diskussioner om hur värde
iscensätts av en viss part och som ett resultat av vissa
intentioner och vissa intressen, kan vi förvänta oss att
värde också framgent kommer att iscensätta sig: gene-
rera och producera sig själv som ett resultat av verkning-
arna av ett sen-kapitalistiskt de-centrerat system eller en
de-centrerad ideologisk apparat som “råkar” ägna sig
åt att “utplåna spåren av sin egen omöjlighet”, som
Žižek (1989 / 2000, s.59) uttrycker sig – det vill säga,
utan att det finns ett definierat intresse som syftar i den
här riktningen. Och enligt en sådan dynamik kommer
denna utvecklingsprocess sannolikt att fortgå, ständigt
utifrån nya grundförutsättningar i ständigt utvecklade
produkter och lastbilsprogram, och kanske med hyttin-
redning som nästa stora intresseområde som drar isär
värdekedjan och fogar nya affärsområden till förädlings-
processen av tunga lastbilar. För vittnar inte (exempelvis)
Blue Griffin och dess betoning på inredning snarare än
ett oerhört påkostat yttre, om att det håller på att ske en
viss intresseförskjutning här; en förskjutning där allt
större betoning läggs på interiör lackering, hyttsömnad,
och integrering av multimedia-anläggningar? Det vill
säga, på helt igenom custom-byggd inredning?

emot lustprincipen

Vi ser alltså ut att kunna förstå en rörelse inom den
tunga lastbilsbranschen mot en allt högre grad av
estetisk förädling, och kanske teknisk och ekonomisk
utveckling i ett senindustriellt samhälle mera i allmänhet,
som driven av ett självförstärkande begär, en ständigt
tilltagande åtrå, som tar sig uttryck i en slags lekfullhet.
Det vill säga, i stora drag såsom exempelvis Gernot
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Böhme föreslagit i artiklar som “Contribution to the
Critique of the Aesthetic Economy” (2003) samt
“Technical Gadgetry: Technological Development in the
Aesthetic Economy” (2006). Denna självförstärkande
princip och denna lekfullhet ser emellertid ut att vara
långt mer komplexa fenomen än vad Böhme någonsin
antytt. Från de samlade berättelserna i det ovan, fram-
står begäret – i samspel med fantasin naturligtvis – som
en produktiv kraft som bidrar till att ge upphov till,
bygga upp och sprida en kreativ användar-rörelse – en
rörelse för vilken begärets produktiva egenskaper är det
som håller den samman genom att skapa förbindelser
mellan dess olika delar, och på så sätt får den att utveck-
las.48 Från Scanias sida, ser denna användar-rörelse sam-
tidigt ut att utgöra en något oregerlig kraft som ser ut att
röra om i verksamheten och dra företaget mot nya
domäner; en kraft som i viss mån sliter isär de olika
industriella förädlings-momenten och lägger till nya, och
som töjer ut de som hör påbyggarledet till. Och med
Deleuze och Guattaris ord, kunde man kanske tala om
denna användar-rörelse som en deterritorialiserande
kraft, eller en minor-rörelse, som rubbar de ordningar
som lastbilsfabrikanten byggt upp, och på så vis ställer
till viss oreda. Men till skillnad från en konceptualisering
av den här typen av kraft inspirerad och informerad av
Deleuze och Guattari, och eventuellt även en Deleuze-
influerad Latour, har berättelserna i det ovan, försökt
illustrera hur begäret, passionen, lekfullheten – det 
vill säga, den produktiva och den kreativa komp-
onenten i denna kraft – långt ifrån är att betrakta 
som något entydigt eller positivt. Snarare har de försökt
understryka hur en passionerad och en lekfull praktik
är komponerad också av en mörkare sida, med be-
tydande inslag av ångest och rädsla, som ser ut att driva
den framåt, expandera den och sprida den, vända den
emot sig själv, och förgrena sig, och vars inre dynamik
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ser ut att kunna förklara varför så sker; hur det passio-
nerade är fyllt av interna motsättningar och motsägel-
ser, vilar på ständigt skiftande värdegrunder som kanske
till och med står i konflikt med varandra. Och återigen,
varför det också ligger till på det sättet.

I rak motsats också till Deleuze och Guattari, och
även Latour, har dessa berättelser även försökt illu-
strera hur man ändå kan tala om ideologi som en aktiv
komponent i dessa skeenden, i denna ekonomiska och
tekniska utveckling. Och i kontrast till förkämpar för
en ontologisk stans som inte gör skillnad mellan subjekt
och objekt, har de försökt visa hur denna utveckling 
står i relation till en viss samhällsordning – som just
präglas av bristen på En ordning – och till subjektets 
libidinala ekonomi, såsom den skisseras av Žižeks 
läsningar av Lacan. Man kunde säga att de strävat att
titta bortom njutningsprincipen eller lustprincipen för 
att förstå varför det finns någonting där ingenting i 
själva verket behövdes; titta bortom idén om att det 
harmoniska skulle kunna infinna sig trots att det kan-
ske mer än någonsin ser ut som om det kunde finnas 
alla möjligheter till det, för att istället fästa avseende vid
en strävan efter den omöjliga harmonin – och hur den
uppbackas av den ideologiska samhällsordning som
omger oss. – Den omöjliga harmonin som förmedlas 
via färggranna tidningsreportage som sätter fantasin 
i rörelse, och som kanske är förlagd till ritbordet fram-
för oss; till sketch-up-program på våra datorer som 
hjälper oss att föreställa oss hur den där nästa dröm-
bilen eller drömboendet kunde utformas och ta sig ut,
och till köksinredningsapplikationer på Ikeas nät-
sida. Det vill säga, den omöjliga harmonin som Lacan
betecknar jouissance (jmfr. t.ex. Žižek 1991, s.24).

Vad dessa iakttagelser sedermera lett fram till, är att
Žižek, genom Lacan, ser ut att kunna erbjuda oss ett 
sätt att konceptualisera själva motorn i de estetiserings-
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processer vi riktat blicken mot; ett sätt att konceptu-
alisera hur själva den inbyggda strävan, den inbyggda
drivkraften i dessa estetiseringsprocesser, kan tänkas
fungera på en ontologisk nivå. Och hur denna strävan
kan tänkas stå i relation till vidare samhällsförhål-
landen och ge upphov till en sorts självorganiserande
processer, som skapar ordning, eller snarare nyordning,
utan att någon centrerad regim verkar för att så ska ske
– ytterligare ordning som ständigt förskjuter de värde-
grunder och de ordningar, som exempelvis Scanias
industriella apparat har att anpassa sig åt. Och hur
Žižeks läsningar av Lacan här framträder som en teore-
tisk bas som gör det möjligt att förstå en sorts emergenta
processer mera i allmänhet: principerna för hur proces-
ser som tar teknisk och ekonomisk verksamhet i nya
riktningar, och som vare sig kan förstås utifrån orsak-
verkan-samband eller härledas till några givna eller
entydiga intentioner – det vill säga, som vare sig kan för-
stås utifrån kausala eller teleologiska förklaringsmodel-
ler (jmfr. t.ex. Gustafsson 2001) – kan tänkas fungera,
och propageras; en teori för hur kultur, och sedermera
teknik och ekonomi, uppstår till att börja med, så att
säga. Och hur vi därmed, bakom den gröna lacken, i den
här motorn, kan se åtminstone den estetiska ekonomins
perverterande kärna.
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42. Det här är en fråga som upprepar sig i diskussioner som rör en
ökad grad av estetisering, och vad en sådan kan tänkas ha för följder.
Exempelvis diskuteras den av Hancock, med hänvisning bland annat
till företrädare för Frankfurtskolan såsom Theodor Adorno och Max
Horkheimer som argumenterat för att en tilltagande industrialisering
av kulturella domäner, leder till en ökad kommodifiering av kulturella
uttryck – till att det industriella och dess antagna logik som bygger på
rationalisering och instrumentalisering, kolonialiserar allt fler kul-
turella uttryck genom en dialektisk rörelse där denna logik alltid vin-
ner, så att säga.
43. I svensk översättning betecknas de just objektsfunktioner (Žižek
1989 / 2001, s.209), medan de i den engelska upplagan av The Sublime
Object of Ideology betecknas som bara olika typer av “Lacanian
objects”.
44. På mötet på MiljöTrans kontor i Nacka den 9 februari 2006 kon-
staterar Jan Richter, apropå Scanias lastbilar, att: “Potentialen är
enorm. Det är en fin grund att bygga upp på, i alla fall tycker vi det.”
45. Med begrepp lånade av Deleuze kunde vi säga att själva aktualis-
eringen exploderar det virtuella fältet, vilket gör att varje aktualiser-
ing med nödvändighet tvingas till kompromisser. Den kompletta
Lastbilen förblir på så sätt på det virtuellas nivå, omöjlig att aktualis-
era fullt ut (jmfr. Žižek 2004, s.68).
46. Det gör han under ett anförande på Birkbeck University på försom-
maren 2006, bland annat.
47. Att detta är just en föreställning eller fantasi vet egentligen såväl
Kenneth som Jan. Vid mötet den nionde februari pratar de till exem-
pel om att medan de själva anser Scanias lastbilar utgöra en särskilt
fin grund att bygga vidare på, tycker ofta Volvo-ägare att Volvo är
särskilt bra. Och de medger att det är just en särskild känsla med
Scanias produkter som gör skillnaden för dem – en känsla, eller
föreställning, vill jag alltså hävda, som kommer av upprepningen, av
att det är just denna grund man fantiserar utifrån, som man begär,
utforskar, söker ut och våndas över.
48. En desiring machine, kunde man nog säga med en terminologi
hämtad från Deleuze och Guattaris Anti-Œdipus (1972 / 1983).
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På hösten 2007 har Kenneth hunnit fira vissa triumfer
med den liftdumper som tycks tyngt honom, hans säljare
och Jesse på rj Mekan, något år tidigare. Han har visat
upp sitt bygge på såväl Sverigefinalen som Europafinalen
i Scanias förartävling Young European Truck Driver,
som båda gått av stapeln på Scanias område i Södertälje.
På en av tillställningarna fick han bra gensvar på bygget
från chefen på Scania Sverige, vilket resulterat i något
hedersuppdrag för liftdumpern, för Scanias räkning.
Bland annat har han ställt ut den på Scanias nya service-
anläggning i Jordbro ett par gånger. Först, i samband
med att vårens tunga rally passerade förbi för ett depå-
stopp innan anläggningen helt tagits i bruk. Och sedan,
i samband med invigningen första veckan i september.
Det skimrande gröna bygget kammade även hem första-
priset i klassen “Specialbilar” i Vårgårda Trophy i bör-
jan av juli. Och den förekommer på bild i Trailer några
månader senare (9 / 2007), och finns bevarad åt eftervärl-
den på nätsidan radio943.se. Bilen har även kunnat
skymtas på baksidan av Trailer i en glättig annons för
Allison Transmission, på tidningens decembernummer
(12 /2007).

Även förhållandet mellan Kenneth och Svempa 
har vänts på ända. Under sista helgen i augusti, lyckades
Kenneth kamma hem tredjeplatsen i kategorin Svempas
specialpris, som delats ut på Nordic Trophy. Här fick
han se sig slagen bara av två dragbilar, med betydligt
större hytter och kraftfullare motorer. Och den an-
strängda relationen verkar nu höra historien till.
Kenneth har till och med blivit inbjuden till det julbord
som Svempa arrangerar för några av sina Scania-kontak-
ter och samarbetspartners nere i Södertälje, varje jul.

Vad vi tycks se, är alltså att relationerna mellan
Kenneth och hans bil, samt hängivna åkare och deras
utsmyckade ekipage sinsemellan, har skiftat ännu en
gång. Och det, dessutom på samma gång som Svempa
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visat upp och showat med en nybyggd, och fungerande
lastbils-hot-rod på 1000 hästkrafter, på Trailer Trucking
Festival, och Kenneth fått ett visst erkännande från perso-
ner med visst inflytande på Scania, och dess dotterbolag.

Att dessutom Volvo Lastvagnar på hösten 2007 lan-
serar teckningstävlingen fh16 Custom Pro i samma
nummer av Trailer som liftdumpern figuerat i, som kän-
netecknas av att “inga regler” råder, och en hop lastbils-
silhuetter som ska fyllas av den tävlande, kan närmast
förstås som ett nästa logiskt steg i denna estetiska
utveckling. Det, dessutom under parollen att: “Den
vackraste och bästa lastbilen kan bli verklighet genom
din kreativitet”.
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fields of flow

Konst & Företag
Estetik, teknologi & företagsledning

Forskningsprogrammet Fields of Flow är ett unikt veten-
skapligt samarbete mellan tre akademiska lärosäten som
intimt samverkar med framstående konstnärliga institu-
tioner och organisationer. De fält som fokuseras är dels
de konstnärliga / artistiska, dels de industriella / entrepre-
nöriella. Den flödestanke som framförs i programtiteln
uppmärksammar rörelser, gränsöverskridanden och för-
ändrar och refererar därvid till olika berörningspunkter
och interaktioner mellan fälten konst och företagande.

Konst och företagande är två grundläggande ingredien-
ser i varje samhälls- och välfärdsbygge. De förutsätter,
konstituerar och utvecklar varandra. För att förstå konst
behöver vi en förståelse för företagande – och vice versa.
Denna samtidighetens och samexistensens rationalitet
har för en tid var kontroversiell – åtskillnadens logik har
istället dominerat samhällsscenen. På senare år har det
dock åter skett närmanden mellan dessa fält. Sådana
korsbefruktningar – flöden av erfarenheter och kun-
nande – ser vi som nödvändiga att beforska för att få 
nya insikter om många pågående samhällsförändringar.

Fields of Flow genomförs av en kärna av ca femton fors-
kare vid tre akademiska institutioner under ledning av
professor Sven-Erik Sjöstrand (Ekonomiska Forsknings-
institutet vid Handelshögskolan i Stockholm), professor
Pierre Guillet de Monthoux (Stockholms Universitet)
och professor Claes Gustafsson (Kungliga Tekniska
Högskolan). Vidare involveras i programmet ett stort
antal personer – forskare som utövande – från det konst-
närliga fältet. Dessutom finns ett rikt samarbete utveck-
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lat med såväl nationella som internationella forskar-
grupper, företag och konstnärliga institutioner. Till pro-
grammet finns också knutet ett ”Advisory Board” bestå-
ende av ett tiotal framstående företagsledare och konst-
närliga ledare.

Forskningsprogrammet är uppbyggt av tre grundtema-
tan, (1) Artistic and Cultural Production, (2) The
Aesthetical Dimensions of Management, Technology
and Organization och (3) Art Meets Business; Business
Meets Art.
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