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Förord

Demokratiutredningens ochuppdragEtt är attav summera
värdera de demokratiutredningar och demokrati-årenssenaste

offentligaforskning, stimulera det samtaletett annat att om
demokratiforskaredemokratin. de skälen har redan åtskilligaAv

fleramedverkat landet liksomtemaseminarier i ivåra runt om
småskrifter.debattorienterade de skälen har också denvåra Avav

här boken kommit till.
här böcker där drygt hundra forskareDet är tretton etten av

samhällsvetenskap och humaniora belyser olika aspekterinom av
folkstyrelsens Författarnaden svenska utveckling. verksammaär

vetenskapliga Artiklarnasdrygt ämnesområden.inom tio veten-
skapliga kvalitet har vanligtvis säkerställts författarnasattgenom
kollegor granskat dem för forskarse-inom institutionernasramen
minarier.

har efter denForskarvolymerna tillkommit genomgången av
demokratirelevanta forskning och hög-universitetpågårsom

forskare forskningslägetskolor. del har ombetts redovisaEn att
pågående eller nyligen studier. Andraavslutadejämte sina egna,

har fått uppdraget genomföra studier områdeninomatt som
forskningen eftersatt Demokratiutredningen behövermen som

Tack blivit ombedda ocksåkunskap allanästanattom. vare som
lämnat bidrag har denna breda, ifrån fullständigalångtänett om

kunskaper demokratin blivit möjlig.exponering Attvåraav om
forskarna det del yrkesroll leverera underlagsin attser som en av
för det offentliga samtalet med tillfredsställelse.är värt att notera

för forskarna förskulle med allasitta inneInte Menatt attsvaren.
infallsvinklarderas olika teoretiska och verklighetsbilder kanske

insiktsfullt.kan det politiska samtalet nämligenDetgöra ärmer
mångfald komplicerar.en som
Förhoppningen läsas med be-dessa ska kunnaär att texternu

hållning utanför forskarsamhället. betyder inteDetäven att
författarna förenklat orsakssammanhang. bad demjagsvåra Men



FÖRORD

skriva blir läsbar för bara forskareså inte andrainomatt texten
ämnesområden för allmänbildad medborgare. Dettaävenutan en
kan kräva återhållsamhetviss med inomvetenskapliga jargonger.
Särskilt och komplicerade tankegångar kansvåra behöva någoten

pedagogisk vanligt". Dahlström har biträttEvastörre änomsorg
med språklig granskning delarvissa materialet.en av

Medborgarnas erfarenheter

bokens inledande kapitel frågar TeorellI sig och Andersfan West-
halm den politiska jämlikheten ökat sedan sluteti Sverigeom av
sextiotalet. skillnaderna mellan kvinnorsDå och mänsstoravar
politiska mellan medelålders och gamla, mellanresurser, unga,
dem hade studerat länge och dem slutat skolan tidigtsom som

mellan olika yrkesgrupper. kapitel formar långaDeras sig isamt
stycken till framgångskatalog svensk folkstyrelse. Köns-överen
skillnaderna har visserligen försvunnit heltinte minskatmen

kraftigt.mycket tycks knappast bero kvinnornaDet dagiatt
arbetar utanför hemmet mycket tidigareän utanmer samman-
hänger med de utbildar längre tidigare.sig detMenänattsnarare
finns samtidigt tecken jämställdheten sedan tid ökarinteatt en
lika kraftigt. liknande utvecklingsdrag kännetecknarEtt jäm-
förelsen mellan de har och de har arbete; ojämlik-intesom som
heten liten Ökar.är men

det gäller generationsskillnaderna blandNär visas deannat att
betydande demonstrationsdeltagande under tidigare decen-ungas

tillbakanier till hur det vid sextiotalets slut.går "Kun-nu var
skapssamhället" har hittills reduceratinte tjänstemännens po-
litiska arbetarklassen. färreallt jordbrukarna harDeövertag över
dock stärkt politiska ställning,sin inte minst inom partierna. Det
förklaras främst de resursstarka och de högut-männenattav
bildade sedan tid inte sig partipolitik iägnaren samma
utsträckning förr.som

årtiondena präglas eljest anmärkningsvärdDe dyna-tre av en
mik det gäller formerna för medborgarnas Inär engagemang.
början mätperioden demonstrerade oftare kvinnor,män änav
arbetarna och de lågutbildade oftare och högut-tjänstemänän
bildade. därefter inträder de och väl-Men tjugo år när yngre
utbildade tjänstemännen dominerar demonstrationstågen.



FÖRORD

Skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper, köngenerationer,
och klasser ganska små.är numera

Ändå historiska studie hållerblir slutsatsen deras Sverigeattav
nio-tiondelssamhälle. beror allt vadbli Det mestatt ett av
med särskild medborgargrupp: oberoende vadhänder avsom en

tillhör för klass, kön eller utbildningsgruppde generation, står
politikenl.utanförmedborgare med utländsk bakgrund
och Bäckdetta i sinMarina Soininen HenryDet är gör attsom

ökade klyftornas medborgarskap, vilkakan tala deuppsats om
välfärdsstaten ideologiskt organisatoriskt.skakar såväl Derassom
handlar medborgare, väljare och poli-analys invandrareom som

respektive lilla demokratin. vilkatiker deni Destora prövar
skillnader och aktivitet beror kulturelli engagemang som

vilka attityder har tilliorientering termer staten, gruppermanav
integrerad detoch individer, och vilka beror hur iärsom man

fyra kulturellasvenska samhället. urskiljer olika orienteringar:De
hierarker, individualister och fatalister. Resultatetegalitärer, visar
har grupplojaliteter lojalade ärsvagast motatt men somsom

fatalisterna utanföröverheten alltså allaistår mest samman-- -
Utanförskap varandra möjligheter tillhang. lagras utan

för aktiva medborgarekompensation. Förutsättningar att vara
den svenska folkstyrelsemodellen saknas alltså. Möjligenenligt

med andrakan tillgången till arbete innebär integrationett som
dörren till den svenskaden nyckel kan låsavara som upp

demokratin.

utanförskap medborgarerfaren-Vanmakt och unikaingaär
för människor utländsk härkomst. medborgar-heter med Stora

litar politiker och offentliga litarinte tjänstemän. Degrupper
väljarnasheller det politiska viljainte systemets att motsvara

förväntningar. jämförelse med ganskaI annor-en en annan men
självförtroendelunda välfärdsstat Zeeland, där tillit ochNyasom

Swzllfors klasskillnadernahögre, konstaterar Stefannågotär att
framträdande. Tragiken blir destoalltjämt mycket störreär

eftersom de marknaden också harjust ärgrupper som svaga
detden klenaste tilltron till politiska och tillsina egna resurser

förmåga. förklararpolitiska Utbildningsskillnader intesystemets
för den sjunkandeallt. alltså del beredd tolkasin inteHan är att

rimlig kritisk hållningpolitiska tilltron avspeglingsom en av en
Varför skulle de lågutbildade och arbe-till auktoritära system.

därförfall ha den tilltron deti så Han atttarna svagaste menar
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kan härså växande, folklig reaktion eliternasattvara ser en mot
gestalta demokratin.sätt att
Tommy Möller försöker tolkaNär innebörden deni politiska

iakttarpassiviteten han fenomen; fler fleroch med-även samma
borgare upplever politisk och social marginalisering. för-Ien
hållande till den politiska makten de fortfarande under-är mer

medborgare.såtar flertaletDet svenskar dockän singörstora
röstplikt i ganskaövrigt passiva. sakna för-sigDeär sägermen

förtroende de ledare de fram förväntar ändåsigröstar men att
det politiska skall leverera Viktiga sociala nyttigheter.systemet

det alltså fråganHär inte vanmakt hälsaär tyst utanom en om en
still. förhållandetiger i till ambitiöst demokratisktMensom ett

ideal aktiva medborgare dessa medborgares hållningärom
naturligtvis likafullt mycket utmanande.

Olika konkret försöka förmyndarskaphäva ochsätt att
marginalisering inom de välfärdsområdena, vården,ett storaav
redovisar Anna i studieMeeuwisse sin och klientskap.patient-av

det finnsHon öppenhet för olika arbets-störrenoterar att nu en
och organisationsmodeller, bl.a. utveckla begreppetattgenom

bemäktigandeempowerment och skapaung. relationer tillnya
frivilligorganisationernaz. det finns huvudsakHon i tvåattmenar
traditioner vad kallasinom klientdemokrati. denInomsom ena
demokratiseras själva ochinstitutionerna rehabiteringsmiljöerna,

deninom andra utvecklas klienternas organisationer. Honegna
flera baraexperimenten förinte deintresseärattanser av av

inblandade individerna själva för hela samhället. Fögautan
finner hon universallösningaringa fleraoväntat ansatsermen

värda följa såväl kritiskt nyfiket.att som
exempel bemäktigandeförsökEtt detutgörannat

medborgardeltagande samhällsplaneringen,i ettsom var svar
tidigare proteströrelser. Abdul K/øa/eees slutsats denav
lagstiftning möjliggjort rad försök dock dyster. harDetärsom en
helt enkelt för mycketvarit upptagenhet vid makten, ochpartier
snabba beslut och för litet lyssnande och hänsynstagande. ställetI
för den rationella planeringssyn hittills dominerat före-som
språkar han kommunikativ. blir medborgare, folkrörelserDären
och andra intressenter "livsvärlden" likai viktiga näringsliv,som
offentlig byråkrati, politiska och andrapartier etablerade aktörer i
"systemvärlden. kommerInitiativet nödvändigtvis uppifråninte
och bejakar konflikterde planeringsprocessernaprocessen som
aktualiserar. Maktfördelning och språket ifrågasättas demåste när
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medborgarnasboendemiljöerna planeras,stads- och omnya
deltagande ska kunna påräknas.

och be-förstå förändrade politiska attityderdessakanVi inte
för-välfärdsstatensockså analyserarmed mindreteenden än att

kunskaps-förutsättningar, Thomasändrade i sinP. Bojemenar
välfärdsstaten, lönearbetet ochmellanöversikt. Relationerna

ochindividualiseringenfamiljen har ändrat karaktär och medi att
partiku-differentieringen ökat. socialaDe ärnya grupperna mer

lokal-orienterade. Familjen ochde gamla, kollektivtlaristiska än
förförlorat traditionellt betydelsesamhället har vidare sin stora

Familjeförpliktelserna blivitharden sociala sammanhållningen.
förändrats riktningangelägenhet. Familjebilden harkollektiv ien

Välfärdsstatensfler och ensamhushåll.allt ensamståendemot
motsägelsefullt: sfärendärför den politiskamedborgarskap är

jämlikhetdemokratiska beslut, generell politik ochbetonar
arbets-medan den ekonomiska och sociala utvecklingen t.ex.

radoch kopplar rättigheterna tillmarknaden skapar ojämlikhet en
förut-behovsprövade villkor. Betalt arbete blirindividuella, en

för medborgarskapet ochdet socialasättning
samhällsintegrationen.

Välfärdsstaten förändrat könsrelationernahar dessutom ett
sociala nyttigheter ochsådant rättig-männens är störresätt att

och behovsprövade.hetsbaserade medan kvinnornas mindre Så,är
välfärdsstaten desamtidigt mångaövertaatt tra-som genom av

omsorgsuppgifterna från kvinnorna det möjligtditionella gjort
utanför har deras beroende dennaför dem arbeta hemmet,att av

framgick tydlighetvälfärdsstat blivit dubbelt, vilket med särskild
förlorade jobben,under nedskärningarna. Dels det devar som

och kontaktytor bort. Chansendels deras sociala service atttogs
reducerades, ochfamiljeförpliktelser med lönearbetekombinera

finnsoavhängiga medborgare.därmed möjligheterna Detatt vara
därför bilden den skandinaviskaskäl att nyansera av

den sociala skiktningen ochvälfärdsstatens kvinnovänlighet. Om
friaremotverkas, individernamarginaliseringen ska kunna måste

utforma lönearbete och omsorgsarbete.välja hur de vill sitt sitt

fastlåsningseffektförmyndaraktigaDen sammantagna som
välfärdsstatens stödsystemarbetsmarknadens ochsegregering

förför plats möjligheterskapar medborgarna måste störrege
förlivsbetingelserden enskilde påverka sina -inomatt ramen en

och jämställdhet.samhällelig solidaritet
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kapitlet bokenSista skriveti i mellanspänningenär en
interkulturell välfärdsstat och interkulturell demokrati fören
2000-talet. Martin Peterson inser, precis Bäck,Soininen/ attsom
de etniska-kulturella konflikterna blir allt tydligare inu
folkstyrelsen. frånHan utgår marginaliseringstendensersamma

Teorell/Westholm, Svallfors och Möller. Utifrånsom en sam-
hällsanalys bitvis sammanfaller med han förBojes skälsom attger
skapa öppenhet för flera olika välfärdskulturer ochstörreen
alternativa välfärdsformer där olika kulturella behov siggör
gällande. Likt Meeuwisse han för patienter, iargumenterar att
hans fall bl.a. akronymbarnen, skall kunna inkluderas demo-i
kratidiskussionen stället föri diagnostiseras defekta. Iatt som

Khakee finna för medborgaresträvan sättsamma attsom attnya
träffas och samtala problem, finner han "pla-om gemensamma
neringscellen, där kön och andra kulturella olikheter avspeglas
och företräds. den formen skulle kunnaHan utvecklas itror att
Sverige radikal form multikulturell demokrati änsom en mer av
den nuvarande offentliga elitistiskt isolatapparaten ett som-

släpper obekväma elementin inom krets."sin behövsogärna Det
former för folkstyrelsen skall del medborgarnasattnya av

erfarenheter.

Demokratiutredningens ledamöter har inte ställning tilltagit
innehåll. författareVarje försjälv innehålletuppsatsernas ansvarar

bidrag.i sitt

Erik Amnå
Huvudsekreterare
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Noter

den svenska folkstyrelsen1 ytterligare analyser denna aspektFör se exem-av av
ochsmåskrifter Invandrars/eap och medborgarskappelvis SOU Att1999:8våra

religiorzsfribet och demokratislakta ettfåri Guds SOU 1999:9Om samtnamn.
ungafol/estyretSernhedes artikel forskarvolym SOU 1999:93.i VI DetOve

2 och kommun,fler civilsamhällets relationer tilldiskussioner kring vårFör stat se
Civilsam/filletforskarvolym SOUVIII 1999:84.
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förrbättredetVar
årunderSverige 30ijämlikhetPolitisk

Westholmoch AndersTeorellJan

början,här skall berätta sinhistoriaden visedan,årFör 30 när tar
industrisamhälle. dag har tjänsterISverige ännu ersatt varorettvar

kun-samtidigtmarknaden,bytesobjektenfrämstade somsom
produk-delallt viktigareinformationsteknik blivitochskap aven

ställ-frånlandettidsperiod har gåtttivkrafterna. Under ensamma
förebildochledande ekonomiervästvärldensning ensom en av

problembarn irollenställetvälfärdsstater till i intabland att som
nedskärningaroch socialaarbetslöshetmed höghänseenden,bägge

förhar fått vika in-nationella suveränitetföljd. Sveriges ettgesom
erkännande ikonkretafunnitberoende, sittternationellt mestsom
sedanEuropeiskamedlemskap den unionen. åri För 30vårt var

dag dehemarbetande; iandel kvinnorna nästanärännu stor aven
arbetsmarknaden Devälrepresenteradelika männen. yngresom

frånfler. Ochalltvälutbildade, ålderspensionärernaalltmerhar blivit
ländernahomogenakulturellt Europasdeha varit mestettatt av

blandmångkulturellplatsendag intagitkarta har i statsom en
ekonomisk,förändringarvälkändaviktiga ochandra. Listan över av
svårighetdemografisk kanellersocial, kulturellpolitisk, art utan

längre.göras
utvecklingstendensergällerhär skall söka besvarafrågorDe av

för-denämligenviktigt slag,potentiellt likavälkäntmindreett men
omvandlings-följt dekvalitet idemokratinsändringar i storasom

denskall granskabestämtsläptåg. Det ärnärmareprocessernas
medbor-Vilkamedborgarnivå.utvecklingjämlikhetenspolitiska

fråga förmåganförlorathar ioch vilkahar vunnit attomgargrupper
ellergenerellt blivitklyftornahördsin Har störreröstgöra sett

Är resursfördelningenpolitiskafråga denmindre iSverige ettom
sedanförlandeller årbättre 30änsämreett

13
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Att mäta jämlikhet
jämlikhet hör till den politiska filosofins omhuldade honnörs-mest
ord. harDet hävdats det den grundläggande bygg-utgörrent av att

samtligavarpå ideologier vilar Kymlickasten 1990.stora ytterst
Utifrån normativa utgångspunkter det givetvis avgörandeär av
betydelse det eftersträvas jämlik materiell standard, likaärom som
behandling, lika möjligheter eller lika rättigheter. Men gemensamt
för dessa skiftande värderingar ändå föreställningär en attom

skall fördelasnågonting jämlikt. Jämlikhetens önskvärdhet såledesär
vida accepterad. vil/eenFrågan jämlikhet eftersträvasär sorts som
Dworkin Beitz1983; ff.,1989, Sen f.3 1992, 3 13 22

fråganDen gäller enbartinte fördelningsobjektetsjälva utan
handlar också dem det fördelas grundläggandepå. En skiljelinjeom

här mellangår jämlikhet individuell spridning och jämlikhetsom
gmppsleillnader Petersson, Westholm Blomberg8C 1989,som

ff..1 det första fallet18 I jämlikhetsbegreppet fördelningenavser
mellan enskilda individer. situation betraktasEn fullt jämliksom
endast allas innehav exakt lika Utifrån det andraärom stort. pers-
pektivet kan däremot individuella skillnader bara såaccepteras, men
länge de inte knutna till viss grupptillhörighet. Inkomstskill-är en
nader mellan könen klargörande exempel. jämlikhetenär Omett
betraktas detta perspektiv det underordnad betydelseärur av om
vissa eller kvinnor tjänar andramän längesåän mänsmer genom-
snittliga inkomstnivå densamma kvinnors. jämlikhet likställsär som
med frånvaron gruppskillnader.av

Det jämlikhet deti avseendet härär kommer under-senare att
söka. Innehav antal politiska -förmågor, färdigheterettav resurser
och handlingar kommer jämföras med avseende antalatt ett so--
ciala bestämningar, bestämt kön, ålder, utbildning, yrkes-närmare

förvärvssituation och invandrarbakgrund. skillnaderDegrupp, som
betingade dessa grupptillhörigheterär betraktas uttryckav ettsom

för politisk ojämlikhet.
sådantEtt givetvis inte oproblematiskt. faktumsynsätt är Det att

skillnad i exempelvis politisk aktivitet kan konstateras mellan tvåen
behöver nämligen inte med nödvändighet bero degrupper att

reella möjligheterna delta eller inflytande ojämliktutöva äratt att
fördelade. Olikheten kan bero de definie-tvåäven att grupperna

sina behov eller intressen olika. Om exempelvis arbetslösa irar ett
visst avseende uppvisar förvärvsarbetandestörre änett engagemang
kan detta resultat de har skäl sig.större Iettvara attav att engagera

14



WESTHOLMANDERSTEORELLJAN OCH

bådadeskillnaden mellanvidarefall kan inteså grup-utan seman
ojämlikhet.politiskutslagett avperna som

politiskadenutvärderingrättvisandeåstadkommaFör avatt en
helst kunnasåledesbordeolikamellanjämlikheten mangrupper

denhörd åmöjligheter sinmellanskilja göra röst enaattgruppsen
andrahörda denbli Senför 1992,åoch derassidan incitament att

fallf.. i vårtBradySchlozman NärVerba, 261995,8C31; man som
uppnåddafaktiskt nivåeruppgifterjämförbaraharendast ärom

kringgärdasdärförresultatmöjligt. måsteemellertid inte Våradetta
fall kanojämlikhetkallar i vissaklyftorför dereservation attav en

skiftandeocksåmöjligheterskiftandebaraavspeglatänkas inte utan
påverka.incitament att

jämföra gradenvilldåkomplikation uppstårEn avmanannan
eller, ideltagande värtpolitisktolikajämlikhet mellan somtyper av

frågatidpunkter.vid olikadeltagande Denmellanfall, typ avsamma
betrak-skallbestämtskillnadenhurinfinnerdå sig närmareärsom

Är bör liggamellanskillnadenabsolutadendet grupperna somtas.
andelhurbeaktaställetbör ijämförelsen ellergrund förtill storman

för2fördelningsobjektet de svararav
Siff-skiljer sigperspektiven åt.de bådahurTabell illustrerar1

deltagare inomprocentandelenbetraktasexempelviskan somrorna
olikakolumnernaoch där I-IIIde Atvå representerargrupperna

gradvarierandemedpolitiska aktiviteterellertidpunkter avtyper av
deltabellenshelhet.befolkningendeltagande Ii ärvänstra gra-som

utgångspunkt iförutsatt sinjämlikhet konstantden att tarmanav
och imellanSkillnaden A Bdifferenserna.absolutade ärgrupp

relationskillnad idennaprocentenheter.fall Omsamtliga sätts20
medtaktemellertid bilden.förändras Igenomsnittligaden nivåntill

från tillminskarhelhetbefolkningen 2040inivån procentatt som
andelskillnadensnämligenökarfrån kolumn I-III,då rör avoss

således jäm-försämrasandelsperspektivBetraktatdenna nivå. ettur
oförändradförblirdenmedanlikhetssituationen, ut-tarmanom

skillnaderna.de absolutagångspunkt i
abso-förhållandet.omvändadet Dendel rådertabellens högraI

från tillhärökarmellan de 40skillnaden 20luta två pro-grupperna
ökar igenomsnittliga nivåndeneftersomcentenheter. Men samma

uttrycksdennajämlikhetenförändringtakt sker ingen somomav
absolutafall till dedettaiandel genomsnittet.skillnadens Ser manav

denmedanjämlikheten,såledesförsämrasskillnaderna ettur
oförändrad.förblirandelsperspektiv

15



VAR BÄTTRE FÖRRDET

Tabell Graden jämlikhet baserad absoluta skillnaderav
respektive andelar

Otöränderliga skillnader Oföränderliga andelar
I IH I III

Grupp A 50 40 30 30 45 60
Grupp B 30 20 10 10 15 20

Genomsnittlig nivå 40 30 20 20 30 40

Absolut gruppskillnad 20 20 20 20 30 40
Skillnadens andel i 50procent 67 100 100 100av 100
den genomsnittliga nivån

dessa bådaInget perspektiv låter sig för allagång utpekasav en som
det enda Beroende vilka tilläggsantagandenrätta. villigärman att

det finnagår förgöra såväl den första den andraatt argument som
linjen. harVi därför valt beakta båda. Resultaten redovisas iatt
första hand med utgångspunkt från de absoluta skillnaderna, främst

det skälet det presentationstekniskt enklare.är denI månav att an-
delsperspektivet upphov till slutsatser väsentligtger sättettsom
skiljer frånsig dem erhålls basis de absoluta skillnadernasom av
kommer detta påpekas.att

resultatDe baserar sig undersökningsserier.tvåpresenterar
Den levnadsnivåundersökningarna,utgörs vilka börjansinena av tar

inom för den1968, dåvarande låginkomstutredningen, ochramen
fortsätter med mätningar och1974, andra1981 Den består1991.nya

de båda medborgarundersÖkningarna, den första genomfördav
inom för1987, den dåvarande Maktutredningen, och denramen
1997.3andra Eftersom antal centrala politiskamåttett resurser

och politiskt deltagande bådaingår i undersökningsserierna har
möjlighet följa hur den politiska jämlikheten utvecklats mellanatt

olika tidpunkter under sammanlagd tidsrymd år.sex 30en om
Undersökningsurvalen i samtliga fall förrepresentativaär i Sverige
bosatta inom visst åldersintervall. För jäm-uppnåpersoner ett att
förbarhet alla undersökningsåren haröver våraavgränsatsex ana-
lyser till fir.‘ålderni 18-76personer

intervjufrågorDe till förfogandestår vårt låter sigsom sam-
manföras femtill olika politiskmått förmågaresursnivå: att
överklaga, individuell opinionsbildning, kontakt med beslutsfattare,
partiaktivitet och demonstrationsdeltagande. Vilka intervjufrågor

ligger till grund för respektive hurmått dessasom samt svaren

16



WESTHOLMANDERSJAN TEORELL OCH

och politiskadeltagandePolitisktTabell 1968-1997resurser
procent

1987 1991 19971968 1974 1981Mätinstrument
överklagaFörmåga att

författa skrivelsesig självSkulle kunna åta att en
myndighet:beslutoch överklaga ett av en

67,6 68,464,4 69,045,8 55,3Ja
21,6 25,9 22,3hjälpa 26,636,4 31,2kännernågon kanNej,men som

6,5 9,39,0 9,4hjälpa till 17,8 13,5ingen kanNej,0ch känner som

opinionsbildningIndividuell
42,5 40,833,1 40,9i förening 24,7 27,9införgång talatnågon möteHar ett en

organisationeller
20,0 22,016,0 20,5artikel 9,9 11,4insändareellergång skrivitnågonHar en

tidskrifttidning ellertill någon

Demonstrationsdeltagande
25,0 26,629,3demonstration 14,5 16,7 23,6offentligdeltagitiengångnågonHar

med beslutsfattareKontakt
16,017,7ansvarig 13,0i 7,0 10,4medtagit kontaktgångnågonHar enperson -

samhällsfrågabeslut ipåverkaställning for ettatt en

Partiaktivitet
7,6Är 15,0 10,913,9 14,2politisk 13,0parti elleri politisktmedlem samman-

slutning
10,6 8,9 6,714,013,5 14,7sammankomstellervarit på politisktHar möte

åretunder det senaste
2,8 1,52,42,6 3,1förening eller 2,2politiskifdrtroendepostHar

organisation
m.fl. 1998.itabell 3.2 Peterssontidigare publiceratshartabellSammaAnmärkning: som

tabell Samtligaframgårtidpunktervid samtligafördelar sig avsex
mellanteoretiskt kan varierautformade nivån 0såmått är settatt

och 100.
självupplevdaindividsöverklaga måttFörmåga äratt ett en

myndighets-överklagaförförfatta skrivelseförmåga ettattatt en
för handlingförutsättningarnafångar såledesbeslut. Det änsnarare

undertillsammansfrågorhandlande.faktiskt De två grupperatssom
hand-faktiskadäremotopinionsbildningindividuellrubriken avser

syfteutförtsbehöver ha inödvändigtvisdock intelingar attsom
ochförmågorEftersom de speglarsamhällsutvecklingen.påverka
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erfarenheter central betydelse för möjligheterna poli-utövaav att
tiskt inflytande väljer ändå med dem i undersökning.våratt ta

De återstående allamåtten exempel vad fack-iutgörtre som
litteraturen betecknas politiskt deltagande, det vill handlingarsäga

syftar till påverka beslut eller andra företeelser betydelsesom att av
för samhällsutvecklingen. De också de huvud-representerar tre av
former politiskt deltagande urskilts tidigare forskningi seav som

WestholmPetersson, Blomberg ff., m.fl.8C 1989, Petersson97t.ex.
f.. Kontakt beslutsfattaremed1998, 73 denrepresenterar typ av po-

litiskt deltagande direkta kontakter mellan medborgaresom avser
och olika slag makthavare. Partia/etivitet medlemskap ochav avser
aktivitet deinom politiska partierna. Demonstrationsdeltagande ut-

flera tänkbara exempel politiska manifestationer.gör Blandett av
de deltagandeformer företrädda märks förstai hand val-ärsom
deltagande. Skälen till denna viktiga form för politiskt handlandeatt
fått huvudsakiutgå Delstvå: inte levnadsnivåundersökningar-är är

och medborgarundersökningarnas frågor valdeltagande fulltnas om
jämförbara, dels kommer valdeltagandets utveckling bli föremålatt
för specialstudium i publikation från Demokratiutredning-en annan
en.

finnsDet ytterligare viktig skiljelinje mellan de olika måttenen
redan här bör uppmärksammas. Två dem förmågasom över-attav -

klaga och partiaktivitet speglar förhållanden i eller det näranuet-
förgångna. De övriga -individuell opinionsbildning, kontakttre
med beslutsfattare och demonstrationsdeltagande bygger däremot-

intervjufrågor där den svarande ombetts han eller honuppge om
utförtnågon gång handling.viss jakande kanEtt såledesen svar

ibland tänkas referera till handlingar ligger långt tillbaka tiden.isom
frågekonstruktionEn detta slag kan beteckningen ålders-av ges

/eumalativ eftersom den bortser frånom minnesfel innebärman
för viss individ bara kan förändras i riktning medatt svaret en en

stigande ålder från tillnej ja. flertaletDetta i fall till nackdel förär
analysen dockse Petersson, Westholm Blomberg8C 345.1989,
Bland kan positivt samband med ålder inte vidare tol-annat ett utan
kas äldre utför handlingen oftare Vidare kan denänattsom yngre.

befolkningennivån i helhetuppmätta stiga snabbt om mångasom
tidigareinte deltagit mobiliseras inte sjunka snabbtsom men

eftersom nivån i baraprincip kan vända nedåt till följd be-attav
folkningssammansättningen förändras, vilket normalt ärsett en
långsam problemDe denprocess. ålderskumulativa frågekon-som
struktionen medför bör has i åtanke vid tolkningen de resultatav
redovisar.
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iantingenproblemet iocksåpunkter diskuterasfleraPå texten,
syfte beläggaeller iförhastade slutsatserförsyfte attattatt varna

hjälp-demätartefakter. Ettrealiteterspeglarsiffrorna än avsnarare
innehållandeföljdfrågadenförfogandetilldärvidmedel står ärsom

mättillfällen 1987vid samtligatidsavgränsning utom ettsomen
demonstrationsdeltagande.5 följdfrågaDennafråganåtföljt gerom

ställaskanfre/evenslmsemt måttmöjlighet skapa motett somattoss
dettalar ide bådaskilja måttenålderskumulativa.det För att

för demonstrations-ställetdemonstmtionsfiekvens iförra fallet om
mellan detidsavgränsningen någotdeltagande. varierarDessvärre

frekvensbaserade intemåttetvarför detundersökningsåren ärolika
tid.6 åldersku-till detdetEftersom ijämförbartfullt över motsats

ofta handlingenhurfrågantillförlitligtmulativa omett svarger
diagnostiskt kom-värdefulltmindredestodetutförs inteutgör ett

plement.

mänochKvinnor

intebefolkningsgrupperolikamellanojämlikhetenpolitiska ärDen
denden sakenbästa bevisetkanskeförutbestämd.och Det ärevig

de förstaAnalyseroch 20klyftan mellan kvinnorminskande män. av
könsskillnaderna ivisadeundersökerhärden mätserieiåren att

ökadriktningutvecklats ikontinuerligtfall tämligensamtliga mot
ff.. LikasåBlombergWestholm 1989, 364jämlikhet Petersson, 8C

ochpolitiska intresseochmellan kvinnorsskillnadernahar mäns
och1960-talet,sedanminskatmediekonsumtionpolitiska avsevärt

blandbland kvinnorhögresedanValdeltagandet något än1976är
ocksåharKvinnornaWängnerud 38-55.Oskarsson 1995,8Cmän

politiskarenodlatsåvälfram positioner inomflyttat sinagradvis som
m.fl. 70-73;1996,makteliter Bergqvist Peterssonandra 1994;

Wängnerud 1998.
tids-redovisadetidigareframskrivakanmed vilkaårDe 10 nu

ökninggradvisfortsattfigurframgårtyder,serier avenavsom
mellanskillnaddock minskningen ifalljämlikheten. i någotInte är

säkerställd,statistisktdecennietunder detochkvinnor män senaste
indikationer,därmedfinnsdet emellanåt Det ännära.är omäven om

politiska har avtagit.tillväxttakt Ijämställdhetensdenosäkra, att
jämlika situationtämligendemonstrationsdeltagande, denfall, ärett

oförändrad övrigahuvudsak Inomåterfanns redan i1987som
överläge.fortfarande kvar visstharområden männen ett
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Figur och politiskaKön 1968-1997resurser

Förmåga att överklaga Individuell opinionsbildning

4 ... ,, .....,,... ...,,,,,, .. . ..., , .......,,, Män
Män
Kvinnor Kvinnor

1967 1977 1987 1997 1967 1977 1987 1997

Kontakt med beslutsfattare Partiaktivitet

Män
Kvinnor Män

Kvinnor

0 0
1967 1977 1987 1997 1967 1977 1987 1997

Demonstrationsdeltagande Demonstrationsfrekvens

Kvinnor
Män

Kvinnor
Män

01967 1977 1987 1997 1967 1977 1987 1997
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granskasställetutvecklingen ibildhuvudsak kvarstårI uromsamma
storlek iskillnadensdåvillandelsperspektiv, det sättssäga re-ett

tidpunkt. Sna-vid respektivegenomsnittliga nivåntill denlationen
betraktelsesättdettamedförbättringen änframstår mersomrast

dåoch ni-mellanperiodenunder 1987synnerhet 1968dramatisk, i
samti-påtagligtfall ökadeflertalethelhetbefolkningen iivån som

Ävenminskade.ochkvinnormellanskillnadernadigt mänsom
bara uppvisarabsolutabeslutsfattare, i måttmedkontakt mättsom

perioden, har islutetskillnaderminskandetillantydan mot aven
dekontinuerligt.och Avpåtagligträknat utjämnatsandelstermer

från kvinnor iandelbetydligtkommerkontakter störretas ensom
sedan.fördag år30än

ochmellan kvinnorjämlikhetenpolitiskaden mänVarför har då
fullständigtÄven möjlighet någotharinteökat svaratt geom

dedockpunkter någotkanfråga tvådenna säga me-omstora
betydelsedetförstadetpådrivande.varit För ärkanismer avsom
sigdärför kvinnornaökatjämlikheten männenhuruvida närmatatt

utjämningenlika kvinnorna. Harblivitdärföreller männenatt mer
kvin-ellerpolitikendragit sigskett attmännen genomurattgenom

figurredanfinner ifrågadennasläppts in Svaretnorna
förökninginneburitÄven områdenflerautvecklingen enom

blandhögretillväxttakten varithuvudtendensenbåda könen är att
förtendensdennatydligSärskiltblandkvinnorna ärmännen.än
frånavvikerfall i månnågondemonstrationsdeltagandet. De som

beslutsfattare, därmedkontakthandförstaihuvudmönstret är
huvuddelenundertämligen uppåthållit jämnaochkvinnor män steg

delenunder dendetdärpartiaktivitet,perioden, avsenaresamtav
könen.för bådatillväxttillbakagånghandlarperioden änsnarareom

mobilise-politiskadentankeliggandetill hands ärEn nära att
ställ-förändrademed derashängerbland kvinnornaringen samman

År tredjedeldrygfortfarandearbetsmarknaden. 1968ning envar
År knapptillsiffranhade sjunithemarbetande.kvinnorna 1991 enav

etablerade inomteoriermeddärför, linjeikantjugondel. Man
politiskakvinnornasuppställa hypotesenkvinnoforskningen, att

utsträckningalltderesultat ifrämstmobilisering störreär attett av
förvärvsarbetande Patemanrollenför intahemmetlämnat att som

Oskarsson 1999.Togeby 1994;1989;
möjlighetförfogandetillmaterial har prövaDet attossger

kvinnornas uttågdåsigvisarindividnivå. Dethypotesdenna att
mobiliseringderastillbidragithararbetsmarknaden förvisso även

litet.förhållandevis Be-bidragdettaavseende,politiskt äri attmen
genomförs, kanteknisktanalysen sägaroende hur attsett man
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Figur och politiskaKön Förändringar1968-1997: gradeniresurser
jämlikhet till följd förändringar bos enskilda individer respektiveav av

förändringar befolkningensi sammansättning

Förmåga 8.9att
överklaga 4.8

Individuell —1,8—
opinionsbildning 6.9

Kontakt -2,0med
beslutsfatta 9re

Partiaktivitet 2,4
:ZZ

Demonstrations- —4,0
deltagande I 111,6

Demonstrations- —2,6
frekvens I:Z3,4

- Förändring jämlikheten till följd förändringav hos enskilda individerav
l: Förändring jämlikheten till följd förändringarav i befolkningensav sammansättn

kvinnornas förändrade förvärvssituation för mellanstår och15 31
förändringen tid förmågani överklaga,över och mel-procent av att

lan och för11 individuell27 opinionsbildning. Beträffandeprocent
demonstrationsdeltagande och kontakter med beslutsfattare är
effekterna mindre. därtillOmännu hänsyn till vadman tar som
torde den främsta orsaken till resurstillskottet bland såvälvara
kvinnorna under den studerade tidsperioden,män utbildnings-som
explosionen, framstår förvärvssituationens effekt änsom mer
obetydlig. förklararDen höjdsin några kvinnornasnu procent av
politiska mobilisering, medan utbildningssektorn för mellanstår 30
och densamma70 Förvisso utesluter inte dessa resultatprocent av

utträdet arbetsmarknaden gjort samhällsklimatet föratt politiskt
deltagande för kvinnor i vidare bemärkelse. Menmer gynnsamt en

individnivå kan den bara förklara liten del den utvecklingen av
ägtsom rum.
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mekanismdenfråga kringandraemellertidDetta somenreser
nämligenkönen,mellanjämlikhetenökadeför denpådrivandevarit

Är främstutjämningenåldersgrupper.allalikartat iverkatdenom
hu-deneller har iindividerenskildahosförändringarresultatett av

tillskottfåttbefolkningendärförvudsak skett merett yngre,avatt
försvunnitojämlika,äldre,samtidigtgenerationerjämlika, mersom

elleraktivitets-fråga. VarjedennatillförsökFigur 2 är ett svar
de bådastaplar.med Summanförsetts tvåhar här stap-avresurstyp
mellanjämställdhetpolitisk 1968nettoskillnaden ilarna motsvarar

effektensammanlagdadenstapelnförsta visaroch Den1997. av
sammanlagdadenandraindivider, denenskildahosförändringar

förändratssammansättningbefolkningenseffekten attav
starkaste.den Iförändrinfall denfleraI är senare

beslutsfattaremedkontaktopinionsbildning,individuellfråga om
långtdag varitjämlikheten iskulledemonstrationsdeltagandeoch

ochförsvunnitojämlika, generationeräldre,intesämre merom
pekarfallenförstnämndade bådatillkommit.jämlika, Imeryngre,

negativverkat iindividförändringarnaresultaten snara-attrentav
tillför detta nå-dockvillriktning. Vipositivi attän ossreserverare

fråge-ålderskumulativadenartefakttänkasdel kan avenvaragon
överklaga uppvisar någotkonstruktionen. Förmågan annor-enatt

befolkninochförändringarindividuellahardynamik.lunda Här
individu-deriktning,verkat itillsammansomsättning mensamma

partiaktivi-frågastarkaste.fall dedetta Iförändringarna iella är om
jämnstarka.ungefärligenmekanismernabådadeslutligen,teten, är

politiskadensåledes konstaterakanSammanfattningsvis att
deunderförbättratsområdensamtligakönenmellanjämlikheten

tillskettförbättringdel dennaåren30 storsamt att avsenaste en
mindreochäldrejämställda generationerföljd ersattatt mernya,av

jämställ-Även ocksågenerationernadejämställda. är meryngreom
blandförvärvsfrekvensenökadedenarbetsmarknaden kanda

poli-denförbättringdendelmindreförklarabarakvinnor avaven
jämställdhetentiska ägt rum.som

går i dagochiochGammal ung -
derelevanspolitiskaåldrandetsföreställning ärvanligEn attom

debådade sigstår ängamla haroch något svagaregemensamt:unga
målaspolitiska ställningolika åldersgruppersBildenmedelålders. av

ålders-klassiskadenbåge påminnervanligtvis omsomsom enupp
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de och ålderspensionärerna dei nedre ändarnatrappan: ochyngsta
den välbeställda medelåldern vid dess topp.

skälDe för detta åldersmönster skiftar. Beträffande desom anges
tycks ständig för generationsbetingad nedgångunga en oro göraen

sig gällande. Den mediala uppmärksamhet under valår riktassom
förstagångsväljarna speglar tydligt detta förhållande. denmot Har

generationen präglats till politiskt utanförstående deKommernya
alls och dettarösta Frågor slag uttryck för ständigatt av ger en
misstanke i den allmänna debatten unika erfarenheter knutnaattom
till generationstillhörigheten förklarar skillnaden mellan de yngre
och de medelålders tillse exempel Bennich-Björkman 1998. När
de äldres påstådda utanförskap diskuteras sker det dock vanligen i
andra talas det oftaHär resurssvaghet knuten till åld-termer. om en
randet i sig. levnadsbananNär börjar sig slut,sitt och hälsannärma
och uthålligheten sviktar, kan inte den politiska irösten ut-samma
sträckning sig hörd längre. Därförgöra de gamla mindre deläventar

deti politiska livet.
Frågan vilkeni utsträckning dessaär hypoteser kan beläggas.nu

Är de och de äldre politiskt de medelåldersyngre änresurssvagare
fallet,Om så detta stabiltär tidär Och vilkenmönster över typ av

mekanismer förklarar egentligen de skillnader kan observerassom
börjaLåt med de båda första frågorna. framgårSom figuross 3av

bekräftas i allt väsentligt den allmänna föreställningen frågai om
förmåga överklaga, individuell opinionsbildning och kontakt medatt
beslutsfattare. förLinjen de 18-35 och de gamla 56-76unga
ligger här ständigt under den för de medelålders 36-55. Denna
tendens tycks dessutom ha förstärkts förnågot tid i synnerhetöver
kontakter och individuell opinionsbildning. absolutaDe skillnaderna
mellan de medelålders sidanå och de och gamla denå andraena unga
har här ökat. utvecklingenOm däremot studeras respektivesom

andel den genomsnittliga förändringarnanivångrupps ärav
Åldersgruppernasobetydliga. relativa styrkepositioner tycks ha

förblivit intakta.
dockDet detta falli viktigt ha frågekonstruktionenär iatt

åtanke. individuellMåtten opinionsbildning och kontakt med be-
slutsfattare bygger frågor där den intervjuade ombeds uppge om
han eller hon någon gång sig den nämnda aktiviteten,ägnat obero-
ende hur länge sedan det skedde. Hade i stället kunnatav mäta
aktivitetsnivån inom dessa båda områden under exempelvis det se-

detåret, inte säkertär åldersskillnadernaste i allamönstretatt av av-
detsammadoseenden blivit
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Ålder och politiska 1968-1997F igur resurser

opinionsbildningIndividuellFörmåga överklagaatt
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Trots demonstrationsdeltagandetmåttet byggerävenatt en
ålderskumulativ frågekonstruktion uppvisar denna aktivitetstyp ett
helt annorlunda undersökningsperiodens börjanI ål-mönster. är
derssambandet deti linjärt med de botteni och denärmaste yngsta
gamla högst Efterhand hämtar emellertid såväl de deupp. unga som
medelålders sitt underläge, vilket kring 1980-talets slut resulterar i

jämviktsläge åldersskillnadernågra alls. Under detett snart sagt utan
decenniet har sedan de medelålders skaffat försprångsigsenaste ett

framför och äldre, varför ålderssambandet för demon-yngre
strationsdeltagande först dag har fåtti det utseende de tidigaresom
redovisade måtten uppvisar under hela perioden.

detta fall harI vissa möjligheter studera hur utveck-även att
lingen efter korrigering för ålderskumulativiteten diagram-sett ut

längst ned till höger figuri kunna3. uttalaFörutommet att oss om
erfarenheten ha deltagitnågon gång i demonstration, kanattav en
med detta frekvensbaserade ocksåmått hur dennågotsäga om mer
aktuella aktivitetsnivån vid respektive mättillfälle varierar med ålder.
År åldersskillnaderna det1968 i obefintliga. Detnärmastevar som
sedan sker framför allt de aktiveras, vilket får till följdär att unga att
ålderssambandet 1980-talet blir linjärt med de äldsta iomvänt
botten och de Under det decenniet har detÖverst.yngsta senaste
emellertid skett tillbakagång bland de innebären unga attsom
situationen huvudsaki gestaltar1997 sig 1968.sättsamma som

ochDe i viss de medelålders,mån deltog således flitigt iävenunga,
demonstrationer under cirka decennier har däreftertvå återgåttmen
till nivå utgångsläget.näraen

femte ochDen sista deltagandeformen, aktiviteten inom de poli-
tiska partierna, uppvisar sina särdrag. framgår figurSom 3egna av
följde åldersskillnaderna vid börjanmätseriens huvudsaki det vanli-

bågformade med de och de äldsta under demönstretga yngsta me-
delålders. bågen har efterhandMen kommit bli alltmer likatt en
linje och vid 1990-talets slut det den äldsta de åldersgrup-är treav

främst bär partiernas liv.inreperna som upp
Sammanfattningsvis kan åldersskillnaderna, tillisägas att motsats

könsskillnaderna, inte entydigt utvecklats riktningi ökad järn-mot
likhet. Den 30-årsperiodengångna utmärks kontinuitet,snarast av
samtidigt styrkeförhållandena mellan olika åldersgrupper isom

avseendennågra ändrat karaktär. viktigaDen svårbesvarademen
frågan vad åldersskillnaderna beror tvingas här huvudsakiom
lämna därhän. emellertidLåt påpeka de vanligt förekom-tvåoss att
mande tolkningar inledningsvis flera fallåtergav i visat sig vara
felaktiga. Exempelvis pekar tidigare forskning baserad de första-
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uppehållit vid skillnadende decennier härtvå atttre ossav -
fallmellan och medelålders flera bör tolkas resultati ettunga som

mellan medel-livscykelvariationer medan däremot skillnadenav
Westholmålders och äldre generationsbetingad Petersson,se 8Cär

Huruvida likartade slutsatser låterBlomberg sig343-346.1989,
utveckling tidigtdras det decenniets för säga.är ännu attsenasteom

jämlikhetens vidkommande detden politiska givetvis inteFör är
skillnaderna knutna till generationstillhörighethelt irrelevant ärom

generationsbetingadeeller beror livscykelvariationer. ojäm-Den
omständigheter drabbat ellerlikheten resultatär yttreett somav

tidpunkt. nedärvda ellerdem fötts vid viss Den turengynnat som en
född godtycklig fördelningsmekanismdåjust ärattoturen vara en

Åldrandetfall strukturellt betingad ojämlikhet.och klart ärett av
för alla individer. skill-däremot Omär gemensamen process som

förendast uttrycknaderna mellan åldersgrupper variationerär ett
försvinnatill livscykeln, skulle ojämlikhetenknutna jim-om man

levnadsförloppförde individers hela med varandra.
fulltemellertid sådant håller FörFrågan är ett ut.om resonemang

betraktasdet första det tveksamt det verkligen kanär som enom
för ha bättre bemedlad tidigarekompensation den Varit iattsvage

förvänta bli det Behovlivet eller kunna varierarsig överatt senare.
medel-livscykeln. kan vill blirAtt närveta att man som man man

för detålders den vill haingen någonting Förär tröst annatsom nu.
skiftar historiska epoker.andra behoven mellan olika Att vara gam-

förvad det sedan.mal dagi givetvis år Dennågot 100är änannat var
jämlikt.åldersbetingade resurssvagheten drabbar således inte

livscykeln allaSlutligen bygger tanken kompensation över attom
förhållerlänge, eller tills de blir gamla.lever lika Tyvärråtminstone

skillnadernadet det de observeradesig inte Oavsett ärsättet. om
livscykeleffekter det såledesresultat eller i vissgenerations- ärett av

fördem uttryck politiskutsträckning berättigat betraktaatt ettsom
ojämlikhet.

Utbildning och yrke
tid har tilldragitpolitiska ojämlikheter modern sigiFå större upp-

märksamhet knutna till samhälletsdem antingenän är systemsom
tillför kunskapsöverföring eller grundade människors relation

politiska med-produktionsmedlen. Utbildning och yrke hör till det
samhälls-viktigaste beståmningar, däromborgarskapets tvistar

hörforskare. indikatorer kallad "socioekonomiskSom så status

27



VAR BÄTTRE FÖRRDET

de tillsammans med inkomst till de egenskaper undersök-isom
efter undersökningning visat tydligt avskiljasig de politiskt aktiva

från de passiva.
finns flera förklaringarDet till detta faktum. Utbildning har i en

uppmärksammad amerikansk studie ha betydelsevisat sig barainte
för de kognitiva faktorer betingar den politiska resursnivånsom

också för individens centralitet dei sociala nätverkutan styrsom
möjligheterna till politisk handling Nie, Stehlik-BarryJunn 8C

finnsSamtidigt det resultat1996. vadvisar attsom utsom ser som
utbildningeffekter självai verket till del produktviss deär en av se-
lektionsmekanismer rekryteringen till högre utbildnings-styrsom
former Westholm, Lindquist Niemi Förklaringarna till8C 1990.
yrkesvariabelns betydelse lika mångfacetterade, och sträcker sigär
från marxistiskt inspirerade klassmedvetandeteorier och eko-om
nomisk deprivation Schlozman Verba tillGaventa8C 19801979;
föreställningar arbetsplatsens betydelse skola demo-iom som en
kratiska färdigheter Verba, Schlozman Brady8C 1995.

Tabell Utbildningsnivå 1968-1997

Mätinstrument 1968 1974 1981 1987 1991 1997
Antal utbildningsår medelvärden 8,27 9,18 9,87 10,83 10,90 11,81

pr0centbHögsta utbildningsnivå
obligatoriskEnbart utbildning 63,1 52,8 42,7 32,3 23,7-Mer obligatorisk utbildning 30,9än 34,5 38,9 41,5 39,6—Studentexameneller motsvarande 3,8 8,5 12,6 14,6 20,0-Universitets- eller högskoleexamen 2,1 4,1 5,7 11,6 16,7--Summa 99,9 99,9procent 99,9 100,0 100,0--

a med övriga undersökningar jämförbarEn uppgift högsta utbildningsnivå saknas iom
levnadsnivåundersökning.års1991

b levnadsnivåundersökningarna harI skiljelinjen mellan enbart obligatorisk och mer
obligatorisk utbildning dragits grundval den intervjuades födelseår.än Förav

födda före den förstnämnda kategorin dem enbart har1950personer avser som
folkskoleutbildning. födda ellerFör kategori dem1950personer senare avser samma

enbart har grundskoleutbildning. medborgarundersökningarna behöverI intesom
uppgift födelseår tillgripas för vad det enskilda falleti betraktaavgöra ärom att som att

obligatorisk utbildning. intervjuade har här fåttDen själv avgörasom om en
utbildningsstege med folkskola eller grundskola lägsta tillämplig.nivå ärsom
Beträffande kategorin "studentexamen eller motsvarande bör noteras att termen
motsvarande fyraårigeller teoretisk gymnasielinje.tre-avser
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Tabell Yrkesstruktur procent1968-19974.

Yrkesgrupp 1968 1981 1987 1991 19971974
Arbetare 52,8 51,6 49,0 48,0 47,2 42,3
Tjänstemän 33,7 37,6 42,6 47,535,1 42,3

6,9 7,9 8,7andra lantbrukare 7,6 8,2 7,4Företagare än
Lantbrukare 6,6 2,4 2,3 1,55,7 5,1

100,0100,0 100,0 99,9 100,1 100,0Summa procent

Yrkesklassificeringen baserad socioekonomiska indelningAnmärkning: SCB:sär
Ålderspensionärer klassificerats från tidigare yrke ochhar med utgångspunktSEI.

fördärmed de databearbetningar ligger till grund tabellen.ingår i som

från regeln utbildningensundantagSverige inte någotAtt utgör om
betydelse för den politiskaoch yrkesställningens avgörande re-

faktum Westholmvälbelagtsursnivån Petersson,se 8Cär ett t.ex.
m.fl. kap. uppmärksamhetBlomberg Petersson 4. Vår1989; 1998,

därför första hand frågan hur denna betydelseriktas i mot even-om
förändrats tid.tuellt över

fråga såvältill börja med konstatera Sverige iLåt att att omoss
förland dagutbildnings- yrkesstruktur i år30är änett annatsom

sedan. tabell har den genomsnittliga utbildningsnivånivisasSom 3
utbild-höjts radikalt. Exempelvis har det genomsnittliga antalet

från och Andelenökat cirka till cirka mellanningsår 1997.8 12 1968
med studentexamen eller gymnasieutbildningtreårigminstpersoner

från andelenhar under tidsperiod tillvuxit 376 procent,samma
högskoleutbildade från till tabellelleruniversitets- Av2 17 procent.

framgår förändrats påtagligtyrkesstrukturen4 sätt.även ettatt
hälften befolkningen,Arbetarna utgjorde drygt den1968 av vuxna

storleksförhållandetomkring tredjedel; dagtjänstemännen i ären
det omvända. Lantbrukarna har under tidsperiodnästintill samma

vidminskat från cirka till cirka yrkesgruppDen7 2 procent. som
för ochseklets början svarade sysselsättningenSOöver procent av

för dag liten den med nödsedan den iår så70 ännu största är attvar
redovisas kategori intervjuunder-och låter isignäppe separatsom

det här förlitarsökningar slag på.ossav
strukturförändringar åtföljts för-dessa någraFrågan är om avnu
resursfördelningen mellan olika utbild-ändringar den politiskai

föroch yrkesgrupper. Resultaten utbildning inings- presenteras
uppdelning utbildningsnivåerfigur där begagnar ioss av samma

tidigare redovisat tabellisom
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ha starkastDe visar sig samband med utbildnings-måtttre som
förmåganivå överklaga, individuell opinionsbildningär att samt

kontakt med beslutsfattare. samtliga fall finns markanta skillnaderI
vid samtliga tidpunkter. hela perioden har dock jämlikhe-Sett över

förbättrats Allra tydligast denna förnågot. trend individuellärten
opinionsbildning. fråga förmåga överklaga utbildnings-I ärattom
skillnaderna förvisso mindre vad de samtidigt1997 1968,än var men
har utvecklingen under de inneburit nedgång förtio årensenaste en
de lägsta utbildningskategorierna. Kontakt beslutsfattaremed upp-
visar politiska aktivitet skiljer mellanDenna sigomvänt mönster.ett
utbildningsnivåer ungefär lika mycket dag föri sedan,år30som

efter ökning ojämlikheten fram till har utvecklingen1981men en av
därefter åtminstone till det bättre. Betraktas utvecklingenvänt ettur
andels- skillnadsperspektiv bättresituationenän 1997ärettsnarare

den ifråga kontakter.1968än ävenvar om
Vad beträffar partiaktivitet kopplingen till utbildning inte likaär

Ävenstark. återfinnshär dock minskande skillnader mellan hög-
och lågutbildade. undersökningsperiodens början fannsI små men
likväl statistiskt säkerställda skillnader mellan utbildningskategori-

under det decenniet har dessa nästintill försvun-senasteerna, men
Ävennit. partiaktiviteten minskat samtliga utbildnings-inomom

betyder det samtidigt partierna särskilt aktivagrupper, att tappat
bland de högutbildade.

Demonstrationsdeltagandet uppvisar återigen annorlunda dy-en
Årnamik. skillnaderna mellan olika utbildningsgrupper1968 var

enda avvikelse kundesmå. Den skönjas den andelattsom var som
deltagit demonstrationnågon gång i högre bland denågoten var

lägst utbildade. Under och 1980-talet skedde emellertid1970- en
kraftig mobilisering bland de högre utbildningskategorierna, särskilt
de universitetsutbildade, bland vilka omkring hälften hade deltagit i

demonstration vid 1980-talets slut. undersöknings-iFrånen att
periodens inledningsskede haftha förteckenomvända fick därmed
sambandet mellan utbildning och demonstrationsdeltagande samma
riktning hos de övriga politiska med demåttensom resurser,

Ävenhögutbildade i och de lågutbildade botten.i skillna-topp om
derna mindre fråga såväl individuelli opinionsbildningär än om som
förmåga överklaga denna situation sedan ha hållit i sigatt ut attser
under 1990-talet.
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Utbildning och politiskaigwF 1968-1997resurser

Förmåga att överklaga Individuell opinionsbildning
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Demonstrationsdeltagande Demonstrationsfrekvens

1967 1977 1987 1997 1987 19971967 1977
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Ännu emellertid bilden då betraktar de-gång måsteen nyanseras
monstrationsdeltagandet med utgångspunkt från det frekvensbase-
rade utbildningsskillnader basis den åldersku-måttet. De som av

framträdermulativa mätmetoden spegla hän-visar sig återigen1997
delser under tidigare decennier. intervjufrågan handlar hu-När om
ruvida under det deltagit demonstrationiåretsenasteman en snarare

det finns skillnadergjort påvisbara mel-någon gång ingaän om man
lan låg- och högutbildade kvar vid marschera1990-talets slut. Att

och främstsåledes längre aktivitetinteär utmär-gator torg en som
de form förker högutbildade. politiskt deltagande har blivitDenna

ungefär lika vanlig eller, vill, ovanlig alla utbildnings-isåom man
skikt.

kan därmed dra slutsatsenVi den politiska jämlikheten medatt
fleraavseende utbildning fall förbättrats och falli i intetnågot

försämrats jämfört med den rådde Betraktassituation 1968.som
jämlikheten frånandelsperspektiv med utgångspunkti änett snarare
de absoluta skillnaderna förbättringarblir de tydli-änägtsom rum
gare.

motsvarande tendenser till kan emellertid inteNågra utjämning
förhållandetkonstateras vad gäller mellan olika yrkesgrupper. Som

framgår figur har för-skillnaderna avgörandeinte något5 sättav
ändrats under de fråga förmågan överklaga,åren. I30senaste attom
individuell opinionsbildning och kontakter har ochtjänstemännen
företagarna legat klart högre arbetarna under helanivå änen
undersökningsperioden. tecken hellerkan härutjämningInga
skönjas. den enda väsentliga förändringen lantbrukarna,För står

fall föri lämnat likvärdig med arbetarnaspositiontvå tresom av en
stället ställning ochi sig motsvarande tjänstemännensnärmaatt en

företagarnas. Lantbrukarna har således individer betraktade bli-som
politiskt resursstarkarevit samtidigt de minskat antal.isom
Lantbrukarna utmärker jämförelsevis mycketsig sinäven genom

höga partipolitiska fleraaktivitet. högre andraNivån igångerär än
yrkesgrupper. skillnaderna företagare,mycketövrigtI små:är

och arbetare har ända sedan legat tämligentjänstemän 1968 en
likartad fråga partiaktivitet. Nedgången under 1990-taletsnivå i om

för dem alla.är gemensam
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och politiskaYr/ee 1968-1997Figur resurser
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helt avviker demonstrationsdeltagandetInte falldettaioväntat även
från det allmänna komplicerad dynamikDetmönstret. är en som
framträder, huvudtendensen liknar den frågaimen sett ut-om
bildning. sedan arbetarnaFör år överrepresenterade bland30 var
dem deltagit demonstration.någon i Banderollergång ochsom en
plakat första handi arbetarklassens uttrycksform. Under 1970-var
och 1980-talen denvinner emellertid kraftigt ökad användning
bland tjänstemän och lantbrukare. tidigare fallPrecis i skymmersom
emellertid det ålderskumulativa bilden vad häntmåttet av som
under de framgår frekvensbaseradedetåren. Som dia-senaste av

hör tjänstemännens och lantbrukarnas tydliga överrepre-grammet
sentation bland demonstrationsdeltagarna förgångenredan till en
tid. Benägenheten delta demonstrationeri dag förhållandevisiäratt

fördeladjämnt mellan olika yrkesgrupper.
Sammanfattningsvis har således den politiska jämlikheten med

avseende utbildning ökat medan den yrkesrelaterade för-något,
blivit det oförändrad.i skulle kunna tänkaMan signärmaste att
detta sammanhänger med allmänt koppling mellan yrkeen svagare
och utbildning. sådan tendens kan emellertidNågon skönjas.inte
Skillnaderna utbildningsnivåi mellan arbetare, företaga-tjänstemän,

och lantbrukare ungefär desamma fördagi sedan.årär 30re som

Arbetande och arbetslösa

låta människors yrke bestämmaAtt deras sociala har blivitposition
vedertagen praxis inom samhällsvetenskaperna. finns emel-Deten

lertid central fråga därmed riskerar bli ställd skymun-ien attsom
dan, nämligen den betydelsen huvud haöveratt tagetom ettav ar-
bete. takt med arbetslöshetssiffrorna höjdenI deni siggöratt rusat
frågan påmind med allt tydlighet.större

Samtidigt den flera skäl besvara demsvårare gäl-är änattav som
ler andra slag gruppskillnader. förstadet finns det obe-ingenFörav
stridd definition skall räknas arbetslös. Självanärav en person som

förprincipen indelning arbetskraften nämligen i sig politiserad.ärav
Skall människor ingår statliga understödsprogrami ellersom ge-

statligt finansierad arbetsmarknadsutbildningnomgår räknas till
kategorin arbetslösa i regel de krafterDet inte politiska ianser som
regeringsställning med hjälp dylika åtgärder vill hålla arbetslös-av
hetssiffrorna kanske skall andra sidan deMen grundånere. som

arbetsbrist hemma med barnen, eller efter längrestannarav som en
fruktlösatids försök givit sökandet efter plats, också räknasupp en
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ArbetslöshetTabell procent1968-19975.

1968 1987 1991 1997arbetslösa 1974 1981Andel
2,5 2,2 3,2 8,5Enligt SCB arbetskrafisund. 2,2 2,0:s

3,4 9,7Enligt levnads-/medborgarund. 2,0 2,0 2,5 1,8

127 92Antal intervjuade arbetslösa 71 74 95 27
levnadsnivå-/medborgarund.i

enrhållen frånd för sammanställningUppgifterna bygger SCB.1974-1997 en
figurUppgiften för har avlästs iTham8:2 19941968 ur

krafter hävda dekan politiska itill de arbetslösa Det närsamma
definitions-arbetslöshetssiffrornahållavillopposition Ingetuppe.

innebörd.kamp ordensdenna politiskaförsök kan helt kringgå om
kan dessutom läggasdetta begreppsliga problemOch till ett mer

analyserundersökningsseriermättekniskt, nämligen de våratvåatt
för-jämförbara frågor knutna tillinnehåller fulltgrundar sig inte

värvssituationen.
huvudsak dendefinition allt valt bygger inter-iDen trots

andelarbetslös. arbetslösasuppfattning ordetvjuades Deegen av
framgår tabellarbetskraften med detta Somsätt mätaatt sy-avav

de kalladedem erhållitsmycket iligger nivåerna sånära ar-somnes
förtill grund devilka liggerbetskraftsundersökningarna, i sin tur

avvikelsernaarbetslöshetssiffrorna. kanofficiella Noteras äratt
medborgarundersökningarna, vilketför de bådaaningen ärstörre

urvalsstorlekenförvänta med tanke ivad bordeprecis attman
börfall väsentligt mindre.dessa båda Noteras ävenär att gruppen

tämligen litet antalmaterial består intervjua-arbetslösa i vårt ettav
tillfällen det mindreflertal handlarde: vid 100änett personer.om

de arbetslösasandra problem knutet till analysenDetta utgör ett av
osäkerheten deKonsekvensen den statistiska isituation. är att

förvärvsarbetandearbetslösa ochskillnaden mellanskattningar av
fall.flertalet andranedan iär större änpresenterar

mellan förvärvs-skillnaderna politiskaredovisar iFigur 6 resurser
framträder,entydig bildarbetslösa.arbetande och ingenDet är som

första skill-huvudmönster kan ändå konstateras. Dettvå är attmen
fall statistiskt säkerställda.de flesta och Nivånnaderna i småär

för förvärvsarbe-flera ställen den deför de arbetslösa tangerar
skalenheter.undantag mindretande, och med 10är ängapet
30-årsperiodensåledes under denarbetslösa har gångnaGruppen

förvärvsarbetande frågade ihållit nästintill medjämna steg om
politiska resurser.
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Arbetslöshet politiskaochFigur 1968-1997resurser
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delvisdenna bild åtminstonehuvudmönstretdet andraMen är att
individuellförmågan överklaga, opinions-frågabryts I1997. attom

de arbetslösas situation ioch kontakter hamnarbildning en nynu
förvärvsarbetande.de Atttydligt underlägedager -i gentemotett

självklartarbetslösheten ökar intetvidgas är sättnär ettgapet
storleksamband mellanlogisktresultat. finns ingetDet gruppers

fallskulle dettamellan dem. ipolitiskaskillnaden Manoch i resurser
GustafssonArnellförvänta 15.kunnat 1994,motsatsensnarare

internationellameddå arbetslöshetenoch 1980-talen,Under 1970-
ha kunnattill exempelobefintlig skulleSverige,imått ännu manvar

debara drabbadearbetslöshetentänka någotsig värst ut-att var som
fall borde dendrabbade.samhället den sågång Ii någonnärsatta -

tidsperiod haklyftan denna varit Påunderpolitiska större. motsva-
föreställa arbets-mycket Väl ha kunnat sigskullerande sätt attman

fenomen,blir vanligt1990-taletdenlösheten, när ett mernu
samhället.starkare iresursmässigt sigdrabbar dem ståräven som

fall minskat.skulle hapolitiska iSkillnaden så Meni nuresurser
arbetslösheten ökaralltsåförhåller det precissig växernärtvärtom:

tillarbetsmarknaden spillerojämlikhetklyftan; växande över en
sfären.politiskadenojämlikhetväxande inom

till analysenproblem knutetemellertid ytterligarefinnsDet ett
förän-mycketheterogen och dessutomdede arbetslösa: utgör enav

olika socialaarbetslösheten drabbathurTabellderlig visar6grupp.
1980-taletarbetslösheten sedanframgår hartid. Somövergrupper

dennaharåldersgrupperna,till de lägrekoncentrerad 1997varit men
arbetslös-bland de minskat avsevärt.överrepresentation Närunga

äldre.bland desåledeshar denskjutit höjdenheten i äventrängt
koppling tillarbetslöshetensförhållandet gällerDet ut-motsatta

deföreställningenden allmännastridbildning. Möjligen i mot om
siff-dessaavseenden visarallaarbetslösa i resurssvag gruppsom en

utbild-lägreendast till dearbetslösheten knutenvaritinteattror
ålderssambanddetberor dettaallt väsentligtningsnivåerna. I som

defrämst drabbatarbetekonstaterats: någotjust stå äratt utan som
utbildning denformellhar högrevilka genomsnittligt änsettyngre,
arbetslöshetbefolkningenyrkesverksamma i Den stora somgemen.

dettaändrathar emellertidunder det årtiondetsistainträtt även
lågutbildadeundersökning deförhållande: årsI 1997 överrepre-är

framträderkönMed avseendebland de arbetslösa.senterade
arbetslöshetensslutligen,Invandrarna,distinktinget utgörmönster.

tilltillfällen ända tillbakavid fleraoffer. gäller 1968,Dettastora
slående då gångerså många1997,är tremestgapet somsommen

stod arbete.infödda svenskarinvandrarefler än utan
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Tabell Arbetslöshet olikainom 1968-1997 procentgrupper

Andel arbetslösabland 1968 1974 1981 1987 1991 1997
Unga 18-35 år 2,3 2,6 4,6 3,3 6,3 10,5
Lågutbildade den undre hälften 2,3 2,1 2,8 1,4 3,6 11,6
Män 2,3 1,8 2,3 1,6 3,7 11,3
Invandrade 3,6 2,8 5,6 2,3 8,1 27,9

i Statistiskt säkerställd vid säkerhetsnivåöverreresentation °/o.90en
m" Statistiskt säkerställd vidöverreresentation säkerhetsnivå °/o.95en

Arbetslöshetens varierande koppling till framför allt ålder, utbild-
ochning invandrarskap innebär försiktighet iakttasmåste näratt

dess politiska konsekvenser studeras särskilt tid. Samtliga deöver—
faktorer påverkar sannolikheten för skallsom att en person vara ar-
betslös strukturerar nämligen samtidigt jämlikheten de politiskai
variabler här lagts under lupp. hänsyn ålder,Om till utbild-som tas
ning, kön och invandrarskap detvisar sig också de redan småatt
skillnaderna mellan arbetslösa förvärvsarbetandeoch blir ännu

Ävenmindre. det vidgade krymper efter kon-1997 avsevärt;gapet
troll det endast frågai individuell opinionsbildning skill-är om som
naden mellan arbetslösa förvärvsarbetandeoch statistiskt säker-är
ställd. politiskaDet mellan arbetslösa förvärvsarbetandeochgapet
speglar således falli endast andra, underliggande,många sociala
skiljelinjer, inte situationen arbetslös i sig.som

kommer det sig arbetslösheten,Hur strid med deni hävd-att
uppfattningen, tycks ha liten betydelse för denså poli-vunna pass

tiska jämlikheten statistiska materialVårt entydigaingager oss svar
den frågan, finnsdet ändå skäl framföra tolkningar,tvåattmen
mätteknisk och substantiell. förstnämnda fallerDen återigenen en

tillbaka ålderskumulativiteten flertaleti Arbetslös-våra mått.av
het kan drabba individen väldigt olika livscykeln. Att ståöver utan
arbete tillstånd träder ochi skiljerär sättett utman ettur som

fundamentaltsig från de sociala kategorierövriga studerar, såsom
kön, yrke och invandrarskap. kombinationen dennaJust nutids-av
anknytning sidan, och det faktumå flertalet resursmåttattena
handlar huruvida livet utfört handlingnågon gång deni åom man en
andra, innebär särdeles effekterstarka knappastnågra ärattnu att
förvänta. den reellt resursdämpandeI mån några effekter arbets-av
löshet faktiskt finnsexisterar det helt enkelt förrisk den tillba-att
kablickande eftersläpningen de ålderskumulativai förmåtten är ett

förmätinstrument kunna fånga dem."grovt att
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de skillnadernasubstantiella tolkningen småDen är attavmer
effektermotverkande situationenfinns misstänkadet skäl tvåatt av

Å nedsättande inverkan detfinnsarbetslös. sidan po-enenasom
arbetsmarknaden resulte-utanförskapet frånsjälvförtroendet;litiska
politiska gemenskapen.utanförskap från denkänslai ävenavrar en

tillfällenaochökningandra incitamentenden sidan skeråMen aven
och de-överklaganden, kontaktermetoderför politiskaatt ta som

motverka och kansketendenser kanbruk.monstrationer i Dessa två
får både hämmandearbetslösupphäva varandra. Attrent varaav

deltagandet, vilketför det politiskafrämjande konsekvenseroch
förvärvs-arbetslösa ochnettoskillnader mellanresulterar i små

arbetande.
den politiskaframträder tudelad bildSammanfattningsvis en av

för-Klyftan mellanförvärvssituation:jämlikheten med avseende
harförhållandevis liten,och arbetslösavärvsarbetande åär men

arbetslösheten.takt medandra sidan vuxit i

inföddainvandrade och

uppmärk-till särskilthar gjort migrationårDet ettsom senare
den fingret känsligpolitiskt problem sätterär attsammat en
Bäck Soininenpunkt medborgarskapstanken Soinineni 8C1998;8C

demo-egentligen omfattasgäller vilkaBäck Frågan1999. avsom
juridiskjämlikhetsideal. Endast de meningkratins politiska isom

vid tidpunktförvärvat medborgarskap, eller alla givenhar ärensom
migrationspoliti-har påpekatsbosatta landets Detinom gränser att

moraliskefterkrigstiden utmärksflera västländer underken i av en
invandratprincipiellt plan tillskrivs deinkonsekvens. På ett som

regle-de infödda. Samtidigt villfri- och rättigheter mansomsamma
universalistiskainflödet människor vid landets Dengränser.avra

fråganinvandrat dådem harutgångspunkten i övergessynen som
försvar för gränslösskallfå principielltvilka invandra.gäller Ettsom

Öbergpraktiken lättblir rättvisa inom 1994.rättvisa i gränseren
inskränktafungerar då denna rättvisavilken utsträckningiMen

SO-årsperspektiv. Andelen invand-utvecklingenvisar iFigur 7 ett
från till cirkatidsperiod ökat cirkahar under dennarade Sverigei 5

klyftanuppenbartbefolkningen. Samtidigt det10 är attprocent av
flesta fallinvandradeoch infödda de vuxit perio-mellan i översett

invandrade ochskillnaderna mellanhelhet.den Ar 1968som var
opinionsbild-individuellfråga förmåga överklaga,infödda i attom
beslutsfattareoch kontakter medoffentliga demonstrationerning,

emellertid Vidgatsdag har Dennamycket små. I avsevärt. ut-gapet
hänt underförsta resultat vadveckling handi 1990-ta-är ett av som

let."
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Invandring och politiskaFigur 1968-199resurser
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förstafrån det allmännafinns undantag DetDet två ärmönstret.
denutvecklingen härframgår figurenpartiaktiviteten. Som ärav
för1990-talet:fram börjantill Frånomvända, 30åtminstone att

partipolitisk akti-efter frågainfödda långtde isedan ha ståttår om
säkerställdstatistiskt avvi-invandrade dagde i ingenvitet uppvisar

invand-skettförändring har emellertid intekelse. Denna attgenom
partipolitisk aktivitet.till ökadmobiliseratsunderrade årsenare

infödda dragit den.de sigställetSkälet iär att ur
där depolitisk handling in-undantaget gällerandraDet typ aven

deaktiva in-tillfälle faktisktvid Visar sigvandrade änett vara mer
ochinvandradesklyftan mellanfigurframgårfödda. Som 7 serav

beroendeolikademonstrationsdeltagande heltinföddas ut om
frekvensbaseradedetålderskumulativa eller måttet.studerar detman

Även nämligenvarandra hamnar in-följertrendlinjernaom
frågainföddademätpunkter i1990-talets bådavandrarna vid över

det ålderskumulativamedan dedemonstrationsfrekvens, i pers-om
överlägettidpunkt,Vidaldrig lyckaspektivet 1991, ärpassera. en

säkerställt.statistisktdessutom
selek-fråganobserverakanutvecklingstendenserDe omreser

för deUtmärkande in-pådrivande.kan hationsmekanismer varit
decennierna varit visshar under devandrade överre-tre senaste en

ålderskategorierna.de Settarbetarepresentation något yngreav ur
invandrarkollektivetutbildningsår harantaletgenomsnittligatill det

det blandbefolkningen,inföddadenstarkarestått något ävenän om
avseende.dettabetydligt variationer iinvandrade döljerde sig större

skillnader detdessaemellertid i1990-talets slut harMot närmaste
avvikelsestatistiskt säkerställdaendaförsvunnit. Den ut-som nu

bland tjänstemän-underrepresentationinvandrademärker de är en
förändras hellerresursklyftorna intepolitiskaDe nämnvärt närnen.

Skill-förs analysen.detta slagselektionsvariabler in ipotentiella av
väsentligtinfödda skulle allt varitoch imellan invandradenaderna

frågalikadana idessadesamma tvåäven utsett omgrupperom
utbildning.ochålder, klass

och underfinns tydliga,således.kvarstårHuvudresultatet Det
invandrade ochinfödda ochmellanökande, skillnader1990-talet

fört hitbetingelseravfärdas med migrationensdessa låter sig inte att
socialaavvikandefrån befolkningsgenomsnittetmedmänniskor

fall berodenVad kan i påbakgrundsförutsättningar. så
tidiga-arbetslösheten.misstanke riktas Somförsta måsteEn mot

från knapptinvandradebland deantalet arbetslösaökadenämntsre
ochmellan Frågantill 1991 1997. är3010 närmare omprocent nu

hamnat bakvattnetinvandrade iskälet till dekandetta ävenattvara
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politiskt hänseende.i Kontroller för invandrarnas utveck-negativa
ling arbetsmarknaden Visar sig emellertid ha mycket liten inver-
kan deras politiska endast obetydligDet delärresurser. en av
deras politiska eftersläpning under 1990-talet kan hänföras tillsom
utvecklingen arbetsmarknaden.

förklaringtänkbar invandrarkollektivetsEn etniskaärannan
sammansättning. sedan invandringenFör år till Sverige30 nästanvar
uteslutande europeisk. demajoritet invandrade härstammadeEn av
från de nordiskaövriga länderna, och de där-två största grupperna

Östeuropa.kom från Nord- och dag har andelenIutöver européer
sjunkit till ungefär tredjedelar, och både dentvå nordiska och den
nordvästeuropeiska andelen har minskat med ungefär hälften. I
gengäld har ökad invandring skett från Central- och Sydamerika,en

Afrika. faktumAsien del deDet invandradestörresamt att en av
kommer från bakgrund starkt skiljer från inföddasigen som
svenskars skulle kunna förklaratänkas de ökande politiska
resursskillnaderna.

Även denna hypotes visar sig emellertid komma skam. Klyftan
förvissominskar då invandrarkollektivetsnågot etniska samman-
hållssättning konstant undersökningsperioden, minsk-över men

ningen liten. Utvecklingen under 1990-talet kan såledesär ytterst
förklarasinte de flyttat till ökad utsträckningSverige iattav som

kommit långväga ifrån.
berorDetta i sin till del de politiska resursskillna-tur stor att

derna mellan invandrare olika etnisk härkomst har krympt. Förav
sedan differensernatio år mellan nordiska, europeiskavar samt

Årutomeuropeiska invandrare flerai avseenden ganska tydliga. 1997
avstånden mellan dessa invandrargrupper och de flestaismåär tre

fall statistiskt säkerställda. Samtidigt mellan invandradegapetsom
inföddaoch har såledesvuxit, de inbördes skillnaderna mellan olika

invandrargrupper minskat.
Varken social bakgrund, utslagning från arbetsmarknaden eller

nationell härkomst tycks således kunna väsentlig bidrag tillnågotge
förståelsen varför klyftan mellan invandrade inföddaoch i Sverigeav
har ökat. Detta i sin upphov till oroväckande reflek-turger en mer

förklaringsfaktorernation. Om finnainte hos de invandradestår att
själva riktas misstankarna naturligen det samhälle de bosatt sigmot

Förklaringen till det vidgade tycks falli ligga deså inte igapet att
invandrade haft särskild oförmåga fram till detsig politiskaatt taen

Ärskranket. det ställeti skranket för högtså äratt
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Slutsatser

företagit början underhistorisk tid har siniDen senttogresa nu
där de politiska1960-tal. samhälleSverigeDå ett resurserna varvar

låg- ochfördelade mellan kvinnor och mellanmycket ojämnt män,
och mellan olika yrkesgrupper. dag,högutbildade, årI 30 senare,

politiska jämlikheten.framträder delvis annorlunda bild denaven
kraftigt och avseendenmellan könen har minskatSkillnaderna i vissa

vida bättre dagförsvunnit helt. politiska jämställdheten iDen är än
Även mellan hög- och lågutbildade harför sedan. skillnadernaår30

minskat något.
från jämlik-enbartUtvecklingen har emellertid positivinte varit

klyftor andraMedan slutits harhetssynpunkt betraktad. vissa Öpp-
mellanskillnaden politiskasynnerhet gäller detta isig. Inat resurser

devid 1980-talets slutinfödda och invandrade. Så sent var somsom
ställda politisktutsträckninginvandrat inte i någon sämre änstörre

undantag harlevt hela liv.dem Sverige i sitti Snart sagt utansom
Även1990-talet. de arbetslösaemellertid denna klyfta undervuxit

utanförskap,politiskthar oroväckande teckenbörjat uppvisa men
områdeklyfta framträdande och slårdenna mindre inte igenomär

fall. Skillnadernasystematiskt invandrarnasefter område lika isom
tilltagit undermedelålders och gamla har ocksåmellan någotunga,

Även drastiska förändringar intede någragångna åren.30 ägtom
utanförskaphar de tenderat växa.attungasrum,

utmärkerförändring eller vadsåledes i små måttOm ärstora som
utvecklingenflertalet de gruppskillnader studerat imåsteav

påtaglig kontinuitet.avseende utmärkasåtminstone sägasett av en
litenhar förändrats mycketSkillnaderna mellan yrkesgrupper i ut-

informations- ochIndustrisamhällets avklingande ochsträckning.
förändrat politiskatjänstesamhällets har inte tjänstemännensintåg

förändring kan skönjas gäller iarbetarklassen. Denöverövertag som
kraftigtparallellt med de reducerats ijordbrukarna,stället attsom

klasshierarkin.den politiskaantal har stärkt ställningsin i
sammanfattningsvis karaktäriserasförändringsprocessernakanSå

från de socialadem med utgångspunkt gruppin-betraktarom man
kanframställning. dethuvudsakdelningar i vår Men ävenstyrtsom

sammanfatta från perspektiv,resultatenintresse annatettattvara av
från de olika politiskamed utgångspunktnämligen mått resurser

studerat.
de-organiserad politisk aktivitet,kollektivtDe två måtten

tyd-partiaktivitet, skiljer härmonstrationsdeltagande och sig ett
för demonstrationsdeltagandetUtmärkandeligt från de övriga.sätt
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den växlande dynamiken, de kasten och instabiliteten iär tvära sam-
bandsstrukturen. politisk aktivitetInget mått uppvisar så-annat
dana förskjutningar gruppskillnadernai detta. mätperiodenNärsom

början likheternasin mellan olika befolkningsgrupper överlagärtar
det enda tydliga undantaget med långtKön utgör männenstora. mer

demonstrationsbenägna kvinnorna. den skillnadI mån någonän
därutöver kan skönjas den arbetarnastill och de lågutbildadesär
förmån också det unik egenskap hos denna form för politisken-
handling.

därefter påbörjas cirka lång mobiliseringsprocess,Men år20en
där banderoller och plakat och huvudsak blir deigator torg yngre
och välutbildade uttrycksmedel.tjänstemännens Emellertidmer
bryts denna utveckling. Under tid har det skettäven ettsenare

från den kollektiva form deåtertåg inomprotestens grupper som
under och 1980-talen gjorde den till kännemärke. Skillna-sitt1970-
derna demonstrationsdeltagandei med avseende ålder, utbildning
och klass dag ungefär obefintligai lika de för sedan.år30är som var

likartat fråga arbetslöshet ochi invandring, därjäm-Mönstret är om
likhet demonstrationsdeltagandeti underi hela under-råttstort sett
sökningsperioden. enda kvarstående förändringen gällerDen köns-
skillnaderna. nåddeKvinnorna för de-nivå männen ettsamma som

sedan och håller fortfarandecennium ställningarna.
skall denna till nyckfulla dynamik förståsHur Den när-synes
handstill liggande tolkningen demonstrationsdeltagandeärmast att
form politiskt handlande ovanligt utsträck-iutgör storen av som

den aktuella politiskaning frånsituationen. Till skillnad vadstyrs av
gäller för formerandra politiskt deltagande kanmångasom av en

individ dras med demonstration bara "tillfällei kombi-ges". Enen
fokuseringnation kring särskilt brännande sakfråga ochstorav en

mobiliserande kraft aktivt söker och folken som attupp uppmanar
torde den tändande krävs.gnista innebärDettaprotestera vara som

de individuella blir förmindre avgörande demonstra-att resurserna
tionsdeltagandet den politiska dagordningen. Därmed skapasän en
särskild grogrund för förändringar.snabba

finns alltså goda skäl misstänka demonstrations-Det justatt att
deltagandet utsträckningi andra handlingsformerstörre än styrs av
den politiska dagordningen individuella Deänsnarare av resurser.

kasten detta kan såledesi tolkas demonstra-mått i sigtvära attsom
tionsdeltagandet mindre bemängt politisk ojämlikhet deär änav

påverkansformerna.övriga
Även partiaktiviteten mindre ojämlikt strukturerad, dettaär men

faktum kommer till uttryck jämförelse med andraIsätt.ett annat

44



WESTHOLMANDERSTEORELLJAN OCH

för-förhållandevis jämntvaritpartiaktivitetenharpolitiska resurser
har dessutom iutvecklingenOchsamhällsgrupperna.mellandelad

för jämlikhetenutbildningsskillnaderna igåttochköns-fråga enom
dagfördelningojämlik iexemplenfrämstariktning. ärDepositiv

partipolitiskastarkadenåldersskillnadernade extremtsamtstora
jämförelse med övrigalantbrukarnabland iorganiseringen

huvudsaksåledeshar ipartiaktivitetenavtagandeyrkesgrupper. Den
olika be-mellanskillnaderökandeminskandeåtföljts änsnarareav

det itill dettaförklaringenomedelbarafolkningsgrupper. Den är att
och de hög-resursstarkastedehandförsta männenär grupperna -

partipolitiken.lämnatunder årutbildade senaresom-
politiskadensåledes konstateraSammanfattningsvis kan att

förändringsåvälutveckling i Sverigejämlikhetens somprovger
förunikahär redovisatresultatdevilken mån ärkontinuitet. I

västvärldenutvecklingstrender iallmännaspeglar ärellerSverige mer
slagliknandeundersökningendaDensvårt säga. somavatt

m.fl.Bradyamerikansk studiegenomfördtill, nyligenkänner en
politiskadenförändringarobefintliga iellervisar små1998,

beträffar socioeko-vaddecenniernaunder dejämlikheten senaste
förhållandet mellanochutbildningochinkomstnomisk status

och vita.svarta
grannlandet ideteller iSverigedet sig iSåledes går storavare

vad kommitutvecklingentydigskönja någon attväster mot somatt
tilltagande polariseringmedtvå-tredjedelssamhället,kallas en

befolkningen.resterandeoch dentredjedelmarginaliseradmellan en
kan iMöjligenkomplicerad så.betydligtVerkligheten änär manmer

mark nio-svensktill framväxtentendensstället ettavse en
det underåtanke givetvisdå harVad itiondelssamhälle. är senare

förtjänarinvandrade.ochinfödda Detmellanväxandeår av-gapet
de övri-klyfta skär igenomdennaslutningsvis tvärsattatt upprepas

utanförskap kvarstårpolitiskaInvandrarnasskiljelinjerna.socialaga
beak-arbetslöshetochklassutbildning,ålder,faktorerdåäven som

förändringdramatiskatidsmarginalisering vårDeras är avmesttats.
jämlikheten Sverige.politiska iden
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Noter

1Petersson, Westholm Blomber urskiler8C 1989 tredje rundtäveng l en g VP,"jämlikhet. avseende kumulering", vilken utrymmesskäl har utelämnatv1 av ur
denna framställning.
2Se Petersson, Westholm Blomberg ff. Distinktionen8C 1989, 362 Raesmotsvarar

uppdelning1981, 114 mellan "the112, least difference ochcriterion the ratio
criterion, skall inte sammanblandas med Waldmans åtskillnad1977 mellanmen
absolute och relative inequality. fastaDen jämlikhetsmåttstarsenare ett
känslighet för det antal komponenter t.ex. jämförs Coultergrupper sesom

1911..1989,
3 frånDatamaterialet levnadsnivåundersökningarna har ställts förfogandetill av

förInstitutet forskning,social Stockholms universitet, också till del lettsom stor
genomförandet undersökningarna. vill riktaVi särskilt tack till Magnusav ett

ochBygren Janne vid förJonsson praktiskSOFI hjälp vid överföringen mate-av
rialet goda råd vid nyttjandet detsamma. Genomförandet de bådasamt av av
medborgarundersökningarna har huvudsaki letts forskare verksamma vidav
Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet Olof Petersson, Anders
Westholm och BlombergGöran i samarbete med forskargruppnorsk 1987;en
Anders Westholm och Teorell SjälvfalletJan för1997. de analyser ochär ansvaret
tolkningar här redovisas helt och hållet vårtsom eget.
4Urvalsstorleken tilluppgår 5226 1968, 5936 1974, 6 813 1981, 2 658personer
1987, 773 Andelen6 1991 svarande1 964 1997. 90,8, 85,8, 82,3,är 77,9, 78,3samt
respektive uppgifter74,3 Dessa hela urvalet vid respektive under-procent. avser
sökningstillfälle 16-76 år och1968, 1974 år1981; 18-76 och1991; år16-80 1987

det delurval,1997 begränsat till åldersgruppenän år,18-76 isnarare använtsom
syfte jämförbarhetuppnå tid. Skillnaderna förhållandei till det urvalöveratt
begagnat dock marginella. Fältarbetet genomfördesär i samtliga falloss av av
Statistiska centralbyrån. inhämtadesSvaren personliga intervjuer. Inter-genom
vjuerna genomfördes flertalet falli besök hemmet.i ytterligare infor-Förgenom
mation levnadsnivåundersökningarna, Fritzell Lundberg8C 1994. Förom se
ytterligare information medborgarundersökningarna, m.fl.Petersson 1998.om se
5 undersökningI års åtföljdes1997 samtliga ålderskumulativa frågor sådanav en
följdfråga.
6 undersökningI tillfrågadesårs1968 de ha deltagitsig demon-isom uppgav en

destration dettagjort under de åtta åren. För motsvarande1974om senaste var
avgränsning förnio femår, och för1981 år och det1991 1997 året.senaste
7Samma resultat erhålls grundval det frekvensbaseradeäven utveck-måttetsav
ling mellan och1991 1997.
8Resultatet baserar sig analyserserie de kvinnor de fyraingår i lev-en av som
nadsnivåundersökningarna och1968, hemarbete1974, 1981 1991. Måttet är endikotomi konstruerad med utgångspunkt från den kod de intervjuade tilldelats
enligt socioekonomiskaSCB:s indelning grundSEI. På jämförbarhetsproblemav
i detta har medborgarundersökningarnamått exkluderats analysen. mindreDetur

förvärvssituationensmåttet inverkangenerösa baserar tankensig att
förändringen konstantvarit linjär; den ostandardiserade regressionskoefficienten
för undersökningsår före och efter kontroll för hemarbetsvariabeln har då jämförts.
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diskrettidmedvariansanalys,baseratförhållningssättetDet ärgenerösa som en
ochföreförklaradefall har de variansernadettavariabel;för kontinuerlig iställeti

förvid kontrollsedanförfarande harjämförts.kontrollefter Samma upprepats
antalutbildning i år.mätt

födelseår,undersökningsår,medvariansanalys9Effekterna har estimerats genom
ochfödelseårmellankön ochochundersökningsårmellaninteraktionenkön, samt

skillnaddenförändringarindividuellaEffektenoberoende variabler. ärkön avsorn
kontrollefterochmellankan 1997mellan könen 1968jämlikheti uppmätassom

förändringartillskrivseffektfödelseår. Dengenerationssammansättningför som
bådadejämlikhet mellanskillnadden isammansättningbefolkningensi är

räknatsförändringarindividuellaeffektensedanundersökningsåren återstår avsom
kohortanalysvid allpåpekas detskullför ordningens ärbörbort. Det att som

generationseffekterbeskriverskillnader härdetolkamöjligtlogiskt somatt
mindrefall byggadettadocktolkningar imåsteSådana alternativasätt.annat

periodeffekter.livscykel- ochsannolika kombinationer av
ställdesdet dåeftersomkan sakenmättillfället,° Vid det även1997, prövas,senaste

deombads någonkompletterande fråga där intervjupersonen avange omen
individuellfrågaunder det året. Inämnda aktiviteterna ägt senaste omrum
frekvensbaseradedettamedelåldersde ihamnar deopinionsbildning närmareunga

skerför de äldreunderläget Intressantsamtidigtperspektiv, accentueras. nogsom
underlägedekontakter:frågaemellertid det i accentueras,ungasmotsatta om

vilketför dessasåledes mått,skiljer tvåDynamiken sigminskar.äldresmedan de
förstone kunnatvadbild ikomplicerad än tro.manen mergenererar

fulltdemonstrationsfrekvens inteförresultaten ärvill här påminnaVi attom
tidsavgränsningar seväxlandeföljd detid tilljämförbara använtsöver somav

fortsättningsvisliksom demredovisas, ifall härdetfotnot I6. presenterar,som
utvecklingstendenserallmännadeskälemellertid godafinns det somatt anta att

korrekta.huvudsakdiagrammen ikan avläsas i är
blirpartiaktivitetdemonstrationsdeltagandebeträffande såvälz Resultaten som

andelsperspektivet.desamma i
utbildningdåframträderjämlikhetenökning3 bildenallmänna ävenDen avenav

skillnadenväsentligaendadiskreta kategorier. Denförantal stället iii årmäts
minskarmed dettajämlikhetendärbeslutsfattare,med mätakontakt sättgäller att

nedgångefterskillnadernaabsolutafrån deutgångspunktmednågot enmen
andelsperspektivet.till ursprungsnivån iåtervänder

oberoende jäm-densammaväsentligtalltrörande yrke blir iH Slutsatsen av om
medellerskillnaderna utgångs-absolutafrån deutgångspunktmedlikheten mäts

genomsnittliga nivån.andel denrespektivefrånpunkt avgrupps
utbildningsårantaletvariansanalys därhjälpundersökts med15 harSambandet enav

förklaradevariabeln.oberoendeden Denberoende och yrkesgruppdenutgör
ochmellanundersökningsperioden 24hela 20underliggervariansen procent utan

andra riktningen.ellertrend denskönjbar inågon ena
deinnebär dettalevnadsnivåundersökningarna16I attatt uppgerpersoner som
eller"sökteellerpermitterad"ellerarbetslös 1968"harförra veckanunder gått

samtidigtochpermitteradarbetslös eller 1974-91,arbete,väntade somvar
med-arbetslösa.klassificeras Iuppbar pension,förvärvsarbetade ellerinte som
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borgarundersökningarna har den vid intervjutillfället sig tillfälligtsom uppgav vara
arbetslös eller "arbetslös sedan längre tid" förts till arbetslösa. bådaIgruppen
fallen ställs denna de yrkesverksamma. sigVare pensionärerna, demotgrupp
hemarbetande eller de studerande finns därmed med underlaget föri de analyser
redovisar dettai avsnitt.
17Resultaten blir desamma jämlikheten med utgångspunkt från andels-mätsom
perspektivet.
l tänkbar förklaringEn till detta det barainte arbetslöshetsnivånär äratt som

understigit 1990-talet, arbetslöshetens längd. takt med antaletäven Iutan att
långtidsarbetslösa ökar torde underläget politiskai tillta.även Tyvärrresurser
saknar möjligheter fullt denna hypotes, eftersom medborgar-prövaatt ut
undersökningarna innehållerinte uppgifterprecisa hur länge arbetslöshets-om
perioden kan dockI LNU effekterna1991 politiska arbets-varat. resurser av
löshetsperiodens längd i veckor estimeras. Resultaten pekar ochsmå
statistiskt säkerställda skillnader; Adman 1999.ävense
19Med den gruppindelning används tabellen bliri de överrepresentationsom ungas
bland de arbetslösa inte statistiskt signifikant ålderOm stället1997. mäts
kontinuerligt kvarstår emellertid statistiskt säkerställt negativ samband medett
sannolikheten för bli arbetslös.att
20Arbetslöshetens relation till yrke borde egentligen också beaktande,itas men av
mättekniska skäl detta fulltinte genomförbart. ochär levnads-I 1968 års1974
niväundersökningar har de arbetslösa inte klassificerats med avseende yrke.
21 villVi rikta tack till Adman för dettaPer påpekande. dylikMot invändningett en
talar emellertid resultatet från den prövning kan grundval degörassom av
frekvensbaserade kontaktermått och individuell opinionsbildning återfinnssom
i medborgarundersökning.års1997 Trots effekten det ålderskumulativaatt
kontaktmåttet detta falli statistiskt säkerställd effekten fre-denär är
kvensbaserade motsvarigheten, där tidsperioden till det året,avgränsas senaste
obetydlig och statistiskt säkerställd. fråga individuellI opinionsbildning ärom
dock effekten arbetslöshet statistiskt säkerställd för såväl det ålderskumulativaav

det frekvensbaserade måttet.som
22 belägg förEtt arbetslösheten kan hafrdmjande effekter de politiskaatt en av

förmågan överklaga beslut, finns i medborgarundersökning.års1997resurserna, att
Bland de arbetslösa det här dubbelt försöktså många rättelse eftervar attsom att
ha blivit felaktigt behandlad myndighet jämfört med de förvärvsarbetande 22av en
respektive Försök11 procent. rättelse visar sig i hasin statistisktatt tur ett
säkerställt positivt samband med upplevd förmåga överklagaatt ett
myndighetsbeslut. Arbetslösheten innebär således tydligt ökad förexponeringen

resursfrämjande omständighet behöva överklaga beslut.en att ett-
23Invandrarskap inte exaktpå de bådai undersökningsseriermäts sättsamma
använder. levnadsnivåundersökningarnaI tillfrågades de vid tidpunkten försom
födelsen hade förälderminst med utländskt medborgarskap de födda ien om var

ellerSverige i land.något medborgarundersökningarnaI tillfrågades samtligaannat
intervjuade de invandrat till Sverige. skillnadDenna mätteknikeni tordeom
knappast leda till problemnågra för jämförbarheten.
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med24 desamma jämlikhetenbeträffande invandrare blirResultaten mäts ut-om
från andelsperspektivet.gångspunkt

från tillZ5 partiaktivitet invandrarnaökning uppvisari 1991Den 1968 ärsomsvaga
underde inföddas minskningstatistiskt säkerställd, vilket däremotinte samma

tidsperiod är.
inföddahamnar under de2° förvånande invandrarna detta ikan tyckasDet att trots

tordeHuvudförklaringenålderskumulativa perspektivet antingendet 1997. attvara
erfarenhethaft mindreefterde kommit till Sverige 1991 avsevärt avsom

främst dedessförinnan, eller det varitdemonstrationsdeltagande de kornän attsom
medborgar-1990-talet.flyttat underdemonstrationsaktiva årsI 1997utsom

dåför invandringsår.kan kontroll Det visar sigundersökning 20,2göras atten
demonstration,före deltagitdem invandrat igångnågon1991 enprocent somav

invandrat ellerdemmedan detta endast gäller 199112,2 procent senare.av som
förhållandevis litet antalskillnad baserar emellertidsigDenna ett personer

statistiskt säkerställd.och inteN 137, är
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Invandrare som
ochväljaremedborgare,

politiker
BäckSoininen och HemyMaritta

iteorin ochiproblemDemokratins
praktiken

Sedanenbart positivainternationalisering iÖkadsågsLänge termer.
börjatnyanserad bilddock1980-talet har i även upp-en merman
Ökadeden inter-samhällsproblemflerde alltmärksamma somnya

SundeliusMörth ochtill 1998.upphovnationaliseringen ger
till följdmänniskoralltdagExempelvis saknar i större avgrupper av

ellerrättigheter,politiskagrundläggandeinternationell migration är
formellt har.derättigheterdepraktiken utnyttjastånd iiinte att

ochformellabåde deninternationell migrationDärigenom utmanar
politiskt margina-skapajämlikhetenpolitiskareella att nyagenom

demokratiproblemförstådå dettakanliserade Hur nyagrupper.
sambandidentifiera deproblemetsig näraEtt ärnärmasätt attatt

rättigheter,civilaochpolitiska, socialaindividensfinns mellansom
nationalstat,medlemskap ioch hennesmedborgarskaphennes etten

ojämlikhetenspolitiskadenBrubakermönster nyasomsersom
medborgerligamedborgarskap ingaBrubakerkärna 1989. Utan

oftastdagalltjämt imedlemskap irättigheter och stat, enutan en
juridisktMedborgarskapmedborgarskap.nationalstat, inget ettsom

medsåledeskombineraspolitisktmedlemskap i systemett
uppfattasochnationkulturell isocial och meningmedlemskap i en

skaparFöljaktligentillhörighet.nationellofta liktydigt meddärför
individen ochförbådeproblembakgrundfel nationell

fungerar institu-dettanationalstatendemokratin. När sätt som
dis-rättighetersociala uppstårochgrund för politiskationell en

och poli-socialacivila,reella behovinvandraresmellankrepans av
explicitmindreellermedborgarskapetsrättigheter ochtiska mer
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ställda krav nationell och kulturell"rätt tillhörighet villkorsom
för dessa rättigheter.

Historiskt har demokratins landvinningar handlat detgöraattom
politiska medborgarskapet tillgängligt för allt fler samhällsgrupper
Mouffe Phillips Mouffe beskriver1992, 1995. demokratins
framsteg utvidgning politiska rättigheter utmed axlar,tvåsom av
"either have claimed rights already declared,new groups toaccess or

rights have been demanded social relations hithertonew con-
sidered ‘naturally’ hierarchical, such those concerned withas race,
gender, Mouffe ff.etc. tids västerländska1992:1 Ivår demokra-

dugertier kön, religion, hudfärg eller ekonomiska tillgångar inte
längre för formell uteslutning från den politiskaargumentsom pro-

Enligt Mouffe det hellerinte demokratins idealär ärcessen. som
dagens huvudproblem det faktum dess ifrånprinciper långtutan att

genomförda dei länder anspråk dessär görens attsom vara
främsta företrädare. inteHon kritisk. dag försär Iattensam om vara

livlig politikteoretisk debatt den demokratiskaen om repre-
sentationens villkor och brister. Vilken relevans då denna de-äger
batt för vill analysera invandrarnas marginaliseradenäross sam-
hällsposition Vilken verktyg demokratidebattens bi-sorts ger oss
drag för bättre ska förstå de demokratiproblem har sittatt som
upphov i internationell migration

central fråga denEn i politikteoretiska debatten har under den
tiden kommit handla hur kan fullt in-senaste att om garanteraman

flytande deni demokratiska för minoritetsgrupper, medprocessen
från majoriteten annorlunda intressen och erfarenheter Benhabib

Kymlicka Enligt Kymlicka1996, har de1995. problem be-ärsom
häftade med invandrarnas, och andra kulturella minori-ursprungs-

rättigheter kastat tveksamhetens ljus flera grundanta-överteters
ganden i decennier det politiska livet. Intressedispyterstyrtsom
mellan minoritetsgrupper och majoriteten, ofta diskuteras isom

kulturella rättigheter, politikteoretikermångatermer av ses av som
den kanske förutmaningen dagens demokratier. efter-största Man
lyser identitet/särart-policies identity/dzfference, dvs. sättnya nya

deni offentliga politiken hantera människors olikhet grundatt av
deras kulturella bakgrund. den kända teoretikernNär Benhabib i
mitten 1990-talet beskriver agendan för medborgarskaps- ochav
demokratidebatten, framhåller hon hur identitets- och särartsfrå-

tid har upptagit särskilt framträdande plats igorna senare en
västerländska liberala demokratier. politiska diskussionenDen har i
hög grad kretsat kring s.k. sociala rörelser och de frågor dessanya
har väckt och strid för.tagit frammarschDessa rörelsers tolkarnya
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har fåttpostmateriella värdenföruttryckhon meratt enettsom
politiken haroch detsamhället, iframskjuten position i ägtatt rum

thetill diskuterafördelningspolitiska frågorfrånövergång atten
Benhabibhenneof forms of life. kan citera 1996:4:Vigrammer

that characte-andpoliticalwealth, position,The struggles accessover
nineteenththroughout theWorking-class politicsandrised bourgeois
strugglesreplacedtwentiethhalf of thefirstand the century were

andof racial, linguisticand the politicsecologyabortion, overover
ethnic pride.

oftamångkulturella politikenDen motett stegpresenteras ensom
marginaliserade minoritetsgrup-politisktsocialt ochdelösning

grundantagandefråndåproblem. utgårMan attett enompernas
eftersom denbetydelsecentral på-kulturella identitetindivids är av

såledessjälvrespektMänniskorshenne.andra bemöterverkar hur är
bristenelleroch uppskattning,den respektberoenderegeli avav

samhället.i Denkulturella åtnjuterdendärpå, gruppenegnasom
från alla medbor-universella politik utgårliberala demokratins som

problemfri. har dendärför Visstvärde intelika varaansesgares
medborger-inneburit utjämningliberaldemokratiska traditionen av

samhällsmedlem-förrättigheteroch politiskaliga stora grupper av
jämlikhet.socio-ekonomisk iochofta social Menoch vissävenmar,
alla samhälls-innebärsärartsneutrala politikmed dessoch attatt

hän-rättigheter,fri- ochidentiskt paketfårmedlemmar utanett av
varandra, tvingasolikhetochindividerstill gentemotgrupperssyn

formdem rättvisa,formenhetlig intede i gör somensomen
majoritetskul-speglarsjälva verketneutral idessutom inte är utan

Taylorerfarenheter och värderingar 1992. Ettuttryckssätt,turens
far illaellertillicke-erkännande ledersådant att gruppenen person

förfalskad eller ring-återspeglaromgivande samhälletdetnär en
grundde sinVanligtvisuppfattning den.aktande är grupp-avav

ocksåindividernastigmatiseradenedvärderade ochtillhörighet
erkännandetsDärför talarunderrepresenterade politiken.i man om

politi-särartsneutralaförtryckandetill denpolitik alternativettsom
offentligainbegriperpolitikens alternativmångkulturellaken. Den

kanminoritetsidentitet.och stödjaför skydda Häråtgärder att en
tillspråkrättigheterfrån speciellastödformerna sträcka sig garante-

dethandlarförsamlingar.politiska principrad representation i I om
missgynnademinoritetsställninggrundden sinbeviljaatt av

för kompen-rättigheterform särskildaeller attannan avgruppen en
automatiskt åtnju-och skydd majoritetenför det respekt somsera

ter.

55



INVANDRARE VÄLJARESOM MEDBORGARE, OCH POLITIKER

alternativ till mångkulturellSom politik förespråkar debatt-Vissa
deltagare den icke-diskriminerande modellen mindre radikalsom en
policy-linje minoritetsfrågor.i Enligt politikteoretikern Walzer, som

anhängare den icke-diskriminerandeär en varm av staten som en
lösning etno-kulturella motsättningar, modellengår ut att man

den offentligai politiken ställer neutral tillsig de olika kulturella
konstituerar samhället. På kansättgrupper som statensamma som

låta bli ställning frågori och religion, ska den varkenatt ta troom
eller bestraffa olika minoritetsgruppers identiteter ochuppmuntra

föruttryck kulturell tillhörighet. Individen behöver varken känna
sig upphöjd eller nedvärderad grund kulturella bakgrund.sinav

offentligaDen politiken bör neutral i kulturhänseende och ivara
stället hänvisas värnandet kulturella identiteter till den privataom
sfären Walzer har de har1995. Knappast velatoväntat som
kritisera ifrågasattmodellen det möjliga för praktikenistaten att
kunna driva kulturellt offentligneutral politik. har avfärdatDe mo-
dellen praktisk omöjlighet, bland med hänvisning tillsom en annat

samhällets institutioner den dominerande majo-att genomsyras av
ritetskulturen allt fråni värderingar till högtidsdagar.

begreppSom mångkulturell politik förknippat med åt-anses vara
skilliga problem, beroendeinte minst dess mångtydighet. Under
detta paraplybegrepp avhandlas flera olika artskilda frågor.sorters

harDen lösning från varandra mycket olikapresenterats som
marginaliserade problem, såsom deursprungsminoriteters,gruppers
homosexuellas och invandrarnas. har också framhållitMen man att
den mångkulturella politiken börinte lösning invand-ses som en

samhällsposition. handlarDå argumentationenrares svaga attom
invandrargrupper kan betraktasinte etno-kulturella eller språk-som
liga denminoriteter i meningen de skulle resultatatt ettvara av en
statsbildningsprocess, och grund tvångsinförlivandeuppstått av

landområden med andra kulturella eller undan-av grupper genom
trängande ursprungsminoriteter. stället bygger den etniskaIav nya
mångfalden enskilda individers familjersoch frivilliga val läm-att

det gamla landet, val också innebäraettna attsom ut-anses man
tryckligen ställning förtagit kulturell detintegration hem-i nya
landet. Visserligen invandrargrupperna efter och har tillsträvar rätt
majoritetssamhällets respekt för kulturellasina huvud-rötter men
syftet ändå bli integrerad majoritetssamhälletsi institutioner,är att
och den kulturella pluralismen kan därförnya anses vara av mer
övergående karaktär. bör då begränsasStatens till tillattansvar attse
offentliga politiska varken eller missgynnar in-program gynnar
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icke-tillhörighet, dvs. till denderas kulturellavandrare grund av
för offentlig politikdiskriminerande modellen

etno-kulturelladistinktionen mellanmöjlig invändningEn är att
villalltid lika glasklaroch invandrarminoriteter inte göraär som man

frivillighetvärld haltar exempelvisgällande. dagensI argumentet om
eftersomför utvandrings-/invandringsbeslutetgrundsom

flyk-realiteten bestårdelar migrationsrörelsernabetydande i avav
ofta grundmänniskor sintinginvandring där just avgrupper av

framtvingadeförföljdablivitminoritetsetnicitet Denstaten.av
förmedveten viljeyttringflykten kan knappast tolkas attsom en

mottagarlandet, förkulturellönskar integration i att spetsagruppen
politikenmångkulturellaDärmed dentill inte sagt attresonemanget.

förhålla invandrargrupper;för tilldet sigsättetär rätta staten att
sådan politikde framförda inteendast ärargumenten motatt en

det uppenbart individensinvändningsfria. det andraFör rättär att
tycksenligterkännande kulturellatill sin särart resonemangetav

fall tidigare brutiteftersom endast de dåbegränsad, i statenmanvara
ochför till offentligt stöddesskan rättargumenteramot gruppen,

framställs faktiskaDärmed framstår och tillskydd. sinett sam-
avvikelse frånsamhälle dagmångkulturellt imansättning än som en

nationalstatfördet normaltillstånd nation, utgör.stat en ensom en
särskildmångkulturella politiken motive-Följaktligen kräver den en

kulturpolitikenfrån den en-nationellatill skillnadring som norm.
ändådemokratiteoretiska debatten kandenNyttan senasteav

uppgift, analysera invandrar-begränsad förkanske vårsägas attvara
teoretiska problematise-samhället. denmarginalisering i Närnas

och och medborgarskapets ikulturell identitetringen särart avav
for-medinnebörd, endast inbegriperrealiteten ojämlika grupper

kvinnorrättigheter,mella medborgerliga ursprungsminoriteter,
Även starkaför debattensm.fl., debatten mindreblir intressant oss.

den mindrefrågor ochfokus kring kulturell identitet görsärart
bristfälliga sociala ochför invandrarnasrelevant diskussionen om

Ökad och statligttolerans kulturyttringarpolitiska rättigheter. mot
minoritetsidentiteter löser sigerkännande invandrargruppers iav

frågorna politisk uteslutning, kanknappast social och manom
högst materiellahandlar första handhävda. Grundproblemet i om

före-postmateriella sådana.först handvärden och andra Deti om
ochutländska medborgare tillfaller lika hög gradiatt ensomsom

marginaliserad inaturaliserade, befinner positiondel sig iäven en
demokratiteo-osynliga densamhället och politiken, de också ii är

höricke medborgare interetiska diskussionen. Invandrare som
heller diskussionenhemma den politiska demokratin, iintei men

57



INVANDRARE VÄLJARESOM MEDBORGARE, OCH POLITIKER

demokrati. huvudförklaring till detta liggerEn i att argumenta-om
tionen den liberaldemokratiska traditionens brister självaiom ver-
ket förs med utgångspunkt deni liberaldemokratiska teorin, teo-en
rigrund formellainom vilken det medlemskapet den politiskai ge-
menskapen för Kymlickagivet 1995.tas

Migrationsforskningen har valt annorlunda perspektivnågotett
rättighetsfrågan. har riktats frågorintressetFrämst in-mot om

vandrarnas formella med betoningposition medborgarskapets
juridiska sida, dvs. medborgarskap legalt medlemskap detisom po-
litiska hör till exempel jämförandeHit studier olikasystemet. av
länders medborgarskapslagstiftning och dubbelt medborgarskapav

denizensbipzoch Bauböck forskar också1994. Men man om, som
till exempel Brubaker hur olika länders tänka och talagör, sätt att

och utformatsnationen nationellt medlemskap, har olikaom om
beroende den historiska och institutionella kontexten. En stats
medborgarskapslagstiftning, reglerar kan tillträdesom vem som
till det legala medlemskapet, kan då institutionaliseringses som en

dess diskurs nationen Brubaker denna1992. Inom1989,av om
forskningsgren söker problematisera formelladen uteslutning-man

invandrare och de historiska och juridiska mekanismernaen av
bakom denna. de frågor handlar ivilken utsträckningMen som om

invandrare praktikeni lyckas realisera det medborgar-som nyvunna
skapets formella civila, sociala och politiska rättigheter, brukar där-

ofta hamna utanför dessa studiers intressefokus. Föga över-emot
raskande har också kritiserat den juridiserande föransatsenman
ensidighet föroch den harinte tillräckligt mycketägnatatt upp-
märksamhet det substantiella medborgarskapet Castles 1994.

stället väljer deti sistnämndaOm analysens startpunkt,man som
ställer andra och frågor.annorlunda Till exempel saknar vissaman
medborgargrupper med formella medborgerliga rättigheter, som

Åetniska minoriteter, ändå praktiken fullai rättigheter. andra sidan
har exempelvis bosatta invandrare, de i mångapermanent trots att
länder formellt medborgare, omfattandeinte mycket ochsocialaär

politiskavissa rättigheter, med kvasi-medborgareäven status som
denizenseller Castles det substantiella medborgarskapetAtt1994.

med det juridiska teoretiskt bara fleraöverensstämmer är sett ett av
möjliga utfall.

Således har den samtida demokratidebatten kritiserat det libe-
raldemokratiska för för förtryck-minoritetsgrupperarvet att ett
ande själva verket kamouflera majoritetshegemonini i sin på-sätt
stådda universalism, medan debatten medborgarskap och in-om
vandrare inriktad problematisera förvarit villkoren detattmera
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formella medborgarskapet. Diskrepansen mellan människors reella
behov formellasidan och deras rättigheter den andra kanå å sä-ena

den röda tråd ändå binder de båda debatterna.gas vara som samman
leder till problem, nämligen till frågan hurDetta vårt nästaoss om

kan minska den rådande demokratiska obalansen.man

Den svenska modellen för demokratisk
representation
Flera politikteoretiker identifierar betoningen individuella rättig-av
heter den liberaldemokratiska traditionens svaghet ochstorasom
hävdar underrepresenterade behöver formminoriteter någonatt av
kompletterande grupprättigheter Benhabib Kymlicka1996, 1995,
Phillips de ska kunna sina intressen tillgodosedda1995. För att

dem skydd för kulturella särrättigheter ochmåste staten garantera
den politiska formulerarrepresentation Phillips detAnnearenan.

medan majoritetspolitiker väl kan redan etable-så att representera
politiskarade idéer och ståndpunkter, förmår de inte representera en

erfarenheter.minoritetsgrupps speciella fungerande demokratiskEn
kräver därför frånrepresentation medlemmar olika socialaatt

deltar den politiskai och sin närvarogrupper processen genom
påverkar de politiska besluten Phillips Av1995.gemensamma

följer till exempel endast invandrare kansjälvaresonemanget att
sådana problem erfarenheteroch det svenskairepresentera sam-

hället enkom har med deras livssituation Upplevelsergöra.attsom
grund annorlunda kulturella bakgrund hasin blivitatt utsattav av

för särbehandlingnegativ arbetslivet eller bostadsmarknadeni
kan tänkas tillhöra kategori invandrarspecifika erfarenheter.en av
Diskussionen väckergrupprepresentation naturligtvis radom en
mycket debatterade och frågorsvårlösta vilka samhällsgrupperom

kan konstituera sådana ska haminoritetsgruppersom anses som
särrättigheter och och vilka grunder kan tillskrivastatenom som
individer grupptillhörighet.vissen

där används komple-Ett grupprepresentationarrangemang som
till liberalismens åsiktsrepresentation pekar riktningiment mot en

korporativ grupprättighetsmodell där olika samhällsgruppers särin-
de politiska besluten.i Internationellt harvägs sär-tressen man

skilt fokuserat den svenska modellen institutionelltettsom arrange-
där invandrare och minoriteter goda möjlig-även garanterasmang

heter frågor ochsina särintressen representerade. svenskaDenatt
korporativa formen intresseförmedling har därmed blivitav presen-
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för hur invand-förebild ochterad intressant experimentettsom en
och behov detkan inlemmas,som med iintressenegnarare grupper

förmöjligheter mobiliserapolitiska med goda sinasystemet, att
Soysalintressen 1994.

policyutformningför tillsammanskorporativa stilenDen utgör
modellensuniversella välfärdspolitiken den svenskamed den två

medborgarnafrån tillgrundelement. En graven omsorgvaggan om
välfärdsprogram stigmatiserande indi-medelst generella utan en

efteroch socialviduell Rothstein jäm-prövning 1992 strävanen
välfärdspolitikens dagordning ochlikhet samhället har präglati

omfattat invandrare. politik ladetraditionellt Denna ävenäven
riktlinjer.för invandrar- och minoritetspolitiskagrunden års1975

officiell rubricering frånDärför har invandrarpolitiken, ändradtrots
först invand-invandrar- och minoritetspolitik till årsårs 19861975

integrationspolitik, alltjämt sedanrarpolitik och sedan till års1996
haft jämlikhetsmålet den helt överordnadeslutet 1960-talet somav

mellan infödda svenskar ochpolitiska ambitionen. Skillnaden in-
naturaliserade svenska medborgare eller denizensvandrare, utan

sociala och politiskamedborgarskap, har civila,svenskt i termer av
rättigheter hållits till minimum.

erbjuda invandrare likauttryck för den politiska viljanEtt att
medborgarskapslagstiftningen.villkor den liberala internatio-Iär

har beskrivit den svenska medborgarskaps-nella sammanhang man
have understood"The Swedishpolicyn government toappearssom:

ramifications of labourthe potential political migrationspostwar
and andSweden relatively quickearly Naturalization in easy,on.

grundnaturalization high Miller sin1989:131. Pårates avare
den svenska medborgar-liberala grundhållning uppvisar synen

medborgarskapspolicies brukarskapsfrågan likheter med de som
invandring. den kankänneteckna länder bygger Men ävensom

barn invandradejämföras med den franska där tillexpansiva synen,
föräldrar franskt medborgarskap.med automatik erhållerviss

franska stilen ligger enligt BrubakerBakom den expansionistiska
franska starka tilltro till deden elitens institutionernas, exem-egna

ocksåpelvis skolväsendets, förmåga barainte integreraatt utan
Brubakerkulturellt assimilera, de medborgarna Sverige1992. Inya

medborgarskapspolicynhar den liberala hållningen i setts som en
framgångsrik integrationspolicy och Sweden hasviktig länk i ...en

withof littlebeen able make immigrantscitizens itsto postwar so
fuss friction, Brubaker Brubakerkonstaterar år 1989:10.1989or

delförklaring han finns den svenska invandrarpopula-iEn tror
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ända fram till 1980-talettionens sammansättning domineradessom
nordisk och europeisk invandring.av

internationell jämförelse den svenska invandrarpolitikenI anses
ha utmärkt för frågasig bara invandraresinte igenerösatt vara om
sociala rättigheter också det gäller deras möjligheter tillnärutan

inflytande.politiskt har präglats ambitionenDen integrera in-attav
vandrarna krav kulturell assimilering Castles 1994. Ettutan
konkret resultat detta policyval rösträttsreform,års1975av Var som
öppnade kanaler för invandrare utländska medborgare,även som var
denizens, och kandidera kommunala val. utomståendei Enröstaatt
observatör har betygsatt den svenska invandrarpolitikregeringens
följande sätt:

did naturalize, and the Swedesimmigrants recognized thatnot...many
this anomalous democratic result, they grantedin society. Aswas a a
municipal and regional rights resident aliensvoting Despite1975.to
this exemplary decision, the problem of alien andparticipation repre-

Swedish has been fullysentation solved. Millersociety 1989:131not

den svenska institutionella kontexten kanaler för särintresse-I utgör
viktigt drag ochrepresentation intresseorganisationernaett en cen-

tral plattform för inflytandeoch de där den offent-insyn i processer
liga politiken utformas. Organiserade och speciellt desärintressen,
starka arbetsmarknadsorganisationerna, traditionellt viktigintar en
roll politiken de kani via representation påverkaattgenom egen
dagordningen, driva frågor och skaffa tolkningföreträde för sinegna
problemsyn. kan med andra ord medlemmars särskildaDe sinagöra

Ävenbehov erfarenheteroch gällande politiken. invandrare hari är,
jämförande studie invandrarpolitikeni iargumenterat ettman en av

antal västeuropeiska länder, inkorporeradei Sverige sättsamma
etnisk-kulturella grupptillhörighetsin Soysal 1994.genom

Enligt framför faktorerSoysal allt hur invandrare itvå Väst-styr
blir inkorporerade samhällsmedlemmar Soysal 1994.europa som

Dels har den internationella diskursen mänskliga rättigheter på-om
verkat mottagarländers invandrarpolitik. Dels har landsvarje egna
institutionella förlösning det politiska inlemma deiatt systemet

samhällsmedlemmarna tillämpats invandrare. Honävenegna
för frånskiljer andra länder där denSverigeargumenterar att t.ex.

liberala individen fokusprincipen dominerar, Storbritan-i iom som
eller där utgångspunkten för det politiska medlem-nien, ärstaten

falletskapet, Frankrike. svenska modellen föri inkor-Denärsom
medborgare det politiska betyder,porering i närsystemetegnaav

den tillämpas invandrare definesi Sverige migrant...att man
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and equality bet-ethnic aimsminority communities, atgroups as
While emphasizing and col-ethnic existencesseparategroups,ween

politiskaidentities" Soysal Individen harlective rättig-1994:80.
heter medlem social och dennai ingår i sin itur etten gruppsom

för inflytande den poli-centraliserat inbyggda kanaler isystem av
har likhet med andra korpora-tiska Invandrargrupper iprocessen.

definierad relation till bland medvältiva annatstaten,grupper en
offentliga utredningar, beslutande och rådgivandeirepresentation i

föroffentliga har uttalad policy hanterai sinStaten attturorgan. en
kollektivaderas intressen.

för invandrarnassvenska modellen institutionellDen som ram
enskilda individersintressemobilisering inbegriper således dels in-

flytande kanalerna, dels utnyttjandet dede partipolitiskavia av
påverkansformerna organisationsväsendet.korporativa sistavia I

förmågan effektivtinflytande beroendehand deras politiskaär attav
rösträttsreformenbägge kanalerna. Medan den kommunalautnyttja

för fackligtför denizens politiskt ochavsåg1975 öppna vägenatt
frågor dendeltagande och hjälpa invandrare placera sinaatt

invandrarorganisa-lokalpolitiska agendan, skulle de nationella
fungera intressesammanslutningar förhållande tillitionerna som

majoritetssamhället Hammar 1985.
Tillsammans med den liberala medborgarskapspolicyn garanterar

formellt starkdessa institutionella invandrarnaarrangemang en
både individer ochställning den demokratiskai processen, som som

förmed Mycket talarmedlemmar Sverigei särintressen. atten grupp
relatively successful politicalteoretiskt haråtminstone uppnått "a

ofassimilation Castlesimmigrants 1994.

iSocialt politiskt medlemskapoch

praktiken
formella invandrare från samhällets ekono-uteslutningenDen av

och politiska reducerad tillmiska minimum.institutioner Iär ett
formella ochinternationell jämförelse har de långtgående sociala

förpolitiska rättigheter samtidigt reglerna naturalisering avsersom
medborgarskap. Invandrarna borde haunderlätta byte till svensktatt

problem ochhaft särskilt goda möjligheter kunna sinagöraatt
framgångerfarenheter med vilken har degällande politiken.i Men

formella genomförda Och hur jämlik prak-rättigheterna blivit iär
inföddainvandrares samhällsposition med detiken majoritetssvens-
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karnas besvara frågordessa färskEtt citerasätt är utvär-att att en
dering svensk demokrati:av

Demokratins likhetsideal sällsynt illa uppfyllt vad invandrarna.är avser
svenskarDe eller har utländska föräldrar oftaimmigrerat harsom

mycket detsig etableradesvårt i Sveriges institutioner. Tecknenatt ta
passivitet och vanmakt mycket färreoroande. Allt utländskaär

medborgare finner det utnyttja kommunalasin ivärt rätt röstaatt att
val.

beskriver DemokratirådSå förSNS situationen invandrarväljarna i
sin tillståndet den svenska demokratiniöver 1997rapport

m.fl. LiknandePetersson slutsatser drar flera statliga1997:37. ut-
redningar, Demokratiutvecklingskommittén SOU 1996:162senast

Invandrarpolitiska kommittén SOU 1996:55.samt
ska nedanVi granska medborgarroller godatvånärmare som

grunder kan nyckelpositioninta i individs liv. det soci-Isägas en en
ala medborgarskapet arbetslivsdeltagandet förcentralt med-är att
borgaren ska kunna omvandla formella rättighetersina till konkreta
sociala Kanske arbete i sig tillräcklig ändåinteärresurser. en men en

förutsättningnödvändig för individens deltagande samhälletsinom
domäner, inklusive detövriga politiska livet.i villkorHennes

bostadsmarknaden, hennes hälsa och sociala kontaktnät högistyrs
grad hon har arbete och vilket slags arbete hon har.av om

överblick invandrarnas ställning arbetsmarknadenEn över
Ändadenvisar snabb takt har försämratsi sedan 1980-talet. tills iatt

början fick1970-talet arbetskraftsinvandrarna expande-mötaav en
rande arbetsmarknad. arbetskraftstillskottet lösningDet nya var en

den akuta arbetskraftsbristen både industrin ochinom deninom
offentliga sektorn under stark uppbyggnad. Sedan dess harsom var
dock situationen ändrats radikalt och synnerhet under 1990-taleti

finanser kraftigt försämrades efter återhämtningvissnär statens en
under 1980-talets del Grundvillkoren förSOU 1997:57.senare
den svenska modellens välfärdspolitik och de ekonomiska förut-

harsättningarna drastisk praktiken hargenomgått omprövning. Ien
fulltvingats sysselsättning det traditionellaövergestaten att som

arbetsmarknadspolitiska målet, med kraftig ökning arbetslös-en av
heten under första hälften 1990-talet, vilket också har ändrat för-av

förutsättningarna den aktiva arbetsmarknadspolitiken Lindbeck
med internationella omfattande offentligaDen sektorn1997. mått

längreinte lösning samhällets problemses utansom en snarare
problem för den nationella ekonomin Premfors På1996.ettsom

motsvarande tycks den invandrade arbetskraften för-hasättett
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arbetsmarknadens problemfrån lösningvandlats ha varitatt en
främsta problem.uppfattas desstill att ettsom av

fått betydandeutveckling hartidens ekonomiskaDen senaste
harför Sedan början 1990-taletkonsekvenser invandrarna. ar-av

arbetskraftsdeltagandet lågt blandhög ochbetslösheten varit ut-
utomnordiska medbor-synnerhet blandländska medborgare och i

medborgarnade utomnordiskaUnder 30,61996 procentvar avgare.
lågsiffra för svenska medborgaremedan motsvarandearbetslösa

År förra tillarbetslösheten bland dehade stigit 337,3 1997procent.
Även lika hög blandarbetslösheten inteUra 1998:1. ärprocent om

betydligt högremedborgare den ändånaturaliserade svenska änär
andra halvåretinfödda svenska medborgare; underbland 1997

studierTidigarebland dem tilluppgick arbetslösheten 18 procent. av
medindikerar dessutomarbetsmarknadspositioninvandrarnas att

efter svenskautrikesfödda denavseende inkomster ligger
rörligheten blandoch den socialaWadensjömajoriteten 1991 att

GustafssonEkberg ochdem begränsad Ekberg 1995.1993,är
utvecklingstrender arbetsmark-för framtidensAMS prognos

gäller de dagsärskilt hoppingivande det inaden inte när värstär
arbetssökande. synnerhet gäller dettadrabbade kategorierna Iav

bedömningmedborgare. Enligt verketsutomnordiskakategorin är
förgoda dessautsikterna särskilt situationeninte nämnvärtatt

grundkonjunkturuppgång.förbättras underkommer Påatt ens en
effektiviseringen bådeochden fortsatta rationaliseringen inomav

enklare arbetsupp-offentliga och den sektorn kommerden privata
fort-okvalificerade arbetengifter bort och irationaliseras ävenatt

frånde flyktingarSpeciellt hårt drabbar dettaminska.sättningen att
motsvarandeutbildningländer har lägreutomeuropeiska änsom

grundskola Ura 1998:1.
arbetsmarkna-invandrarnasFörklaringarna till positionsvaga

karaktär fråninvandringens ändradeinkluderar blandden annat
ändrade villkorenarbetskrafts- flyktingmigration, de drastiskttill

strukturella förändringaroch konsekvenserarbetsmarknaden av
s.k.krav, blandindustrisektorn arbetslivetsinom annatsamt nya

språkkunskaper.bristandesocial liksom invandrarnaskompetens,
vittnesmålfått för invandrarnasharMen ögonenäven omman upp

ocharbetslivet Soininenetnisk diskriminering i SOU 1997:174,
Graham ochGraham Soininen 1998.1995,

detfaktisk innebördvardagslivets villkor olikaSåledes skapar av
för och majoritetssvenskar.medborgarskapet invandraresociala Den

detsaknar motsvarighetlångtgående formella jämlikheten isin so-
påpekatsfaktiska vilket harmedborgarskapets villkor,ciala även av
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inför framtiden.uttrycktflera utredningar harstatliga Manorosom
segregeradför etniskt och socialthar diskuterat risken att en

kan leda tillfram, vilketarbetsmarknad håller i sinväxa ettturatt
efter etnisk tillhörighet.där skiljelinjernaklassamhälle gårnytt

frågorlätt förDetSOU 1997:174.SOU 1996:55, är att attoss se
yrkeskvalifi-ochoch utbildning, social kompetensarbeterörsom

fördärför viktiga invandrare.diskriminering Denkationer liksom är
mobiliserathur de har sigfråga då naturligtvis inställer sig ärsom

frågor. harför vitala politiskadessa och andra demkring Som sett
goda form indi-förutsättningarna särklassinstitutionella i ideär av

för aktivt politiskt medbor-rättigheterviduella och korporativa ett
garskap.

rösträttsreform denbakomviktigt årsEtt 1975 attargument var
för deltamöjligt denizens iskulle detkommunala görarösträtten att

andrafackligt villkoroch arbetelokalpolitiskt sam-samma som
Valdeltagandet låg i årshällsmedlemmar. Från 60 1976procentatt

val, vilket kankommunala val, sjönk det till i års199440 procent
Även deför hela väljarkåren.deltagandejämföras med 85 procents

under detvaldeltagande liggernaturaliserades 10 procent genom-ca
med-den liberalaoch Trotssnittliga Bäck Soininen 1998a.1996,

rättigheter,borgarskapslagstiftningen och denizens lokala politiska
lågtfrån den väljarkåreninvandrarna markant Övrigaavviker genom

Medan de utrikes-politiskvaldeltagande och klen representation.
andelbefolkningen ligger derasfödda cirka 10utgör procent av

femklart underförtroendevalda kommuner och landstingbland de i
Bäck och Soininenrespektive 1996,4,44,6 procentprocent,

erfarenheter tydligtochMed andra ord deras intressen1998a. är
villkanskeden demokratiskaunderrepresenterade i Menprocessen.

fallet enligtdockföra deras talaninfödda politiker inteDetta är en
kommunpolitiker.genomförd studie bland Inteår 1993 ens en pro-

flyk-invandrare ellerfödda politikerna nämndede i Sverigecent av
ochBäckdebland de kategorier sigtingar ansåg representera

beskrivnaifrågasätter detvekanSoininen 1998a. Utan1996, ovan
assimilerade detpolitiskt ibilden invandrareresultaten av som

den tydligamarkerar resultatenpolitiskasvenska Tvärtomsystemet.
praktiken realiseradebeslutade ochklyftan mellan de politiskt i

politiska rättigheterna.
organisationsväsendetinflytandekanalen via stårkorporativaDen

komplement tillför invandrare och rösträtten.utgöröppen ett
ochfackliga viaorganisationerIntresserepresentation egnagenom

framstår den svenska kontexteninvandrarorganisationer i som
Teoretisktnyttjandetavgörandelikaminst rösträtten. settavsom
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borde förutsättningarna förgoda invandrare arbeta för sinaattvara
kollektiva särintressen exempelvis det gäller deras särklassinär

position arbetsmarknaden, eller fråga föri invandrar-svaga om
viktiga sociala och kulturella frågor. hur det iMengrupper utser

praktiken
fackligaHistoriskt deintar organisationerna stark position ien

Sverige, inte beroende deminst harinte splittrade eftervaritatt
religiösa eller etniska skiljelinjer. fackligaDen organiseringsgraden

internationellti perspektiv hög och utländska medborgareär även är
lika ofta anslutna infödda svenskar. Däremotnästan ärsom sanno-

likheten ha fackligt förtroendeuppdrag cirka lägre35att ett procent
för utländska medborgare ochBäck Soininen Påståenden1996. om

förekommerdet etnisk diskriminering fackligainomävenatt
organisationer tillsammansSOU med underrepresenta-1992:96

förtroendeuppdragtionen i tyder det kan för in-svårtatt vara
vandrarmedlemmar förgehör sina intressen. väckerDettaatt
naturligtvis viktiga frågor den interna organisationsdemokratin,om

skapar dessutom tveksamhet kring fackligade organisationernamen
derasi roll för invandrarmedlemmarssina be-representantersom

hov. forskningenDet inom frivilliga organisationer kändär en om
paradox dejust organisationer huvudsyfte arbeta föräratt attvars
Ökad demokrati och alltid förmårrättvisa inte själva bristerna ise
den interna organisationsdemokratin Wrench 1996.

svårighet den svenska modellensEn korporativa in-är attannan
tresserepresentation frånprimärt klassintressen, vilket möjli-utgår

har försvårat för de fackliga organisationerna erkänna viktengen att
andra särintressen, till exempel intressen bygger kulturellaav som

skillnader eller kön, formi bristande jämställdhet eller etniskav
diskriminering arbetslivet.i klassbaserade korporativaDen modellen
för policyutformning tenderar särartsneutral och därförjustatt vara

förstai hand majoritetsintressen och majoritetensrepresentera
värden, behov och erfarenheter.

till de svårigheterSer speciellt utomnordiska invandraresom
och framför allt tycks arbetsmarknaden detiutomeuropéer möta
politiska livet, tyder resultaten det vitalasig intressenröratt om

tillgodosedda.inte arbetskraftsdeltagandeLågt och högärsom ar-
betslöshet med invandrarnas frånvaro den politiskaiparas proces-

De organisationerna ytterligare kanal för invandrareärsen. egna en
föra fram frågor densina i politiska vilkenFrågan äratt processen.

roll invandrarorganisationerna kan tillmätas politiska aktö-som som
internationella jämförelser harI tillskrivit dem rollenrer. man som

invandrarnas kanal till inflytande det politiskai däregen systemet,
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medpart samhällets organiseradeoch balanserarstaten mot-som
varandra. Invandrarorganisationerna erhållersärintressen mot av

anlitasekonomiskt stöd till verksamhet ochsin statstaten sammaav
frågor fungerar deinvandrare.remissorgan i Menrör somsom som

inflytelserika för sociala, politiska ochspråkrör invandrargruppers
forskning finns områdetkulturella Enligt denintressen ärsom

invandrarföre-första hand de lokaladetta självklart. siginte I ägnar
kulturella aktiviteter och idrott, och sällan drivaningarna mera

fåtalsärintressefråga Bäck riksorganisationer1983. Ett störreen
har dock arbetat påtryckningsorganisationer igentemot statensom

skolfrågor. för detspråk- och harMan även argumenterat attt.ex.
utformning, nationella föreningarstatliga stödets bidrag till som

främjar skulle ha försvårat för invandrarekulturella aktiviteter, att
identifiera sociala och politiska Schierupintressengemensamma

frågor, invand-från enstaka minoritetskulturella har1992. Bortsett
rollsannolikt spelat underordnadrarorganisationerna somen mer

för invandrarintressen den demokratiskairepresentanter processen.

integrationDeltagande, kultur och

fick val.Utländska medborgare kommunalai1975 rätt röstaatt
första ochValdeltagandet uppgick det valet tilli 1976 60 procent,

därefter fallit för skri-har successivt nå När1994 40att procent.
för val känt detta avseende,detta resultatet inte iårs1998är menver

Ävenfortsattfinns tecken tyder nedgången hardet att omsom
naturaliserade svenska medborgare,invandrare blivit somsom

får delta riksdagsvalen, högre utsträckning,också ii så ärröstar
lägrevaldeltagande ungefär procentenheterderas regelmässigt tio än

utvecklingen medvad gäller för hela väljarkåren. härDen ettsom
fallande valdeltagande har förstås upplevtslågt och monotont som

nybildadealarmerande. uppdrog hösten detRegeringen 1998t.ex.
Valdeltagandet blandintegrationsverket undersöka det låga in-att

för verket inbjudanvandrare. karaktäristiskt tonläget, iDet är att en
forskarserninarium saken rubriken "Demokratitill ett satte enom -

krisbransch
grunderfråga, det kan befogat vilkaställa,En ärattsom vara
denska alarmerad. skulle kunna påminnasDet attman vara om

under be-skola tänkandet politik och samhälle,inom gårom som
det för den enskildeteckningen public choice aldrig lyckats visa, att

Visserligen individens kostna-väljaren rationellt delta val.i ärär att
för kan nyttoutfalletder delta val och visserligeni små stort,att vara
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nyttoutfallet diskonterats med sannolikheten just minnär attmen
ska slutar kalkylen ändå jfrminus Laverröst 1997,avgöra, t.ex.

och Shapiro Kanske finns detGreen andra påverka1994. sätt att
politiken, finnsoch kanske det andra påverka den livs-sätt att egna

effektivaresituationen delta val. fråni kan inte,Manär än attsom
faktumdet invandrare liten och minskande utsträckning deltari iatt

de val de har delta, omedelbart dra slutsatsen invandrarnarätt att att
utanförstående och marginaliserade den svenska demokratin.i Iär
sådant perspektiv det överraskande, det skulle krävaärett mer som
förklaring, huvud bryr signågon överatt tageten attsnarare om

delta val; eller fråni inte delta.någon några avståratt att
undersökte hjälpVi med medintervjuer invandrarväljare i366av

Malmö Valdeltagandet och dess viktigastevariationer.1991 Våra
slutsatser faktorerstrukturella betydelsefullatvå närattvar var man
skulle förstå såväl variationen mellan olika invandrare och invand-

inföddamellan svenskar och invandrare. Denrargrupper, som ena av
dessa faktorerstrukturella integrationen varmed avsågvar —
deltagandet olika sociala sammanhang.i andra strukturellaDen
faktorn kallade kulturell Med dettaorientering". menade indi-
videns hållning till individen, och överhet. medDengrupper avse-
ende deltagande val utanförståendei kategorin lågt in-mest var
tegrerad och föll kulturelli orientering karakteriseradesen som av

grupplojaliteter bud.‘lydnad överhetensgentemotsvaga men
den här delen denna artikel ska med hjälpI mate-av av samma

rial föranvändes analysen Valdeltagandet vidga perspektivet,som av
för återkommer andra avseendenimönsteratt se om samma av po-
litiskt deltagande. invandrarna undanskymd ställningHar änen mer

Ärinföddade också då betraktar dessa andra aspekterur samma
invandrargrupper med avseende Valdeltagandetsvagastsom var
också andra avseenden Ackumuleras svagheteni ellersvagast tar

vad förlorarigen karusellenman gungorna man
Allmänt brukar det olika slags samhälleligt och poli-så, attvara

tiskt deltagande kumulativt. till exempel för-aktivDen iär ärsom
deltareningar med sannolikhet andra exempelvisstörre även sätt,

kontakta politiker och byråkrater eller delta manifesta-iattgenom
tioner. kan diskuteras, hur sådan mellan olikaDet samvariationen
deltagandeformer förståsska och förklaras. oftalitteratureniEn
förekommande förklaring sociala och ekonomiskaår åratt resurser
den bakomliggande förklaringen. Resursstarka individer deltar
olika medan de från alla formerolika del-avstårsätt, resurssvaga av
tagande. sambandet mellan resursstyrka ochDenna politiskttes om
deltagande har kommit betraktas standardmodell föratt som en po-
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jfrnaturlagsocialdeltagande, närmandelitiskt sig status som en
m.fl.Verba 1978.

för också bland deförstås denna lag" talarDet är att avsom
sammanfallandeintervjuade invandrarna ska möns-vänta ettossoss

deltagande.formergäller valdeltagande och andravad Motter av
sammanhang har kunnat konstateras,det olikadetta talar, i attatt

med andra del-sambanddeltagande val relativti visarjust ett svagt
socioekonomiskadärmed också med dentagandeformer, och stan-

jämförande studiedardförklaringen. Verba, ochBåde Nie Kim i sin
svenska Maktut-deltagandet länder och dendet politiska sjuiav

deltagande slutetundersökningen svenskarnas iredningen i avav
Valdeltagandet tenderar bilda1980-talet, konstaterar att att egenen

former deltaganderelaterad till andradeltagandedimension, svagt av
m.fl.m.fl.Verba Petersson 19891978,

studera sådana frå-delar: skaAnalysen här består Försttreav
familj personligen detindivid eller hennesdirekt berörgor som en -

m.fl.kallade den lilla demokratinMaktutredningen Peterssonsom
terminologi- denDärefter ska till -iövergå1989. storasamma

påverkasammanhang där det gällerdeltagandetdemokratin, i att
landet.gemenskap, kommunen ellerför Inomsituationen störreen

ska skilja"den demokratinför resonemanget storaomramen
beredskapendetfaktis/ea handlande: och den mentalamellan att

uppmärk-medborgerligt därdenna fördelta. kallarVi engagemang
självförtroen-för politik, politisktkunskap och intressesammar om

svenska demokratin.de densamt synen

lilla demokratinDen

behandlade Maktutredningen"den lilla demokratinanalysenI av
boende,eller roller: rollenolika "medborgarsituationer somsex

småbarnsförälder, skol-konsument, patient, somsomsom som
förvärvsarbetande. analysin-barnsförälder och rollen Somsom

med fyra kategorier:utvecklades schemaettstrument
ochstill: nöjd med situationHälsan Medborgaren sintiger är tar0

till förändra den.heller inga initiativ att
medvanma/et: Medborgaren missnöjd situationenTyst är men0

förändring.ändå tillinitiativingettar
försökermissnöjd medMa/etlös/oet: Medborgaren situationen,är0

påverka den misslyckas.men
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Ma/etutövning: Medborgaren missnöjd med situationen ochär0
framgångsrika försök förändra.gör att

harvåra intervjuer ställt frågorI liknar Maktutredningenssom
frågor för fyra roller, har särskilt relevanta för in-settsom som
vandrarna och för den kommunalpolitiska kontexten: rollen som
förälder har frågatvi relationerna till skola/ barnomsorg och tillom
hemspråksundervisning, rollen äldre eller anhörig till äldresom
äldreomsorgen, rollen flykting den kommunala flykting-som
mottagningen. data medgerVåra inte skiljer mellan kate-att man

maktlöshefgorierna och maktutövning dvs. huruvida försök att
påverka har krönts framgång.med har därförVi dem tillsummerat
den kategorin "maktförsök".nya

Tabell Medborgerliga handlingsvägar fyrai situationer.
Procent

Tyst vanmakt Hälsan tiger still Maktförsök
Skola/barnomsorg 19 40 42
Hemspråk 17 47 36
Äldreomsorg 26 53 21
Flyktingmottagning 27 66 7

Med avseende skola, barnomsorg och hemspråk bilden ganskaär
ljus: den har klar tyngdpunkt hälsan stilltiger och makt-en
försök. ska dock hålla i minnet, de vanmäktigaMan allt äratt trots

Äldreomsorgganska femte tillvar sjätte. ochstora grupper var
flyktingmottagning lite dystrarevisar bild, då de dominerasen mer

de kategorierna.passiva gäller särskilt flyktingmottag-Dettaav
ningen. kan jämföra med Maktutredningens förMan resultat desom

situationer relationen till kommunernasavsågnärmasttre som
välfärdsproduktion ellerpatient anhörig, småbarnsförälder och
skolbarnsförälder visade vanmäktiga varierade1987en grupp som
mellan och DemokratirådSNS upprepade15 34 När mät-procent.
ningen hade de vanmäktigasår andelar ökat med till10 7 10senare,
procentenheter m.fl.Petersson 1998.

resultat och Maktutredningens/DemokratirådetsVåra resultat är
direkt jämförbara,inte det förefaller alltförinte vågat påståattmen

skillnaderna det häri avseendet "den lilla demokratin mellanatt av
invandrare inföddaoch svenskar skifteti mellan och 1990-tal1980-

de fanns, ganska det gäller de andelarsmå. harNär tagitom var som
för förändrainitiativ konstaterarsin situation, demokratirådetatt att
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alltsåfinns invandrarnas nackdel. kandet skillnad, till Det1997 en
har försämrats under deför invandrarnamöjligt, situationenattvara

förrasedan Maktutredningens mätning.tio år gåttsom
sfär skulle också viljaTill den lilla demokratins personligamer

kallade "administrativ kompetens,det Maktutredningenräkna som
trodde kunnaoperationaliseradesvilket sig attatt omsom man

myndig-blivit felbehandladförfatta överklagandeett av enom man
dennaMaktutredningens respondenterhet. tredjedelar iTvå varav

fårkompetenta."administrativt i intervjumate-mening vårtHär
demokratirådetsmycket lägre talrial Avså 58 procent.rättett

förmåganuppföljning framgår överklaga i1997 äratt stort settatt
infödda svenskar ochoförändrad, skillnaderna mellan in-attmen

ökat.vandrare har
ställningEfter dessa iakttagelser, vilka tyder något sämreen

för förmågan påverka "den lilla demokra-invandrare vad gäller iatt
undersöka data med hjälpska tilltin våraöver att av samma

analysför analysen Valdeltagandet, dvs.modell använde av ensom
dock förstoch kulturell orientering. Vii integration måstetermer av

strukturellaför ord hur dessanågrasägastanna ett tag attupp om
mättszåfaktorer har

med index bestående förvärvsarbete,Integration mäts ett0 av
föreningsmedlemskap ochäktenskap, socialt umgänge, mass-

mediakonsumtion.

Kulturell har första vändan med hjälpiorientering mätts ett0 av
attitydfrågor och individer.batteri 15 staten,av om grupper

attitydfrågorna har med hjälp faktoranalys konstruerat tvåFrån av
upphov till fyradimensioner, vilka de korsas med varandra gerom

den amerikanskekategorier. har tolkatsi sin iDessa tur termer av
m.fl.Wildavskys ThompsonAaron 1990statsvetaren av

inspirerade kultur-socialantropologen Douglas 1982Mary 1973,
fyra oflzfezpekarteori, utsom ways

med värdemässig tonviktEgølitárer sociala varelserär0 en so-
med skepsislidaritet, sammanhållning och ömsesidighet, enmen

uppfattningenoch denbryter lagSamvete ärstaten.mot egna
viktig.

värden egalitärerna beto-Hiemrker har sociala0 som mensamma
uppfattningenlaglydnad viktigare värde denänett egnasomnar

och det samvetet.egna
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Individualisterna hierarkernas raka Sammanhåll-är0 motsats:
familjningen i och mindre viktig. kan brytasLagärgrupper om
eller bjuder.såsamvetet egennyttan

Fatalistema saknar liksom individualisterna gruppförankringen,0
liksom hierarkerna med laglydnaden.ärmen noga

analys den lilla demokratins handlingsvägar och den admini-En av
kompetensen dessastrativa signifikantai visar samband medtermer

både och med kulturellintegration orientering:

Tabell Handlingsvägar den lilla demokratin och administrativi2.
kompetens. Fördelning efter kulturellprocent orientering
respektive integration

Hälsan Tyst Makt- Admi-
tiger försök nistrativvan-
still makt kompe-

tens
Fatalister 58 Chi-två31 11 16,85 Chi-två35 38,49
Individu- 41 21 DF37 6 DF74 3
alister P 0,010 P 0,000
Hierarker 56 10 34 46
Egalitärer 59 18 21 72

Låg integ- 61 Chi-två22 17 16,00 Chi-två41 21,937
ration DF 2 DF 1
Hög integ- 46 13 41 P 0,000 48 P 0,000
ration

faktiskt försökt påverkaDe bara elvasin situation ärsom procent av
fatalisterna, jämföra med de kategoriernaövriga21-37att procent av

kulturell andelorientering. de högt integrerade,Denav av som
försökt påverka helasin situation procentenhetersätt 21ärsamma

motsvarande andel de lågt integrerade. Sammastörre än mönsterav
återkommer förmåganbetraktar överklaga beslut: Detnär äratt
fatalisterna och de deti svenska samhället integrerade,svagt som
utmärker med särskilt låga andelar.sig multivariat analys,En som

redovisar här,inte pekar de båda faktorerna kulturellpå, att
och förorientering har effekterintegration sig de beroendevar

variablerna.

Medborgerligt engagemang

kan troligt det finns koppling mellan delta-Man âpriori göra att en
gande den demokratini aktiviteter syftar till påverkastora attsom-
beslut och kommun föri och olitik,intresse känslan oli-stat P av P—
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det demo-politik ochsjälvförtroende, kunskapertiskt om synen
frånhållning denkan passivkratiska sigMan väntasystemet. en mer

självförtroende, dåliga kun-politisktointresserad, harär svagtsom
alienerad hållningpolitiken och kritisk ellerskaper gentemotenom

aktivitetdet demokratiska Omvänt väntarsystemet. avoss mer
harmedborgerligtolika avseendenden dessai engagemangavsom

självförtroende,starkt politisktvärden: politiskt intresse,positiva
demokratin.politiken ochkunskaper positivgoda en synom

orsakssambanden mellan med-hurdet självklartinteDäremot är
deltagandeoch politiskt Intuitivtborgerligt ut.serengagemang

medborgerligakanske tänka detskulle engagemanget som enoss
deltagarde-kan också medför deltagande,förutsättning manmen

deltagandetfostrande.deltagandetmokraterna Genom växerse som
jfrsjälvförtroendeochkunskaper, intresse Pateman 1970.

föreställa det medbor-med rimligt sigkan till ochDet attvara
ömsesidigt beroendeoch deltagandetgerliga engagemanget avsom

förlopptill dynamiskasådant antagande kan ledavarandra. Ett som
leder till lågtcirklar eller goda cirklar:"onda Svagtär engagemang
ochförstärker utanförståendetvilket ytterligaredeltagande,

bryta den ondaDeltagande kan cir-försvagar Eller:engagemanget.
självförtro-ochkunskaperna,keln och öka intressetengagemanget,

jfrdeltagandetillendet, Vilket leder Gaventa 1980.ännu osv.mer

för politikTabell Intresse

Ganska HeltGanskaMycket
ointresseradintresserad ointresseradintresserad

33915 1844Rikspolitik 23
Kommunalpolitik 3411645

Malmö
He"a&#39;‘e‘S 31815 213232

politik

särskiltframstår överlagundersökningintervjuade intei vårDe som
detredjedelarointresserade politik. Omkring två säger ärattav

Maktutredningensintresserade politik.eller mycketganska Iav
dettidigareurvalriksrepresentativa år 62 procentett somvarpar

intresserade politik.mycketpåstod ganska eller Isig ettavvara
genomfördeurval°riksrepresentativt vårårannat somsamma

menadede tillfrågadeundersökning det bara 56 procent somavvar
intresserade.eller mycketganskasig vara
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politiska självförtroendet harDet sökt mednärma oss en upp-
frågor hursättning bedömer möjligheter jämfö-iärattom man ens

relse med andras. Tror hasig eller mindre möjlig-störreattman om
heter andra föra fram krav till politikerna, kravsina be-än att att
aktade politikerna, rättelse behandlats fel ochattav attom man
förstå vad händer politikenisom

Tabell Politiskt självförtroende möjligheterens störreegna
eller mindre andras. Procentän

Något NågotMycket Mycket N
större större mindre mindre

föraAtt fram krav till 5 12 42 42 243
politikerna

fåAtt krav beaktade 4 11 45 41 229av
politikerna

fåAtt felbe-rättelse vid 7 15 49 30 245
handling

förståAtt vad händer i 11 22 41 26 246som
politiken

politiska självförtroendetDet genomgående lågt. efterfrå-allaIär
gade avseenden det flertal 67-85 procentär ett stort av respon-
denterna, deras möjligheter mindre andras.är äntror attsom egna
Maktutredningens medborgarundersökning hade andra svarsalter-

frånnativ skala för mycket mindreen till för mycketO 10
och redovisar för frågorstörre ställt medelvärdensamma som

mellan till tiogradig skala. försöksvis räknar4,1 Om4,8 en man
fråga till tiogradig skala förvår mindre och3 1/3 något 6om en

för medelvärdena2/3 något varierar för de delfrå-olikastörre
mellan och jämförelse pekar alltsåDenna de2,6 3,9.gorna mot att

intervjuade invandrarna känner lägre politiskt självförtroende änett
svensken i gemen.

kommunalpolitiskaDe kunskaperna har undersökt med tre
olika mått:

har fåttIntervjupersonerna själva skatta kunskapersina0 egna om
kommunala frågor femgradig skala från mycket dålig tillen
"mycket bra. knapp tredjedelEn menade hasig29 procent
ganska eller mycket dåliga kunskaper. Ungefär lika många 28

kunskapernaprocent ansåg ganska eller mycket bra,att var
medan tyckte ha varken brasig eller dåliga kunska-44 procent

Sper .
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intervjufråga de svarande partibe-har bettI rättatt0 uppgeen
stadsfullmäktigeteckning gruppledarna för de isex repre-

frågan,senterade medeltalpartierna. I 1,6 rättauppgavs svar
och hade inte något45 rätt.procent

fråga intervjuade fått de känner tillhar deI0 uppge omen annan
hade kandidater kommu-de olika ipartierna några års1991om

med invandrarbakgrund. medeltal hanalval sigansåg så-I man
kunskap dedan partierna.2,2 av sexom

framstår ganska hyfsade, detsjälvskattade kunskapernaDe som men
kunskapsfrågorna.blir nedslående resultat de direktarättett mer

heller vad gäller det svenska demokratiskaInte systemetsynen
invandrarna särskiltutmärker de intervjuade pessi-sig somav oss

Över svenska politiskamistiska. lag tycks tilltron till det systemet
frågor,god. samtliga majoriteten 63-76 procentFör gervara

tilltron med avseendesystempositiVa Svagast ärsvar. po-
konfliktförmåga strid och den lokalalitikernas samt autono-att ta

min.

svenska demokratiskaTabell detSyn Procent5. systemet.

Tar delvis Instämmer instämmer NTar helt
avstånd avstånd delvis helt

påverkarRöstning 13 19 57 28912
rikspolitiken

27356 19 14 11Spelar roll vem
majoritetenharsom

30412 16 24 48påverkarRöstning
kommunalpolitiken

22 16 14 25249Beslut kan lika
tjäns-gärna tas av

temän
27038 26 19 17Andra kom-avgör

framtidmunens
alltför 36 249Politikerna 17 21 27

överens

rikstäckande kom-kan jämföras med denavgivna iDessa svarsvar
fyra de frågornamunmedborgarundersökningen där1991, sexav

för dessa mel-ställdes.också systempositivaDe tresvaren var av
bland invandrare.och procentenheter mindre vanligalan våra7 25 än

politikernas förmåga stridEndast med avseende tilltron till att ta
invandrarna svenskarna.negativa änmervar
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har kunnatVi konstatera, de intervjuade invandrarna Malmöiatt
med avseende för politikintresse och systemtilltro minst1991 är

lika engagerade "svenskarna". det gäller kunskapsdimen-Närsom
har haftsionen inte riktigt bra jämförelsematerial. denågot Av

aspekter medborgerligt har diskuterat, detärav engagemang som
framför allt med avseende det politiska självförtroendet som
invandrarna faller mindre utsträckningi "svenskarnaDe äntrorur:

deras räknas politiken. resultati välDessaröst stämmer överensatt
med vad Demokratirådet redovisar resultat fråni sina år 1997:

förvärden invandrare för infödda vadHögre systemtilltro 3än avser
förlägre värden invandrare avseende "självtilltro". Slutsatsenmen

blir invandrarna med avseende medborgerligtatt engagemang
liknar eller har bättre värden de infödda, dock med det viktigaän
undantaget de märkbart självförtroende.uppvisar politisktsämreatt

skaVi till granska sambanden mellan medborgerligtövergå attnu
och kultur-/integrationsmodell. dettavår Iengagemang sam-

manhang har reducerat de beroende variablerna enligt följande:

för politik: för svensk rikspolitik, förIntresse Intresse intresse0
Malmös kommunalpolitik, för hemlandets politik.intresse

Politiskt självförtroende: Faktorpoäng7 för faktor bildad0 en av
bedömningarna den möjligheten föra fram krav,attav egna
krav beaktade, rättelse förståoch politiken.att

Kunskap politik: Självskattad kunskap balansmått andel0 om
mycket eller ganska bra andel mycket ellerminus ganska dålig,
kunskap lokala partiledare antal partitillhö-rättaom svar om
righet, kunskap invandrarkandidater antal partierom man an-

de harsig invandrarkandidater eller ej.vetaser om
svensk demokrati: påfolkszyret:Syn på riksdagsvalSyn röstning i0

politiken; demokratins /mndlings/emft:Syn additativtpå in-avgör
dex frågorna det spelar roll vad kommuneninte någonattav om
beslutar, eftersom andra lika kundetjänstemänavgör, gärnaatt
besluta stället föri politikerna och det spelar rollinte någonatt

kommunenshar makten ivem som
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kulturelloch orienteringMedborgerligtTabell engagemang

EgalitärerHierarkerIndividualisterFatalister
rikspolitik Chi-två 7,02527291913Intresse

0,07p
Chi-två 7,965262319iokaIpoii- 8Intresse

tik‘ 0,05p
Chi-två 14,82536431729hemlands-Intresse

politik 0,00p
0,031-0,14-0,070,15slälvför- -0,43Politiskt

0,15troende p
Chi-två 19,808-6170-25Självskattad kun-

skapa 0,00p
Partiledarkunskap4 0,1041,08 1,852,250,91

0,002,332,711,901,73Kunskap invand- p
rarkandidaters 0,013

0,19p
avgörs Chi-två 1,56662585451Röstning

0,67p
0,029313828påSyn demokra- 27

0,10tins handlings- p
kraft7

intresserademycketProcentAnm: 1
Medelvärde2
Balansmått3
Antal4 rätta svar

invandrarkandidater ellerharAntal partier5 vettrorman
heltinstämmerProcent6 som

skalaindex,Medelvärde additativt 0-1007

olika kompo-medborgerligadetrelaterarNär engagemangets
enhet-framträdertabell intekulturelltill orientering 6 ettnenter

samband kanFöljandeligt mönster. noteras:typer av
har lagstafatalisternarelaterade;signifikantSignifi/eant eller nästan0

för Malmösrikspolitik,svensk intresseförvärden: Intresse
lokalapolitik, kunskapsjälvskattad kunskaplokalpolitik, omom

handlingskraftdemokratissvenskpartiledare, syn
värdet:det lägstaharfatalisternarelaterat inteSignzfi/eant men0

politikför hemlandetsIntresse

kunskapsjälvförtroende,politisktrelaterade:signifikant om0
folkstyretinvandrarkandidater, syn

tabell visar,sambanden med integration 7Motsvarande analys av
ochpolitikhemlandetsförintressekomponentersamtliga utomatt

enhetligtrelateradesvenska demokratinden sättär ettsynen
intresseradeintegrerade mindretill integration: De ärsämre av
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svensk riks- och Iokalpolitik, de har politiskt självförtro-sämreett
ende och de har politiska kunskaper de välintegrerade.sämre än

Tabell Medborgerligt och integrationengagemang

Låg integration Hög
integration

Intresse rikspolitik 17 31 Chi-två 9,292
0,00p

Intresse Iokalpolitik 15 27 Chi-två 6,815
0,01p

Intresse hemlandspolitik 35 29 Chi-två 1,341
0,25p

E2Politiskt självförtroende -0,32 0,20 0,066
0,00p

Självskattad kunskap -17 17 Chi-tvâ 18,093
0,00p

Partiledarkunskap E20,86 2,42 0,217
Kunskap invandrarkandidater 1,75 2,85 0,00p

0,027
0,00p

Röstning avgör 58 Chi-två58 0,016
0,90p

Syn på E2demokratins handlings- 31 30 0,000
kraft 0,81p

tabellAnm: Se

den härFör analysen kan konstatera, de flestaatt summera att
centrala aspekterna medborgerligt relaterade tillärav engagemang
kulturell orientering och integration valdelta-sättsamma som
gande och deltagandet "den lillai demokratin de ärsom svagare-
integrerade deti svenska samhället och de har kulturellsom en
orientering, har betecknat fatalism, kännetecknadsom som av

gruppförankring lydnad inför överheten, mindre intres-ärsvag men
serade och mindre kunniga övriga. kanske viktigasteDet undan-än

väl den egenskap har kallatvärt är, "po-taget, att notera att som
litiskt självförtroende inte kulturellt be-sättsamma synes vara
tingad. det gradenHär integration slår igenom.är Deav som som

deltarinte i andra sociala samspel samhället,i de känner ocksåsig
politiskt andra. Det inte viktigtminst peka dettaän ärsvagare att
förhållande policysynpunkt. nämligenOm den kul-ur man antar att
turella orienteringen djupare liggande psykologisk disposition,är en
kanske med deti gamla hemlandets politiska kultur, så ärursprung
det graden integration, både den svenska statsmaktens ochärav som
invandrargemenskapernas handlingsparameter. skulle medMan

rimlighetnågon åtminstone kunna skissera kedja effekter dären av
integration deti svenska samhället, oberoende kulturell bak-av
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med-självförtroende,politiskt i sinökatleder tillgrund, turett som
deltagande.demokratisktför ökandeett

demokratini denDeltagandet stora

former kanolikabetrakta antaldetta delavsnittska sistaVi i ett som
poli-beslut iför påverka det allmännasanvändningtillkomma att

valdelta-här utelämnardeltagandet val.frågor, i Atttiska utöver
konstate-det inledningsvisförstås vi,kommergandet sig att somav

sammanhang.studerat dettarades, har i annatett

demokra-"denvaldeltagandeDeltagande iTabell utom stora
Procenttin.

SverigeSverigei MalmöInvandrare
19871991 1991Malmö 1991

8810svensk politiker 7Kontaktat
3invandrarpolitikerKontaktat

8 2012svensk 22tjäns-Kontaktat
teman

12Kontaktat tjänsteman som
invandrareär

923svensk förening 10Arbetat i
16invandrarföreningArbetat i

33 3svenskt parti 4Arbetat i
"hemländskt" parti 6iArbetat

2335i aktionsgruppArbetat
26Strejkat

1517Bojkottat
3930Penninginsamling

till 24Penninginsamling
hemlandet

massmedia 96 511Svenska
massmediaz"Hemländska" 7

7rättslig instans 8Kontaktat

någonsinoch SverigeInvandrare Malmö 1987: procenti 1991Anm I1 som
deltagit iundersökninde båda andraaktivitet; i "procentdeltagit i somresp.

underaktivitet året".senasteresp.
medverkatKontaktat elleroch Sverige"Invandrare Malmöi 1987:1991Anm I2 e

insändare.Skrivito 0båda andra undersökninudenu1...; garna:1
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eller liknande frågorSamma har ställts i andranågra intervju- eller
enkätundersökningar, omfattande urval ärav svarspersoner som
såväl infödda svenskar invandrare. undersökningarDessa ärsom
Maktutredningens medborgarundersökning från år 1987, som
också refererat till andra ställen, kommunmedborgar-års1991
undersökning, det också tidigare framställningeni gjortssom
jämförelser med, och det slutligen enkät med urval Malmö-är etten

1991.9bor
Resultatet jämförelsen tabelli kan sammanfattas med det8av att

skillnader mellan inföddasmå svenskar och invandrare.är endaDet
fall, där bedömer resultat signifikantvåra skiljer frånsig alla deatt
övriga undersökningarnas resultat gäller hur bidragitmånga som
med eller deltagit i penninginsamlingar, där Maktutredningenpengar
visar mycket högre andel vad dataVåra Övrigt kanrätt Iän gör.en

skönja tendens invandrarna faktiskt aktivareär änman en attsvag
svensken i dessa skillnader troligen inteärgemen, men sagtsom
statistiskt säkerställda.

iakttagelser frånDessa bjärt kontrastår i destår1991 mot stora
skillnader mellan invandrares inföddasoch deltagande redovisassom

Demokratirådet för de deltagandedimensionernaår På1997.av tre
"kontakter, partiaktiviteter och manifestationer de inföddasär
aktivitetsnivå till höggånger invandrarnas.1,4 2,4 så Närsom man

tillbaka till Maktutredningensgår data tidigare,tio detår visar sig att
skillnaderna beskedliga: de inföddas aktivitetsnivåerär ärmer
ungefär högagånger så invandrarnas.1,2 denna punktPåsom synes
det med andra ord ha skett avsevärd försämring deni meningenen

skillnaden deltagandei mellan svenskar och invandrare har Ökat.att
ligger väl linjeDetta i med det kraftigt fallande Valdeltagandet bland

invandrarna.
skaVi eventuella samband mellan deltagandeformernanu se om

och kultur-/integrationsmodellvår kan förmå kasta ljus överatt ett
denna utveckling. reducera dataanalysensFör något komplexitetatt
har genomfört faktoranalys materialet, och vägleddaen av av
denna konstruerat fem olika sammanfattande olika delta-mått
gandedimensioner:

Hemlarzdsorientemd aktivitet: Arbetat "hemländskt"i poli-0 ett
tiskt eller föreningparti i Sverige, arbetat deni egna gruppens
invandrarförening, kontaktat eller medverkat "hemländskai
massmedia.
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kommunal ellerKontaktatnwmdmrorientemd aktivitet:I en0
kontaktatinvandrarbakgrund ellermedstatlig tjänsteman en

invandrare.politiker ärsom
kon-politiker,svenskKontaktataktivitet:Svens/eorientemd en0

arbetat istatligeller tjänsteman,svensk kommunaltaktat enen
medverkateller ikontaktateller organisation,svensk förening

politisktsvenskt parti.massmedia, arbetat isvenska ett

bojkot-samlatekonomiskt,MamfestatiorzerzBidragit pengar,0
församlatekonomiskt, inbidragitvissa attpengartat t.ex. varor,

till hemlandet.skickas

strejk arbets-deltagit iaktionsgrupp,ArbetatAktioner: i en0
platsen.

akti-har någondessa dimensionerochFör noterat omen avvar
sammanfattandetillförs analysenSlutligenförekommit.vitet ett

alla aktivitetstyperna:mått

aktivitetstyperna.aktivitet: MinstNågon en av0

ochkulturell integra-Deltagandeformer, orienteringTabell
kategorirespektiveaktivitetmed någon ition. Procent

NågonManifesta- AktionerSvensk-Invandrar-Hemlands-Aktivitet
aktivitettionerorienteradorienteradorienterad

32322201016Fatalister
6546 123910Individua- 19

lister
62947231023Hierarker
711354401719Egalitärer

28,5955,75218,07814,058Chi-två 3,4191,293
0,0000,000 0,1240,0030,3310,731P

547412113Låg 21integ-
ration

691250441320Hög integ-
ration

8,1421,9423,12319,590Chi-två 0,0000,134
0,0040,1630,0770,0000,9920,715P

resultataktivitetsdimensionerdetvisar sig tvåDet är gersomatt
gällerkultur-/integrationsmodellen. Detmedöverensstämmersom

medkontakterdeltagande dvs.svenskorienteratkallatvad här
ellersvenska partierarbete iochpolitiker tjänstemän,svenska

media,med svenskakontaktermedverkan ellerföreningar samt
avseenden visarbåda dessamanifestationer.och dessutom I
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"fatalisterna" och de integrerade särskilt liten aktivitet. Där-svagt
deltagande orienterat hemlandet ellerär in-äremot som mot mot

vandrare i Sverige, "aktioner" oberoende såväl kulturellävenmen av
orientering integration. harVi också genomfört flerdimen-som en
sionell analys med hjälp variansanalys. visarDenna tydliga-änav ett

resultat:re
Endast totalmåttet aktivitetnågon helt medstämmer överens0
kultur-/integrationsmodellen. finns ocksåDet signifikanten
interaktionseffekt mellan kulturell orientering och integration
det visar blandsig egalitärerna befordrar inte integrationatt
aktivitet.

svenskorienteradäDet deltagandet endast signifikant rela-är0
till integration.terat

Manifestationer endast signifikant relaterat till kulturellär0
orientering.

Innebörden detta det gäller de deni svenska demokra-är, närattav
timodellen centrala deltagandeformerna, dessa förstaså i handär
beroende integration i deltagandemeningen andrai socialaav sam-
spel deti svenska samhället. Parallellen med det politiska självför-
troendets beroende integration slående. detOm så,är 1997ärav att

och för den delenårs invandrareårs deti svenska1999 samhället i
olika avseenden integrerade invandrare, kanårsär 1991änsvagare
förstå den nedgång deltagandei deni demokratin och destora
ökande klyftorna politiskai mellan infödda och invandrare,resurser

DemokratirådSNS harsom noterat.

Sammanfattning
kanVi tablåi sammanfatta de analyser har gjorts in-nu en som av

vandrarnas deltagande deni lilla demokratin", invandrarnas
medborgerliga och deras deltagandeengagemang deni de-stora
mokratin:
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deltagandepolitiskainvandrarnasSammanfattningTabell 10. av

sambandIngaKulturrelateratIntegrationsrelateratKuItur-/integrations-
relaterat

Påverkan ocho
lillamakt i den

demokratin
Administrativo
kompetens

förIntressesjälv-Politisktför riks-Intresse ooo
hemlandetsförtroendeIokalpolitikoch
politikKunskapSjälvskattad omoo påSyninvandrarkan-ochkunskap o
demokratinsdidaterkunskap om
handlingskraftlokala parti-

ledare
påSyn folkstyret

lnvandrarorien-ManifestationerSvenskorienteraNågon aktivitet ooo deltagandeteratdeltagandeöverhuvud taget t
AktionerHemlandsorien- oo

deltagandeterat

modell gil-avseenden denflestadeSammanställningen visar, i äratt
förkla-centraladeoch integrationkulturell orienteringdärtig, var

val-analystidigareutvecklade ioch vårringsvariablerna, avsom
under-avseendenflesta dedeinnebär, ideltagandet. Detta att av

medborgerligtdemokratin,lilladeltagande denisökt engagemangav
liknandefinnerdemokratin,deltagande denoch i mönsterstora

iValdeltagandet.analysen Deti är gruppersammaavsom
utanför alla olikaitenderarinvandrarkollektivet ståatt sam-som

detochsamhället,integrerade idemanhang: ärDet ärär svagtsom
präglassamhälletkulturell orienteringde har gentemot somensom

inför överheten. Vissalydnadgrupplojaliteter gruppermensvagaav
finnskumuleras. ingautanförståendet Detutanföralltidstår -

karusellenförlusterna på.igenatt tagungor
resultaten.löftesrikt tvåi Ifinns det ocksåkanske någotMen

kulturella orienteringendenspelaravseendencentralaalldeles en
ochsjälvförtroendetpolitiskadetgällerroll:mindre eller ingen Det

svenskadetdirekt riktar sigdeltagandeformergäller dedet motsom
avgörandedendet integrationpolitiska Här ärärsystemet. som

deltagan-komponentintegrationsindex ingårfaktorn. I vårt som en
jämförelseDemokratirådetsmarkant iarbetslivet.de i Det är att

dimensio-medborgarskapetsavseendemedolikamellan grupper
ocharbetandeskillnader mellanexaktdetså nästanär sammaner,

pekarAllt dettainvandrare.ochinföddamellanarbetslösa som
invandrarnaslåsaskulle kunnanyckeldenarbetet uppsomsom

demokratin.svenskadenutanförstående i
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Att erfarenheterrepresentera

Att erfarenheter central demokratifråga. anslut-är Irepresentera en
tillning undersökningvår den kommunala invandrarpolitiken iom

Haninge, Malmö och börjanVästerås i 1990-talet Bäck och Soi-att
ninen 1998b genomförde rad intervjuer med de kommunpo-en
litiker och tjänstemän hade kommit kontakti med lokala in-som
vandrarfrågor, demnågra i sin egenskap ledande kommun-av som
politiker, andra återigen i undanskymd roll fritidspoli-en mera som
tiker. deAv intervjuade politikerna hade invandrarbak-13 personer
grund de födda utlandet.i intervjuer medI våra dennaattgenom var
politikerkategori bland frågor rörde politisktog annat upp som

ochrepresentation vilken betydelse tillmätte densom man egna
invandrarerfarenheten deti lokalpolitiska arbetet.

indeladeVi intervjupersonerna fyra kategorieri med utgångs-
punkt derasi politiska karriär och de kommunala förtroendeuppdrag

de hade haft: lägre respektive högre allmänpolitiker och lägresom
respektive högre invandrarpolitiker. Distinktionen mellan allmän-
och invandrarpolitiker drog skiljelinje mellan demen vars
kommunalpolitiska huvudsakligen handlade in-engagemang om
vandrarpolitik och dem främst gjorde karriär allmänpoliti-som som
ker. Vilken social bakgrund hade då politiker, vilkavåra invandrar-

hörde de hemma och huri derassåg politiska karriär utgrupper
lägre allmdnpolitiker,Kategorin alltså hade politiska för-som

troendeuppdrag lägre nivå uttalad invandrarpolitisk profil,utan
kännetecknades framför allt de hade sin politiska hemvistattav

fackföreningsrörelseninom och socialdemokratin. fannHär en
socialdemokratisk politiker i lite perifer nämnd med tidigareen
fackliga uppdrag. hade likhetHan i med flera politiker kom-våraav

tillmit Sverige barn. familjen flyttade frånNär Finland tillsom
börjanSverige i 1940-talet han bara fem gammal. Följaktli-årvar

talar han sig själv "vi svenskar". På motsvarandegen sättom som ett
följde politiker itvå mitten 1960-taletäven tio årnummer som
gammal med familjsin till Sverige. Under sitt yrkesverksamma liv
hade hon arbetat både inom sjukvården och industrin och iäven
hennes fall vilade det politiska tidigare fackligengagemanget ut-
bildning och fackliga uppdrag. Ytterligare kvinnlig social-en annan
demokratisk politiker dennai kategori hade flyktingbakgrund från
Tyskland och korn till Sverige anslutningi till andra världskriget.

politiskaHennes karriär sträckte sig antal politikområden,över ett
bland hade hon arbetat med kvinno- och miljöfrågor och tidi-annat

i viss utsträckning med invandrarfrågor. utbildningLågäven igare
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resulterathade i1990-taletarbetslöshet börjaniökadtider attavav
arbetslös.för intervjuntidpunktenvidhon var

civileko-utbildadÄven Sverigeallmänpolitikern, ifjärdeden en
för-och medfamiljebakgrund,Turkietfrånkurdiskmednom

hade tillbringat sinfolkpartiet,lokalttroendeuppdrag inom upp-
liberaladetmedlemhan ifolkpartistaktivväxttid Sverige. Somi var

medlem ialdrig någonvarithade däremotinvandrarförbundet men
allmänpoli-fem lägreEndastinvandrarförening. våranationell en av

ursprungligenålder.i Hanflyttat till Sverigehadetiker varvuxen
social-intervjutillfället ividochJugoslaviendåvarandefrån satt

hanhemspråkslärarekroatiskarbetenämnden. sittTrots varsom
de mångamedlem i någonhan intebetonamed avattatt varnoga

fannskroatiska organisationernajugoslaviska och orten.som
karakteriseraskanpolitikerdeharandradet närmastFör som

ledande kommunpo-demallmänpoliti/eer.högre Ett varpar avsom
sedermera visadetskulleochdåvarandeblandlitiker, ett,ettannat

socialdemokrat.respektive Ikommunalråd, moderatblivandesig,
medföljdeefter krigetdetfallet rörde sigdet sompersonom enena

falletandra två-detettåring, iDanmarkfrånfamiljsin enomsom
Estland.frånmed familjenkornmotsvarandeåring sättettsom

underhan sinhurkundekommunalrådet minnasmoderataDet
. medandanskagrundmobbad sinablivitskoltid hade rötter,av

under sinahanhurbakgrund hade minnenestniskmedpolitikern av
hansestniska italadeskänd Dethade sigdelvisungdomsår est.som

föräldrahem.
socialde-folkpartist,allmänpolitiker,högreYtterligare enentre

hadeSamtligaurvalet.ingick ivänsterpartistochmokrat tre somen
1970-talet,börjanrespektivesedanSverigebosatta i 1960-varit av

född ochFolkpartisten,bakom sig.politisk karriärlånghade en
besök SverigeivaritursprungligenhadeTyskland,iuppvuxen
Emellertid blevungdomsförbundet.liberalautbyte viaettgenom

företagare. Deverksamochhan kvar i Sverige egensomnumeravar
1980-talethade underFinland,frånbäggepolitikerna,övrigatvå

blandochföreningsverksamhetenfinskadenaktivamycket ivarit
skolfrågan.finskadeniageratannat

lägreingick kategorin in-iintervjupersonerEndast våraen av
social-förindustriarbetarefinländskavandrarpolitiker. Denna satt

invandrarfrågormedfrämstarbetadesocialnämnden,idemokraterna
politiskavid sidan sina1970-taletsedan slutethadeoch avav

föreningenfinskadensig istarktförtroendeuppdrag även engagerat
styrelsemedlem.hade varittidigarehan dessutomdär
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Slutligen kan för det fjärde urskilja de invandrarpolitiker isom
början 1990-talet framstående roll den kom-av upptog en mer
munalpolitiska högre irwandmrpoliti/eer. Samtliga dessaarenan tre
politiker korn till Sverige ivuxen ålder och 1970-talet, med1960-

eller mindre avslutade universitetsstudier med bagageti frånmer
Estland, Polen respektive från Grekland. förGemensamt alla ärtre

de har kombinerat kommunalpolitiskasin karriär med betydandeatt
deni invandrargruppens förenings- och organisa-engagemang egna

tionsverksamhet. Två dem representerade det socialdemokratiskaav
partiet, den tredje verksam moderat kommunpolitiker. Devar som
förtroendeuppdrag de hade haft i invandrarnämnden hade också fått
sällskap uppdrag kyrkorådet,i Skolstyrelsen och valberedningen,av
för några.nämnaatt

Sammanfattningsvis kan samtliga politikersäga att tretton
hade gedigen svensk bakgrund de födda i utlandet.en trots att var

undantag hadeUtan de bosattavarit i Sverige sedan årtionden till-
baka och för det också tillbringat barndomsin och uppväxttidmesta
här. Med tanke den sociala bakgrunden kan de framför allt anses

socialt förrepresentativa 1960-talets arbetskraftsinvandrare frånvara
Finland och Sydeuropa, för flyktinginvandringen i anslutningsamt
till andra världskriget. Flertalet dem socialdemokrater och förav var

demmånga byggde den kommunalpolitiska karriären tidigtav ett
fackligti arbete, fackliga kurser och uppdrag. Rollenengagemang

intresseförmedlare mellan invandrarföreningar och densom
kommunala beslutsarenan tycktes dock endast ha axlats de tillav
Sverige i ålder flyttade kommunpolitikerna.vuxen

tydligtDet och 1980-talets flyktinginvandringär 1970- frånatt
utomeuropeiska länder inte börjani 1990-talet hade lämnat någraav

huri politikerkårenspår dei aktuella kommu-sammansattvar tre
viktig delförklaringEn kan den fackliga tillnerna. vägenattvara att

bli involverad i socialdemokratiskt partiarbete olika skål inteav
längre fungerar lika effektivt förut. Dels har invandringen änd-som

karaktär från arbetskrafts- flyktinginvandring,till dels kan denrat
höga arbetslösheten bland utländska medborgare och den generella
Ökningen korttidsanställningar arbetsliveti sannolikt ha bidragitav
till minska både möjligheterna till och intresset för arbetaatt att
fackligt. ytterligare förklaringEn kan finnas det faktumi endastatt
ungefär hälften politikervåra invandrare deni meningenav var att
de hade flyttat till Sverige ivuxen ålder. Enligt detta bordemönster
det barn till de decenniernas flyktinginvandraresnarare vara senaste

för föräldragenerationen,än kanår10-20representanter som senare
förväntas dyka den politiskaupp arenan.
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invandrarbakgrundmedpolitikerVem representerar
och/ellersamhällsgrupperVilkaellerfrågan vilkeninförStällda om

handförsta sigpolitiker ansågiintressen våra repre-trettonsom
allmänpolitikerBland lägremycket.deras varierakundesentera, svar

för arbetare, sinadet vanligt sig representantatt somsevar
fråntypiskadearbetarklassen.eller Dessakamrater" mest svarenVar

tillhöraregel sigocksåvilka i ansågsocialdemokratiska politiker,
flyktingar någraellerinvandrarearbetarklassen. nämnsMen även av

politiken.företräda isärskild attgruppsom en
följandedet låtakundeDå sätt:

framförsociala ochdetöverblickauppgifthartycker jagJag attatt en
harindividärenden jaginvandrare. idet gäller Detallt är attnär som

har råkatinvandraredärinvandrarärendendet kanmed.bidra utvara
ochochvarför detförklara sålyckas jagför och gånger ärmånga

fattas ochskallbeslut så.att

arbetarklassen,medallmänpolitikerfemdessaidentifierar sigFrämst
turkarsamhället,andra i Främstmedfallvissai även gruppermen

ochhandikappadesamhället,och de ioch kurder, t.ex.svaga
in-hanpolitiker "Vetoch barn.knarkare sägerEn säger att men

invandrarklass ispeciellfinnsdetvandrarklassen. Säger sam-att en
hållet."

tenderade iallmänpolitikerhögrekategorinPolitikerna i att
representation. Somfråganproblematiserautsträckningstörre om

knepigkonstatera "Detkommunalråd kanmoderat att: var enman
privilegietsamhälletmänniskor iallafråga. Jag attrepresenterar

politik."partietsordförande föra detkommunstyrelsens egnasom
hansamhällsklassvilkenfråganhankan inteDäremot omsvara

ledandedetsamhället Denuppleva sättet."kanhan intetillhör,
lättarehar däremotkommunpolitikern någotsocialdemokratiske att

företräderpolitiker. Hanhantillställning representerar somta vem
Folkpar-medelklass.och lägrearbetarklassensocialdemokraterna,

hantydligtdeklarerarallmänpolitikern,ledandetredjedentisten, att
invandrar-medeller sininvandraremedidentifierar siginte egen

frågor.socialaintresseradmyckethan äräven avannarsomgrupp
bakgrundfinländskmedallmänpolitikerhögreDäremot attenanser

Är stoltarbetare.Sverige-finländare ellertillhöraUppleverhan sig
för finskastarkt rötter.sinaoch kännerfinskasin uppväxtöver

ellerharpolitikerdetänka justHypotetiskt kan att somoss
invandrarpoli-detpolitiska gärning inomhuvudsakligahafthar sin

företrä-självaskulle sigandragradområdet högreitiska än somse
invandrargrupperföreller vissagenerelltför invandraredare mer
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specifikt. tycks dockDetta inte med dessa politikersstämma egen
saken.syn

högreEn våra invandrarpolitiker sigtreav ser representantsom
för det socialdemokratiska ochpartiet tolkar sin roll invandrar-som
politiker resultat önskemål och påtryckningarettsnarare som av
från partiet, det solklart han med språkkunskapersina skulleattvar

sig invandrarfrågorna. Men initiativet låg hosäventa an om par-
framhållertiet han han vill arbeta med invandrarfrågor ochgärnaatt

lyfta fram dem politiken.i fråganMen grupptillhörighet ochom
identitet blir han känner sig arbetare.närmastsvaret att som

andra socialdemokratiskaVår invandrarpolitiker hade grund av
stridigheterna med kommunen lämnat invandrarpolitiken i mitten av
1980-talet. dockHan sig präglasansåg grekiskasitt ochav ursprung
därför kändes det fortfarande naturligt för honom kännaatt
tillhörighet med den grekiska i Sveri politikerSomgruppen
tycktes han den hade axlat för arbeta för denvara som ansvaret att
grekiska och för andra invandrargruppers intressen.även

tredjeDen högre invandrarpolitikern, moderat, sig visserligensåg
för de berördes invandrar-representantsom personer som av

nämndens verksamhetsområde, betonade han politikeniattmen
representerade alla kommunbor de invandrare elleroavsett om var
svenskar. han själv skulleAtt identifiera medsig samhälls-någon

främmande tanke för honom moderat. Mangrupp tän-var en som
ker inte de banorna,i konstaterade han.

Vilken betydelse tillmäter de representationsfrågan
erfarenheterAtt bara kan dem delar dessa harrepresenteras av som

varit utgångspunkterna demokratidebatten.i problema-Huren av
tiserade då politikerna frågan ochrepresentation vilken betydel-om

ville de tillmäta den sociala förhållanderepresentationen i till idé-se
och åsiktsrepresentation det gällde invandrarnas intressen Vil-när
ken erfarenheter det behövdesansåg för arbetatyp av attman att
med invandrarfrågor och skulle exempelvis politikerjust med in-
vandrarbakgrund bättre skickade andra för arbeta medänvara att
invandrarfrågor

vänderVi först till kategorin lägre allmänpolitiker, de flestaoss
i Sverige och uttalade intressen för specifiktuppvuxna utan att ar-

beta med invandrarfrågor. det finnsNej, ingen skillnad mellan in-
vandrarpolitiker och andra deti avseendet, de arbetar medmen som
invandrar- och flyktingfrågor ha god kunskapmåste invandrarnaom
och deras kulturella bakgrund, det sammanfattande slut-ärom
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självkrävspolitikerkategori. inteomdömet denna Deti äratt man
med invand-politikerdetkan justinvandrare, visst så attvaramen

invandrarpolitiskamedsärskilt bidra irarbakgrund kan ha något att
svenskaintervjuade Önskarde sigfrågor, En attavresonerar man.

utnyttjade möj-invandrarfrågor verkligenmedpolitiker arbetarsom
invandrarerfarenheter. kommenterarligheten lyssna Hanatt

egenhethar iblandsvenskardetta med "Vi äratt atttroatt en
före ochkanandra kultureroch har märktbäst allt jag att ossvara

andra braproblemenhar löst sätt.som
viktigtinvandrarkunskapeninvandrare,Kunskapen är ettom

enligtbehövspolitikerna. Kunskapför flera de intervjuadetema av
den svenskakan missbrukaför Invandraredem även attaven

lurade.de har blivitvälfärden. Svensken kan inte attana
frånproblematikenbelyserpolitikerYtterligare etten annan

både det dilemmaperspektiv. berörmycket annorlunda Hon som en
gehörhamna dvs. vinnakan svårtminoritetsrepresentant attatt

kunnahuvudproblemetoch självaför synpunkter,sina attom
har. Delssjälverfarenheter och inteintressenrepresentera man
svensklyssnar litekanskehonkonstaterar man omatt enmer

framhåller honsamtidigtför fram de här kunskaperna,han attmen
det läm-har upplevt hurinteinteMen är atttro att person somen

språkkompetensenkan hahur det känns.hemlandsitt Manvetna
identifiera sigkunnaockså ha kulturkompetensen,måstemen man

socialdemo-företräda,dem skallmed vårresonerarsom man
från Tyskland.flyktingbakgrundmedkratiska politiker

sak de iallmänpolitiker iBland högre tongångarnaär samma re-
annorlundaformulerarpresentationsfrågan, sig sätt.ettmanmen

förinvandrarebehöversjälvgrunden gäller inteI attatt varaman
medräckerdenna väljarkategori. Detkunna äratt manrepresentera

ha vidaHelst skallhögkunnig och har integritet.kompetent, man
kan ha det.hur människorha insikt Detkunskaper världen, omom
har humanis-och humanist, ellerlite idealistviktigt ärär att man

har kunskap sittlidelse, och dessutomsin eget sam-ommen som
skaffaexempelvisdessa kan sigFärdigheterhälle. genommansom

flyk-det gällerpolitikerna.utlandstjänstgöring, Närresonerar en av
människosynbraharinvandrarfrågor det viktigtochting- är att man

och jämlikhetförkänner rättvisaoch solidaritet, gentemotatt man
kunskap ochallmänpolitiker får denskillnad från lägreandra. Till

betydelse. begränsasefterlyses vidarehär Denkompetens ensom
bak-invandrare och deraskunskaptill handlainte att omom

kunskaperbådesyftar tillgrundskulturer rättautan avsnarare en
invandrarfrågor.hållningvärderingar ioch sammansatt
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visst, konstaterar deMen intervjuade högre allmänpoliti-en av
kerna, lättare politiker förDet dem harär att vara som man en ge-

bakgrund med. handlar väldigtDet mycket förståmensam attom
levnadsvillkor. Och han fortsätter: med invandrarbakgrund"Jag vet
vad det innebär hamna längst ned samhällsstegen.att

Vilken representationsfrågan har då de politiker isyn som
första hand har arbetat med invandrarfrågor under sin politiska kar-

fårriär direktVi inget frågan invandrarbakgrunden ärsvar om
nödvändig för skall kunna företräda invandrarintressen.att man

betonarDäremot vikten goda kunskaper invandrar- ochiman av
flyktingfrågor. Samtliga också det mycketpoängterar ärtre att tungt

arbeta med invandrarfrågor, beroendeinte minst verk-att att
samheten invandrarnämndeni täcker hel rad områden ochen av
arbetsfält frågormed skolan, språkundervisning, bostäder ochom
sociala problem. intervjupersonernaEn måsteav attmenar man
kunna visa vanlig mänsklighet för "då klarar det mesta.man

det kan ocksåMen ändå klararså inte uppgiften.attvara man av
före detta invandrarfrågoriEn aktiv politiker hade lämnat ord-

förandeskapet i invandrarnämnden efter långvariga stridigheter med
kommunen. mycket bitter. Enligt hans beskrivningHan in-var var
vandrarfrågorna mycket inflammerade och kan riskabelt"Det vara

invandrare och syssla med invandrarfrågor kommunalpoli-iatt vara
tiken. fårDessutom invandrarpolitiker lätt dra dubbelman som en
börda, dels för invandrarfrågor, dels det vanliga kommu-ansvaret
nalpolitiska arbetet för hela väljarkåren, vilket till slutgör att man

orkarinte längre. tycks de vanliga svenskaDetta politikerna slippa,
de skyller bristande språkkunskaper för behövainteatt engagera

invandrarfrågor,sig i resonerade han.
Teoretiskt det Önskvärt invandrar- och flyktingbeho-ärsett att

företräds politikeni politiker med genuina invandrar-ven av egna
erfarenheter, praktikeni tycks just denna kategori politiker,men av
med invandrares upplevelser och erfarenheter deten vuxen av
svenska samhället och med invandrarfrågorna arbetsområde,som

flest problem deti politiska arbetet. Medan lägre allmänpoli-möta
tiker betonade behovet "invandrarkunskap" och högre allmänpo-av
litiker lösningensåg i ideologiskt orienterad humanism ochen mer
kompetens arbeteti med invandrarfrågor, erfor de politiker isom
praktiken hade politiskasin gärning invandrarfrågor medägnat
viss resignation detta synnerligen politikområde.svårtettsom

Slutligen har frågan ifall politiker derasvåra ansågom att egen
invandrarbakgrund förpliktigade dem särskilt uppmärksammaatt
invandrarväljarnas intressen. Med undantag för enstakanågon per-

90



MARITTA SOININEN HENRY BÄCKOCH

uppfattade intervjuade politikernade självinte sigtrettonson som
företrädaresärskilda för invandrare eller flyktingar. Detta samman-

fattar också bra resultat. Flertalet de intervjuadevårasättett av
politikerna varken invandrarväljarna eller kansigansåg representera

för de invandrargrupper kommit tillrepresentativaanses vara som
flyktinginvandring.under de årtiondenas barnSverige Somsenaste

flera förefallertill invandrare, dem de dessutomsom av var, snarare
socialt för den uppväxande medrepresentativa generationenvara

invandrarbefolkningen.utländskt påbrå knappast för denmen vuxna

De ökade klyftornas medborgarskap att-
institutionalisera ojämlikadet

medborgarskapet

framgår och politiskahur invandrarnas socialaAv vår genomgång
medborgarskap betydande utsträckning präglas ojämlikhet.i Enav

arbetsmarknadsposition och praktiken begränsat politiskti in-svag
flytande de-kännetecknar varierande grad både naturaliserade ochi

förklaring tids-teoretiskt möjlig till detta kundenizens. En envara
eftersläpning mellan beslut formella rättighetermässig statens om

och deras praktiska genomförande. den tolkningen talar dockMot
faktum klyftan ökatdet under de årtiondena haratt senaste snarare

minskat.än
invandrarinflytandenämnde inledningsvis hur problemet medVi

för kärnfrågornadirekt till dagens demokratidebatt och tillioss
frågan kan fullvärdigt de-vilket samhälletsätt garantera ettom
mokratiskt inflytande för de har från majoritetengrupper som

erfarenheter.annorlunda och bedömer den liberal-intressen Många
formen otidsenlig fördemokratiska både och otillräcklig attsom

lösa problemet för samhällsgrupper liderde dag margi-i av ensom
naliserad samhället och politiken. har lösningenposition i i Man sett

form kompletterande grupprättigheter kundei någon av som ga-
likvärdig demokrati, demokratidessaävenrantera grupper en en

erkända och tillgo-skulle dem chans sina intressenattgesom en
dosedda. Demokratins värde för de eftersatta handlargrupperna
naturligtvis huruvida de kan sina intressen inväg-ävenytterst om
da de politiska besluten, framhåller Kymlickai gemensamma man

svenska modellens föröppning särintresserepresentationDen1995.
har där invandrares indi-intressant experimentnämnts ettsom
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viduella politiska rättigheter blivit kompletterade med möjligheter
till bakgrund derasgrupprepresentation. position iMen mot av ar-
betslivet och politiken, kan knappast denna modell föri påstå att

har fungerat förintresserepresentation social ochgarantsom en po-
litisk jämlikhet.

förklaringmöjlig kan den allmänna nedtoningen allEn vara av
korporativ sedan 1980-talet.representation grund den eko-På av
nomiska och ideologiska utvecklingen, dels den offentliga politikens
minskade offentligaekonomiska den sektorns nedbant-utrymme,

och effektivitet,ning ekonomisk dels nyliberalis-prioriteringen av
gynnande marknadsinfluerad politisk ledningsstil, har denmens av

korporativa sammanjämkningen skilda gruppintressen ettav som
tidigare viktigt led den politiska alltmer undan.i trängtsprocessen
Med andra ord har all korporativ förloratrepresentationen bety-i
delse och specifiktdärmed den gällt för invandrarintres-även som

svenska modellens uppkomst och eventuella fall har underDensen.
de decennierna debattörer ochmångasenaste engagerat statsvetare.
Både slutsatserna betygssättningen har mycket allt be-varieratsom
roende vilka aspekter modellen fokus för debatten.iståttav som

flesta dock den svenska modellen grundenDe iär överens ärattom
försvagad det gäller sådana grundläggande drag full syssel-när som

det övergripande försättning målet arbetsmarknadspolitikensom
samförstånd och korporatism Premforspolitisk stilsamt som

1999.
andra förklaringen handlar för den svenska modellenDen om
problem. den ofta tolkas förinterna Trots modell allatt som en

särintresserepresenration den grunden samarbetsmodell föriär en
arbetsmarknadens och historiskt perspektiviparter staten, en mo-

fördell reglera konflikten mellan arbete och kapital. klass-Somatt
baserad modell för klasspolitik den svenska korporatismenger
mindre förspelrum andra och realiteten underordnassärintressen, i

Ävendessa den grundläggande klassdimensionen. korporatismom
ofta beskrivs och uppfattas förmöjlighet samhällets allasom en or-
ganiserade politiskt inflytande, har verklighetenintressen iutövaatt
endast de arbetsmarknadsorganisationerna och organisationerstora

bygger folkrörelser inflytandereellt Premforsettsom mer
villkor uppfyller invandrarorganisationernainte1999. Dessa även

de teoretiskt har möjlighet samverka medsett att staten.om en
förklaringentredje handlar slutligen invandrarorganisa-Den om

roll korporativa intresseförmedlare.tionernas den utsträck-Isom
de huvud har arbetat förning över taget representantersom som

har de regel detta frågorsärintressen i gjort i etnisk-kultu-rörtsom
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problem, naturlig följdrella möjligen kannågot ses som en avsom
hur de organiserade, efter etnisk-nationell tillhörighet. Däremotär

frågorhar de förknippade med invandrarnas sociala ochärsom po-
funnitlitiska medborgarskap sällan till riksorganisatio-sin väg ens

agenda. Riksdagsbeslutet invandrargrupperår 1986 attnernas om
grundlagens skydd vilketinte åtnjuter minoritetsgrupper, an-som

följa den internationella folkrätten, ocksånaturligtvissågs ärav
frågan invandrargruppers ochsärintressen,ägnat att tona ner om

fördärmed invandrarorganisationers rolläven representantersom
sådana intressen.

Teoretiskt den svenska modellens politikprocess öppenärsett
för haftinvandrares praktiken har denna öppenhetsärintressen. I

Australienbegränsningar. Castles slutsatsersina situationen iom
för de förhållandena. Enligtkan därmed relevans svenskasägas äga

honom överbrygger formell jämlikhet medborgare i siginte som
ekonomisk eller social marginalisering eller delaktighet och maktger

ekonomiska och politiska Ochi centrala institutioner. att vara
förmedborgare skydd diskriminering Castlesingen garantiär mot

1994.
invandrare medborgare, denizens,de svenskainteFör ärsom

skiljer vardagens sociala och politiska medlemskap det svenskaisig
från formellasamhället drastiskt den jämlikhet deras rättighetersom

utlovar: Arbetslösheten hög och den politiska underrepresenta-är
faktum. för naturaliserade svenska medborgaretionen Men ävenett

föddaoch deras barn tycks villkoren relativti Sverige settvara
genomförd arbetsmark-Till exempel löper enligt nyligensämre. en

andra invandrare betydligtnadsundersökning generationens större
inföddarisk svenskar drabbas arbetslöshet, i övrigtän trotsatt av

likartad bakgrund och likvärdiga skolbetyg: andra generationens
födda har betydligtinvandrare, det vill de i Sverige,säga ärsom

odds jämförbara med helsvensk bakgrund, kon-kamratersämre än
forskarna SVD 990214.staterar

klyftan formella och medborgerligaÖkade mellan reellaDen rät-
tigheter problem det svenska samhället enligt be-generellt iär ett
tänkandet villkor för ekonomi och politik" SOU"Nya 1993:16.

grundarUtredningen fastslår demokratins samhällsordning sigatt
framhållerdet aktiva medborgarskapet" och medborgarensatt

faktiska rättigheter kräver hon harmöjligheter utnyttja sinaatt att
Visserligen de medborgerligatillgång till olika slag är re-av resurser.

fördelade det svenskainternationellt relativt jämnt isettsurserna
kraftigtsamtidigt densamhället, utredningen, men serresonerar

ökade arbetslösheten det dag allvarligaste hotet det aktivai motsom
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medborgarskapet. kan bara tillägga detta hot drabbarVi inteatt
samhällsmedlemmar särskilt hög grad dem medjämnt, i in-utan
vandrarbakgrund, och detta medborgarskap och de äroavsett om
födda elleri Sverige

Mycket tyder således villkoren för vardagslivets medlem-att
skap det svenska samhället endast följer det formella ochi inte juri-
diska medlemskapet denizen eller medborgarskap naturali-som som
serad faktiskasvensk medborgare. stället individens medlem-I styrs
skap medborgarskapets andra dimension, hennes medlem-även av
skap den dominerande kulturellai i nationen Sverige. Pågruppen,

finns försikt det risk riktningutveckling attcdet juridiskai moten
medlems-/medborgarskapet alltmer skiktas beroende individensav
etnisk-nationella Samtidigt den svenska liberalaursprung. som
medborgarskapslagstiftningen kan tolkas den följer jusnäraattsom
Sali-principen, bosättningsrätt till medborgarskap, tycksrättger
det praktiska medlems- och medborgarskapet stället ökadi visa

följatendens enligt vilken härstamningsanguinis-principen,jusatt
till civila, sociala och politiska rättigheter.rättenstyr

det motsatsförhållanderåder mellan formelltAtt ett att vara
medborgare och frånändå urskiljbar andra medborgarevara genom
etniskt eller kulturell tillhörighet blir allt vanligare dagensiursprung
samhällen. dessa skillnader dessutom upphov till ojäm-Men när ger
likhet medborgarskapet icke fullbordat Castlesmåste ses som

kan medborgarskapet inklusivt Enligt1994. Hur göras t.ex.mer
dagens demokratier viktig utvecklautmaning iLeca möter atten en

medborgarskapssyn förrelevant mångetniska och mångkul-ärsom
turella samhällen, och där betoningen nationell homogenitet er-

med ökad pluralism ifråga kulturella och identiteteretniskasätts om
Enligt förCastles, talar jämlikt medbor-Leca 1992. ettsom mer

garskap och likvärdigt deltagande alla samhällsgrupper, förutsät-av
detta viktiga förändringar.institutionella förespråkar multi-Hanter

kulturellt medborgarskap kombinerar universalitetsprincipensom
med till olika behandling samhällsgrupper med skilda värden,rätt av

och behov Castles det första betyderintressen det jim-1994. För
lika medborgarskapet likhet inför lagen, dvs. det juridiska medbor-
garskapets formella jämlikhet. detta dock tillräckligt.inteMen är
Erkännandet formella lika rättigheter leder nödvändigtvis tillinteav
jämlikhet fråga respekt, ochi möjligheter. kanTvärtomom resurser

sådant formellt erkännande själva verket dölja ochi legitimeraett att
och diskrimineras. behandlavissa missgynnas in-Att t.ex.grupper

vandrargrupper lika rådande förhållanden, lagar och policiestrots att
praktikeni resulterat till och med med tiden ökad marginalisering,i
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bara befästa ojämlikhet. lämpliga politiskaGenomär sättett att
åtgärder bör motverka barriärer baserade socialaärstaten som
markörer. hit hör också kraven behandla olika människorMen att
med skilda karakteristika, behov och önskemål och slutligen att
erkänna sådana gruppskillnader legitima stället för demi attsom se

handikapp, avvikelser från majoritetsnormen.som
institutionella förändringar har sedanDe ägtsom rum senare

hälften 1980-talet den svenska modellens ideologiskai ochav orga-
bas,nisatoriska kan måhända sikt bidra till inklusivtett mera

medborgarskap dagens. liberala bidrog1980-taletDen vågenän
till generell ideologisk förskjutning från kollektiva identiteter ochen
värden ökad individualism Rothstein Tillsammans med1998.mot
internationalisering har utpekat ökad individualism,man som en av
de huvudsakliga drivkrafterna bakom den svenska modellenstvå
försvagning Premfors starka kollektiva identiteternaDe1999. som

förgrund solidaritet och jämlikhet samhällsbygget föri vikager en
individualistisk livsstil, grund medborgarnasinte minstmer av

höjda utbildningsnivå. alltmer utbredda identiteterDen synen
enskilda individers livsprojekt där multipla grupptillhörighetersom

och identiteter korsar varandra, kommer framtvingasannolikt att
politiska praktiker för hantera mångfald. kommerDessutomattnya

välfärdsstaten både ideologiskt och organisatoriskt behövaatt
hantera praktiken alltmer skiktati medborgarskap, kanett som
komma den sociala och politiska jämlikheten dessatt utmana som
grundpelare.

Noter

l har haft huvudansvaret förMaritta Soininen utarbetandet artikeln förutomav
Deltagande,avsnittet kultur och utarbetats Bäck.integration" Henryom som av

2Med uttrycket denizens bosatta utländska medborgare.permanentavses
3 s.k. Demokraticentralen har röstlängdernaDen i igenomUmeå gått i tio
invandrartäta kommuner dessa kommuner deltagandet mellan ochI varierar 26 34.Deltagandet hela landeti uppskattas till vilka grunderPå34procent. procent.
denna uppskattning vilar framgår dock Demokraticentraleninte rapporten.av
1998.
4Undersökningen Valdeltagandet finns redovisad Bäck ochi Soininen 1994.av
5 redogörs ingående för konstruktionenDet ochmätinstrumentenmer av
analyskategorierna Bäck och och och Bäcki Soininen Soininen1994 1993.
6Medborgarundersökningen forskningsprogrammet förändring.inom Demokrati i

allmänt upplägg Bäck och Johansson teknisk beskrivningFör För1993.se se
Johansson m.fl. 1993.
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7 faktor uppfyller kriterium eigenvalueFaktoranalysen endast Kaiserssomger en
fyra faktorladdningar mellan ochvariablernas varierarDe2,867. 0,75 0,90.

8 faktoranalys de frågor redovisats under demokratinEn synen gerav sex som
faktorn efterfaktorer, uppräknade frågorna laddar den andrade härtvå varav

variablernas laddningar medmedvarimaxrotation övrigaDeO,73~0,76. tre samma
faktor mellan ochvarierar -0,12 0,23.
9 undersökning redovisas bl.a. HåkanssoniDenna 1994.
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Antipoder
ivälfärdsstatenattityderti||ochPolitisk tilltro

ZeelandSverige och Nya

Stefan Svallfors

detbilderna. hadefamiljebok skaNordisk Vi gjortoch hämta påviGå se-
återlevatill musik kundelyssnarmånga gånger, når manmanmen som

fotografierna upphördeZeeland:slå avsnittet Nyamysteriet att upp omav
insidan henneslysa, de blanka sidornaaldrig att armar.avvar som

he-höga,fjäll.väldigadu Syd-önshar DeDar år över metertretusen-
det långt söderut,kladd, fast såtåckta måsteDuevig årsnö. varmtvaraav

försöder detsammaandra sidan ekvatornför där på år norr oss.somnere
sådant yttrande.dra konsekvensernaDet svårt ettatt avvar

fuloratorietTunströmsGöranur

sjunkandedemokratin.med den svenskatill DetAllt intestår rätt
valetsynnerhet vid detnittiotalet,Valdeltagandet under i senaste

och det politiskaför politikerförtroendesjunkande1998, systemet,
politiskamedlemstal de partier-med och iidentifikationminskande

denattitydersvenskarnasindikationernågraär gentemotattna
HolmbergSchmittskeptiskablivitorganiserade politiken 8Cmer

HolmbergWidfelt Möller 1999.1998;1995;1995;
politiska elitendelar denhar detmed detta inomParallellt av

kunde tillspetsatJacobsson litemedfram vad Kerstinvuxit man
ff.;övertygelse Jacobsson"post-demokratisk"kalla 1997:313 seen

demokratipolitik ochlängreinteLewin 1998. Häräven ser man
idéförverkligabeslutsformer, sökerfråga vissa ensomen omsom

frågor hand-politikjämlikhet. ställetpolitisk I omsomser manom
besluten.fattar de Där-lingskraft och kompetenta rättaatt personer

ellerolikaför vill sätt expertstyre genomt.ex. mergenomman -
begränsapolitiska elitermellanöverenskommelserlångsiktiga -
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Åbergväljarnas direkta inflytande praktiski politik t.eX. 1997;
Södersten Dockered m.fl.1997; 1998.

denna kommerI medborgarnas politiska tilltro iståuppsats att
för analysen. det första kommerFör analyseras vilkaicentrum att

hittar den starkaste politiska tilltron, och vilkaigrupper grupper
den lägre. det andra ska undersökasFör vilkeni den politiskaär mån
tilltron får effekter för medborgarnas välfärdsstaten. Det ärsyn

rimligt föreställa sig den litarinte politiker,att att som
offentliga tjänstemän och det politiska eller sinsystemet, egen
förmåga politiskt, också kommer mindre villigatt agera att attvara

långt gående statlig intervention olika områden.acceptera en
Detta emellanåt förts fram den s.k.i "institu-är ett argument som
tionalismen", där hävdat det vilket de politiskasättattman
institutionerna fungerar fundamentalt fråga formai med-är attom
borgarnas tilltro och inställning till statlig intervention Rothstein

Politiska1995. institutioner ineffektiva, ellerorättvisa svåraärsom
påverka skapar motstånd statlig intervention generellt,att mot mer

något särskiltvarit tydligt falleti SteinmoUSA 1994.man menar
Samtidigt detta omedelbart förefallerär ettsom argument som

högst plausibelt har det empiriska stödet för inte visat heltsigtesen
övertygande. vissa undersökningar har funnitI sambandettman
såtillvida de politiskt alienerade också skeptiska tilläratt mest mer
välfärdsstatlig intervention Kolberg Pettersen andra8C 1981. I
undersökningar har dock funnitinte sådana sambandnågra allsman
Martinussen Edlund Svallfors1988; 1999; 1999.

tänkbar anledning tillEn lyckats hittainte entydiganågraatt man
samband mellan politisk tilltro och attityder till välfärdsstaten kan

dessa samband kanske mellanvarierar olikaattvara typer av
välfärdsstater och politiska denna ska därför detIsystem. uppsats

falletsvenska kontrasteras med såväl geografiski institutio-ett som
nell bemärkelse avlägset land, nämligen Zeeland karakte-Nya De
ristiska dragen deti nyzeeländska fallet jämfört med det svenska
kommer utvecklas nedan. Tills vidare kan nöjanärmareatt oss
med peka välfärdsstatligai såväl kännetecken politisktatt att som

politisk utveckling skiljer sig Sverige och ZeelandNyasystem som
påtagligt från varandra. samband kanDe hitta ärsom gemen-

för bägge dessa länder sannolikt rådande iärsamma storen upp-
västländer.sättning

Trots detta finns frågai den politiska tilltrons utveckling dragom
för de båda länderna. bägge fallen harär Isom gemensamma man

nämligen påtaglig nedgång politiski tilltro blandnoterat en
medborgarna allt sedan sextiotalet Möller Holmberg1998; 1999;

102



STEFAN SVALLFORS

tillfallet Zeeland lettharutveckling iVowles Nya1998. Denna att
majoritetsvalsyste-gamladetefter folkomröstning övergettenman

proportionellt valsystem.infört form Sve-och stället Iimet aven
politisktsvårigheterna utkrävadiskuterathar ställetirige attman

olika stärkaoch diskuteratkoalitionsregerandevid sätt attansvar
Åberghandlingskraft Lewin 1998.regeringens t.eX. 1997;

därförkanfrågor besvaraempiriska analysenDe attavsersom
följande:summeras som

jämfört med ipolitiska tilltron Sverige,den ia Hur ut enser
välfärdsstat denannorlundaavseenden radikaltmånga som ny-

tilltronaggregeradede nivåernazeeländska utHur ser
likartat ipolitisk tilltroolika aspekterHänger sättsamman

Är höguppvisarländerna detde båda res-samma grupper som
ländernatilltro de bäggepektive låg i

och attitydersidanlänken mellan politisk tilltrob åHur enaser
Är deandra de båda ländernavälfärdsstaten den itill å ut som

andra vil-utsträckningdet politiska ilitar änstörresystemet
uppgifter dessaanförtro viktigaockså Serliga staten sam-att

viktigoch Zeelandband likartat i Sverige HurNya ärsättut
välfärdspolitikenför forma åsikter kringpolitiska tilltronden att

ocharbetsdelningförhållanden, grundadejämfört med andra i
marknadsfördelning

debeskrivsdisponerad följande avsnittIUppsatsen nästasätt:är
nyzeeländskasvenska ochsärskiljande kännetecknen deviktigaste i

beskri-politiska utveckling.välfärdsstaterna och Avsnitt tresenare
blirmetodproblembygger och dede data artikeln somsomver

analy-det fjärdejämförande attitydforskning. avsnittetaktuella i I
jämförs bådeoch strukturpolitiska tilltron, dessden nivåseras

länkenfem analyserarbåda länderna.och de Avsnittmellan inom
till välfärdsstaten. Slutsatsav-tilltro och attitydermellan politisk

tillbåde relationresultat,viktigaste isnittet uppsatsenssummerar
tilloch förhållandepolitisk tilltropågående debatten iden teo-om

betydelse.politiska institutionersrier om

någraTvå känneteckenvälfärdsstater -

underoch Zeelandskillnader harinbördes Sverige NyaTrots sina
bådahaft predikament.1900-talet De småhela ärgemensamtett

skyddabehov sinavärldsmarknadsberoende länder, vilkai attett
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befolkningar från världsmarknadens svängningar jfruppstått Kat-
zenstein de historiskt1985. De valde för hantera dennasätt sett att
situation dock radikalt skilda, vilket fåttockså följder för derasvar

den ekonomiska globaliseringens krav under ochsätt möta 1980-att
90-talen Castles Castles m.fl. Davidson1985; 1987; 1996; 1994;

Stephens 1996.1989;
tillsammansSverige, med andra mindre västeuropeiska länder, är

typiskt exempel vad Castles kallar kompensations-1987ett
politik domestic där deltar fullt frihandelncompensation, iutman
och konkurrensen världsmarknaden söker arbets-viaattmen
marknadsmässiga och välfärdsstatliga åtgärder kompensera de grup-

tillfälligt eller blir förlorare konkurrensen.iper som permanent
omfattande socialförsäkringarGenom och andra bidrag ickesamt en

marknadsstyrd sektor offentliga hartjänster sökt säkerställaav man
de brutala sidorna marknadskonkurrensen slårinteatt mer av

igenom i människors vardagsliv. har byggtDessutom ettman upp
arbetsmarknadsåtgärder för det möjligt för sågörasystem av att en

del befolkningen möjligt återinträda arbets-stor av attsom
marknaden och försörjningsin denna.via

Zeeland och Australien valdeNya i slutet förra seklet heltav en
för skydda ekonomisin och befolkningväg attannan mot

marknadens osäkerhet. stället för kompensationspoli-I att satsa
tik valde i utsträckning möjligtså skydda ekono-att storman som

befolkningenoch frånmin världsmarknaden domestic defence
Castles denna föllAtt strategi naturlig1989. sig berodde kanske
framför allt landet jämförelsevis rikt, långt från det befästaatt var
fattighus Sverige vid denna tid utgjorde.

denna skyddspolitik framfördetI allt elementtrevar som var
väsentliga. förstaDet starkt reglerad invandringspolitik.var en

hämtadeDenna inte sällan sin näring uttalati rasistiska argument:
det gällde hejda den gula faran och behålla den anglosaxiska be-att
folkningsstocken främmande inblandning. åtgärdernaMenutan
syftade framför allt till bibehålla arbetskraftsbrist gjordeatt en som
full sysselsättning och höga löner möjliga. andraDet ettvar om-
fattande tullskydd för den inhemska industrin. gjordeDettaegna
det möjligt för företagen överleva och vinstrika deatt trotsvara re-
lativt höga lönerna. tredje och kanskeDet viktigaste inslagetsett var

för rättslig reglering löner och arbetsförhållanden, theett system av
conciliation and arbitration vilket skiljedomsnämndisystem, en
reglerade förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Denna
skiljedomsnämnd etablerades och fick under 1930-talet utöka-1894

befogenheterde Davidson 1989: 179-187.
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form skydds-dennafungeradedel 1900-taletUnder avstor aven
framefterkrigstidenobefintlig underArbetslöshetenpolitik väl. var

jämförande perspektivsjuttiotalet. itill mitten Lönerna ettvarav
1970-taletfram till börjandessutomZeelandhöga. Nya avvar

bristfälliga data,från ganskabedömasförmodligen, kansåvitt ett av
Castlesvärldenindustrialiseradedenjämlika länderna ide mest

ff..1985:27
välfärdsstatligamodell innebarsocialpolitiska mångaDenna att

behovs-och dessutomförhållandevis rudimentäraförblevåtgärder
framför anspråkskulle allt iVälfärdsstatensprövade. insatser tas av
utanför den ordinarietid råkade hamnaför kortarede ar-som en

grundarbetarenålderdombetsmarknaden. Till sin antogs avegen
hadeålders höstsjälv.kunna sinrelativt höga lönerna Påde spara

detbofärdigamorterat husflestadessutom de göraattattett
centralt inslag denbostad imöjligt sinäga ett nyzee-att varegen

Davidsonvälfärdsmodellenländska 1994.
Zeeland tidigtdockselektivismdenna relativa NyaTrots utevar

infördesfolkpensionreformer: allmänvälfärdsstatligamed olika
universella40-talen kom vissaUnder ochredan 30-1898. mert.ex.

allmänvälfärdsstaten.nyzeeländskainkluderas den Eninslag iatt
flerainfördessjukvård innankostnadsfri utbildning och åroch 1938,

västeuropeisktsocialförsäkringssystembrittiskaden NHS. Något av
dock aldrigkominkomstrelaterade ersättningar,medslag, att

därförkaraktär komsocialpolitiskasamladeetableras. Det systemets
ställdadeinriktat hjälpaselektivt ochförbli utpräglat sämstattatt

familjen ellerarbetsmarknaden,försörjaskunde viainte egnasom
kap.Davidsonbesparingar 5-8.1989:

svenska denhar såväl dennittiotalenUnder ochåttio- som ny-
förändringar.markantavälfärdsstaten Om-zeeländska genomgått

genomförtsdet denliksomomstruktureringenfattningen sättav
betydandeåterspeglar tillskillnaderdock markant.skiljer sig Dessa

genomfördes.vilken deinstitutionella miljöskilda idel den
konfliktfylld.ochdrastiskomstruktureringenZeeland blevNyaI

tillkomunder Labourregering,inleddesDen rege-somen
finansministernleddesFörändringen Rogerringsmakten 1984. av

Avregleringarorienterade departement.nyliberaltDouglas och hans
heltminskade ellerkraftigtvalutamarknader,kredit- och av-av

marknadsin-ökadeinhemska industrin,tullskydd för denskaffade
medekonomisk politiktilloffentliga sektorn,den övergångslag i en

avskaffande defrämsta mål och sistainflationlåg resterna avavsom
arbetsförhållandenoch någraför lönerskiljedomssystemet avvar

ochelitstyrdpåtagligtPolitikenpolitiken.beståndsdelarna i var
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följde formuleradesstrategi crash through crash, dären som som or
policyförändringar genomfördes rasande farti huvudenaöveren
både fackförbundopposition, och väljare Castles m.fl. Kelsey1994;
1995.

valet föll den vid detI laget djupt impopulära1990 Labourrege-
ringen och konservativ tillträdde.regering har flestadeDennaen
områden fortsatt och accelererat den politik Labour inledde. Arbets-
marknaden och välfärdsstaten, där Labour gick fram försiktigtmer

den ekonomiska politikens område, har reformerats iän en
marknadsanpassad riktning. Hälsovården har till delar gjortsstora
avgiftsfinansierad, bara de ställda får hälsovård.gratissämst numer

förErsättningsnivåerna arbetslöshet och sjukdom har skurits ner
markant och barnbidraget avskaffats. Kronjuvelen dennai nyliberala
omorientering den s.k. Employment förvandlarContract Act,är som
relationen mellan anställda och arbetsgivare till närmasten
privatjuridisk angelägenhet med den uttalade ambitionen göraatt
fackförbunden överflödiga. ambition har tillDenna delarstora
uppfyllts: de redan tidigare fackförbunden har under nittiota-svaga
let både medlemmar och inflytande Kelsey kap.1995: 8-9.tappat

Även den svenska välfärdsstaten har förändrats punktermånga
under nittiotalet Stephens Palme1996; Wennemo Den8C 1998.
kraftigt ökade arbetslösheten under nittiotalets första deår var en av
bidragande orsakerna till snabbt ökande underskott finan-i statens

statliga budgetunderskottetDet har under efterperioden 1994ser.
eliminerats kombination skattehöjningar och nedskär-genom en av

välfärdspolitiken.ningar i egenavgifter socialförsäkring-Nya inom
har införts, samtidigt särskild värnskatt höga in-arna som en

komster införts. Ersättningsnivåer socialförsäkringarnainom har
minskats samtidigt ersättningsvillkoren skärpts mångasom
punkter. kommunerna har personaltäthetenInom inom skola, vård
och minskat, detta dras kommuner medmångatrotsomsorg men en
dålig ekonomi följdtill den fortsatt höga arbetslösheten ochav
ökade socialbidragskostnader Bergmark 1997.

Den institutionella förändringen har införandetvaritstörsta av
pensionssystem, vilketi det tidigare förmånsbaserade ATP-ett nytt

med baserat intjänade rättigheter, därsystemet ersatts ett system
dessutom villkoren förändrats punkter. dettamånga Trots måste
den svenska utvecklingen under nittiotalet bygga föränd-sägas

besparingarringar, och nedskärningar inom existerandeett systern
systemskifte falleti Zeeland.Nyaän ettsnarare som

Problemen vad gäller den politiska tilltron har därför kommit att
olika de bådai länderna. det nyzeeländska fallet harI denutse po-
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delardrastiskt och tillpåverkatslitiska tilltron negativt storaettav
litensystemskifte, framburet och genomdrivetoannonserat av en

systemskiftetpolitiker ochcentralt placerade tjänstemän. Attgrupp
frustreradegjorde dessutompåbörjades under Labourregering atten

under höger-lämnades alternativväljare regeringnärutan en ny
fortsatte och fördjupadeNational efter valetpartiet 1990 system-

skiftet.
ka-systemskiftets hastighet och elitstyrdaFrustrationen över

kraven byte valsystemraktär anledningarna till att avvar en av
inledning.Zeeland under nittiotaletsstarkare Dess-sig i Nyaväxte

majoritetsvalssys-fanns känsla det rådandeutbredd attutom aven
för politiska al-first lämnadethe intepost utrymmepasttemet

utanför de dominerande partierna.ternativ två
med valet detEfter folkomröstning sambandi 1993 övergavsen

val-för proportionellttill förmångamla valsystemet variant aven
Erfa-efterkrigstiden tillämpats iVästtyskland.undersomsystem

fördock till delar besvikelsefrån valet blevrenheterna 1996 stora en
och med-politiska förutsägbarhetenförväntat dende sig attsom

öka till följdpolitiska skulleborgarkontrollen över avprocesser
populistpartiet Zea-Valetsbytet valsystem. Newstora segrare,av

starkprotektionistiskt ochgick till valland First, ett program en
ko-National. Efter valet gjordekritik regeringspartiet man enav

koalition medefter månaders betänketid justvändning och gick i
väljarstöd krympt ihopharNational. Under tiden partietsi regering

nyzeeländarna lärtsamtidigt sigtill enstakanågon attprocent som
nödvändigtvis innebärkoalitionsregerandeproportionalitet och inte

Undersökningar denpolitiskaÖkad kontroll denöver avprocessen.
denliten, ökningganskapolitiska tilliten tyder viss, avmenen

jämförelseökningtilliten mellan och ipolitiska 1996,1993 somen
mycket blygsamsextiotaletpåtagliga nedgången sedanmed den är

Banducci Vowles 1998.Karp 1998;8C
nittiotalet kommittillitsproblematiken under iharSverigeI en

urskiljahar svårigheterna varittappning. Här att varsnarareannan
åtgärder ska ligga.för olikadet politiska Detsägas mestaansvaret av

kommunalhar legat nivå,välfärdspolitiska nedskärningarnade
frånövervältringskostnaderformsamtidigt både i avsom ramarna

form ska-socialförsäkringarna och skattestoppinedskärningar i av
förfall underlagcentral har inivå. mångaDetta gettpats en

und-politiska söktpolitik", där olika"skuldundvikandets parter
Svallforsbesparingsåtgärderför impopulärakomma 1996a:ansvaret

1996b; Weaver 1986.221;
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ochDet minoritets- koalitionsregerandet, alltidpermanenta som
den politiska ansvarsfrågan diffus, har blivit speciellt problema-gör

tiskt tider nedskärningari och Centralaåtstramningar. politiskaav
beslut under nittiotalet, försvaret kronkursen under höstensom av

och påföljande finanspolitiska och socialpolitiska1992 åtstram-
ningsåtgärder, har föremål förvarit överenskommelser partipolitiska
eliter emellan med liten ochinsyn oklara ansvarsförhållanden Elm-
brant kap. Svallfors Teorell kap1993: 33-34; 1996a:157-169; 1998:
2-5.

Skillnaderna mellan ochSverige Zeeland dessai avseendennya
speglar till del den skilda institutionella miljö Vilkeni och1980-stor
90-talens förändringar välfärdsstateni ägt rum:

nyzeeländskaDet majoritetsvalssystemet handlingskraftiga0 gav
enpartiregeringar medan proportionellt valsystem svenskett av

tenderar producera ellerminoritets- koalitionsregeringartyp att
beroende politiska kompromisser för överlevnad.sinärsom av

VälfärdsstatligaDe institutionerna komplexa i därSverige,är0 mer
både kommunernas starka ställning och de fristående myn-
digheterna fungerar hinder för drastiska och snabbasom om-
struktureringar. nyzeeländskaDen institutionella strukturen är
betydligt enklare och medger politiska majoritetsskiften iatt
parlamentet snabbt kan genomslag praktiska reformer.i

nyzeeländska fackföreningarnaDe splittrade och ochär0 svaga
har ganska liteni utsträckning kunnat bjuda motstånd. Från
Labour-ledningens sida huvud skälsåg ingaöver taget attman
konsultera dem under åttiotalets omorientering. harSverigeI
både och TCO aktiva aktörer välfärdspolitiskaLO varit frågori
och behåller relationerLO till det socialdemokratiskanära par-
tiet, påfrestningar samarbeteti under år.trots stora senare

deGivet institutionella skillnaderna mellan ochSverige Nyastora
Zeeland, och de flagranta olikheterna det välfärds-i vilketsätt
statlig förändring genomförts under och 90-talen, finns det goda80-
skäl undersöka hur den politiska tilltron fördeladnärmare äratt
mellan olika befolkningsgrupper och hur denna hänger medsamman
attityder till Välfärdspolitiken. dess dock de data analy-Innan måste

bygger presenteras.sen
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analysmetoderochData

SocialInternationalfrån SurveykommerbaserasartikelndataDe
skapa genuintförsökthardettaISSP. IProgram manprogram

industrialiserade länder seuppsättningattityddatajämförbara i en
startade im.fl.Becker ProgrammetJewell 1990.ochDavis 1989;

nittiotalet trettioslutetoch involverar iåttiotaletmitten caavav
Attitydundersökningarkontinenter.spriddaindustriländer över sex

harfrån och medochgenomförts, 1990områden harradinom en
finnsmöjlighetstudiertidigare såreplikationerinlett att nuavman

Svallforsländermellan 1996c.tid ochjämföra både överatt
Samtidigtgivande.mycketkanattitydforskningKomparativ vara

resultaten svår-kansvårigheterbehäftad meddockden göraär som
konstrueraproblemetförmodligenviktigastetolkade. Det är att

naturligtAttitydervaliditet.komparativharindikatorer ärensom
huvudtillorsakenkontextberoende, vilket överär att mannog
problem.ingetoch detta i sigländer,mellanjämföra demvill ärtaget

attityderochvärderingardet inteProblemet uppstår är somom
finnsbegrepp.innebörden ivissa Härländer,mellanvarierar enutan

forskningsresultat.förställetartefakter irisk skapauppenbar att
exempeltillvälfärdspolitik inserattityder tillstuderarDen som

Welfare ioch frågorvälfärd Sverigefrågor isnabbt omatt om
Svenskarna kommersak.refererar tillinteUSA att svarasamma

välfärdspolitiken ialltsåsjukvård, pensionerdevad m,rnomanser
vad dekommerAmerikanernabred mening. att anser omsvara

flesta falldeställda och kommer idebidrag tillbehovsprövade sämst
mödrar ghettotdrogmissbrukande iensamstående,tillassocieraatt

Smithbildhögst negativ 1987.eller någon annan
möjligt hanterats inom ISSP.långtdessa harProblem så somsom

transkulturellgenuintfrågeformuläretUtformningen är t.ex. enav
ländersflerabeståendedraftingdärövning, representantergroups av

godkännas isedan skafrågeformulärförslag tillförbereder somnya
Möjligheternaländersmed allaISSP-församlingenhela representanter.

problem iskaparoch begreppoch elimineralokalisera somtermeratt
docktordeunikt inom ISSP. Detdärförjämförelser har varit varastora

där-och detjämförbarheten,medproblemundvikahelt äromöjligt att
ländervaldastrategisktantalmindreanalyseraklok taktikför ettatten

kanmöjligt. Därigenomländerinkludera så mångaän somattsnarare
jämförbarhe-specifika problem itolkaochforskaren lättare syn

ten.
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problemEtt urval och bortfall StudyISSP96:rör Descrip-annat
tions. Urvalen bäggei länderna slumpmässiga ochär representativa
för den befolkningen. Svarsfrekvensen i Sverige och%68,3ärvuxna
i ZeelandNya och de% svarande70,9 i representativaär stort sett
för befolkningen frågai de bakgrundsfaktorer kan studerasom som
kön, ålder, utbildning, bostadsort. vissEn överrepresentation kan
dock märkas bland de med högre utbildning. problemNågra stora
vad gäller jämförbarheten torde inte uppstå, bortfalläven ettom

naturligtvis°/o inte idealt.30 ärca
samladeDe dataproblemen pekar bör omsorgsfullatt man vara

både designeni komparativ forskning och tolkningeni deav av
resultat produceras. bör fästainte förMan vikt vid smärresom stor
skillnader i enstaka procenttal, lägga vikt vid bredarestörremen
attitydmönster de avtecknas i olika attitydindex och ocksåsom
beakta hur olika bakgrundsfaktorer påverkar attityder olikai länder
Küchler Scheuch1987; 1989.

frågorDe analyseni kommer från under-använts års1996som
sökning T/øe Role Government, genomfördes länder,i 23om som
däribland ochSverige Zeeland. dennaNya ställdes rad frågorI en
beträffande både medborgarnas politiska tilltro och deras attityder
till statlig intervention olikai avseenden.

indikatorerDe politisk tilltro används har utformats försom
fånga olika aspekter. finns bådeHär indikatorer tilltron tillatt

den politiska förmågan, indikatorer tilltron till det politiskaegna
vilja förmågaoch respondera krav från medborgar-systemets att

och indikatorer tilliten till politiska aktörers ärlighet och in-na
tegritet.

fråga väljaI indikatorer stöd förmått välfärds-attom som
statlig intervention erbjuder denna olika möjligheter. Isurvey ett
batteri frågor listas olika insatser kan för eko-göraav statensom
nomin och frågar respondenterna för eller dessa. Dettaärom mot
batteri förefaller dock alltför präglat de rådande förhållandena iav
respektive land minska de offentliga utgifterna eller minska den
statliga regleringen näringslivet betyder olika saker irättav t.ex.

ochSverige Zeeland.Nya harDessutom de för"insatser ekono-
min listas flera falli föga med välfärdspolitik Igöra.som att ett

frågebatteri listas antal områden och respondenterna till-annat ett
frågas de eller mindre skattepengar börattom anser mer satsas
dessa. ocksåDetta jämförasvårt mellan länderna, dåär uppfatt-att
ningar eller mindremer naturligtvis påverkas hur mycket deom av
faktiskt skattepengar.satsar av
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frågardärindikatorervaldes uppsättningställetI ommanen
myndighetersoffentligabördetrespondenterna an-att varaanser

bedöm-tänkbararad insatser. Detdärefter listarochatt..." ensvar
bild detadekvat prin-skullefrågebatteridettades aven meratt ge

visadenedanframgårvälfärdsstatligaför insatser. Somstödetcipiella
tilltalande tekniskameddessutomfrågebatteri måttdettasig ge

länderna.bäggeegenskaper i
förprocentsiffrorredovisafrånföljeranalyser gårDe att en-som

dimensionsanalysformerolikatill medstaka indikatorer, stu-att av
konstruktioninbördes,dessa hängerdera hur över av sam-samman

analysermultivariataindexform, tillmanfattande imått sam-av
analys-konkretaindikatorer.ocholika Variabler Demellanbanden

tillanslutningiolikatolkningenmetoderna och mått presenterasav
tabellerna.

Politisk tilltro

aspektermellan olikaskiljabrukartilltropolitiskanalyserI manav
arbeten.citeradem.fl. och därdiskussionen i Craig 1990se t.ex.

kanmellan vadförmodligendistinktionenviktigasteDen är man
sinabedömningdvs.självförtroende,politisktkalla avpersonsen

frågor, ochpolitiskakompetent ideltaförmågor sättettattegna
responsivitetpolitiskadettilltro till"systemtilltro, dvs. systemets

krav läggaTill detta kanmedborgerligalyhördhet fördessoch
stabilite-tillivilken tillitendimension,politisk tillit egensom en

det poli-ochpolitiska aktörerhosoch ärlighetenintegritetenten,
fokusitiska stårsystemet

politiskadetnyzeeländarnaochsvenskarnadåHur syste-ser
finnstabellpåverka detmöjlighetoch Iförmåga 1och sin attmet

ISSP-under-ställdes ikring dettapåståendensammanställda de som
tabellen redovi-Zeeland.och Ioch i Sverige Nyasökningen svaren

instämmande.frågaandel varjeförsta denför det svararsomsas
enskild fråga.medelvärdet för Svars-varjeredovisasdet andraFör

femkodatshar där i såtabellendelfrågaför ivarjealternativen steg,
högmycketmedanfår värdetpolitisk tilltromycket låg O enatt en

fråga kan alltså varieraför4.4 varjeGenomsnittenfår värdetsådan
politisktochtillitstarkarevärde indikeraroch högreochmellan O 4

självförtroende.
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Tabell Politisk tillit och politiskt självförtroende i Sverige och
ZeelandNya

Sverige Nya Zeeland
Instämmer Medelvärde Instämmer Medelvärde

Människor jag har inget 66,4% 1,23 61,2%som 1,45
säga tillatt i beslutom som

fattas regering och riksdagav
Den vanlige medborgaren har 12,3% 1,31 19,0% 1,42

ganskaett inflytande påstort
politiken

Inte den kompetentemest 54,2% 1,61ens 53,7% 1,68
politiker åstadkommakan
särskilt mycket eftersom det
politiska fungerarsystemet

det görsom
Jag tycker jag är ganska 40,9% 2,17 63,6% 2,54
insatt i de viktiga politiska
frågorna värti land

Allmänna val är bra sättett 70,1%att 2,77 67,7% 2,72
få politiker lyssnaatt till vad
människor tycker

Jag de flestatror människor 20,0% 2,20 15,4% 2,39
är insatta i politik än vadmer
jag är

De politiker väljer till riksda- 15,2% 1,48 25,7% 1,66
försöker hålla sinaattgen

vallöften

Man kan pålita de flestaatt 12,7% 1,35 24,6% 1,71
högre offentliga tjänstemän
gör vad är bäst för landetsom

politikaIntresserad 34,9% 2,03av 50,6% 2,40
n minimum 1 185 1 131

andela Mycketsig eller Ganska intresserad politiksom uppger vara av
Källa: ISSP96

framgårSom inte medborgarnas tilltro till det politiskaär systemet
särskilt i sig ellerSverige Zeeland.Nya Genomgående litarstor vare
också nyzeeländarna detnågot politiska och sinmer systemet

politiska kompetens vad svenskarna denän Förgör.egen vantsom
sig svenskarna omtalas folk där tilltron till myndig-att se ettsom
heter och politik skulle särskilt kan denna förefalla för-storvara

Åbluffande liten. andra sidan siffrorna väl med forskningstämmer
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fråntillitenpolitiskanedgång denkontinuerlig ipekat ensom
Holmbergoch framåtsextiotalet 1999.

medtilltropolitiskindikatorernade olikahängerHur samman
enskilda indika-mellankorrelationernavarandra inspektionEn av

de allmännafemte indikator,tabellensvid handen att omtorer ger
sambandharpolitiker lyssna,bravalen sätt att svagaett attsom

denkan berosärskiltfrågorna, Sverige.de andra i Dettamed att
poli-bravalskiljer frågan iprinciptydligtinte sättär attettom

dagfa/etis/et fungerarfrågan valenfrån ilyssnatiker att om av
detta sätt.

samband,och tolkbarabegripligafrågorna uppvisarövrigaDe
2.5 första faktornden itabellfaktoranalysenframgår i Påvilket av

politiskatill dethar med tillitenladdar frågorländernabägge som
ochfrågorpolitiska aktöreroch till göra, systemetsatt omsystemet

integritetfochärlighetkompetens,lyhördhet,dess representanters
denfrågorinnefattar ställetfaktorn iandraDen rör upp-egnasom

ochpolitiska kompetensen intresset.fattade
summeradedärförresultat kanfaktoranalysens tvåstödMed i
och kan"Politisk tillittillförsta döpskonstrueras.index Det ge-

indikatorerna varierade relevantavärdenasummering avnom
tillit till detindikerar starkarevärdeochmellan HögreO 20. po-en

självförtroen-Politisktdöps tillandra indexetlitiska Detsystemet.
mellanfrågorresterande varieraefterkan summering Ode". Detta av

politiskt själv-indikerande starkareindexvärdehögremedoch 12,
ochindexfördelningar i Sverigetabell Nyaförtroende. visasI 3

för-kundereliabilitet.7 Tabellen visar,derasZeeland, somsamt
politiskaoch detpolitiska tillitenbåde denfrån tabellvänta attoss

Zeeland i Sverige.högresjälvförtroendet i Nyanågot änär
mindrerespektiveförvänta sigkanvilkaI störremangrupper

tillframofta kommitforskning hartidigarepolitisk tilltro I man
tillitmindre politiskoch harlågutbildade, arbetarekvinnor, ungaatt

högutbildade, högre tjänste-självförtroendepolitisktoch män,än
den svenskaListhaugoch äldre 1995. IBeanHayes 1993;8Cmän

skiljerpolitiskahävdats den misstrondäremothar detdebatten att
befolkningsgruppermellan olika Peterssonväldigt lite 1977:sig

Holmberg 165-8.1981:260;
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Tabell Dimensioner politisk tilliti och politiskt självförtroende
i ochSverige Zeeland.Nya Principal Components-analys
Varimax rotation

Sverige Nya Zeeland
Faktor Faktor1 Faktor2 Faktor1 2

Människor jag har inget säga till 0,75 0,10 0,69 0,13som

Vanlige medborgaren inflytandestort 0,76 -0,03 0,68 0,05

åstadkommerPolitiker inte mycket 0,56 0,18 0,52 0,12

Insatt i viktiga politiska frågor 0,07 0,83 0,04 0,79

Flesta människor insatta i politik 0,07 0,71 0,02 0,69mer

Politiker försöker hålla vallöften 0,75 0,11 0,63 -0,14

Litar på offentliga tjänstemän 0,70 0,05 0,61 -0,09

Intresserad politik 0,11 -0,010,84 0,79av
Eigenvalue 79 67 2,00 75

Faktorladdningar fettade. påståendenas formulering,0,50 För tabellse

Tabell Politisk tillit och politiskt självförtroende ochi Sverige
Zeeland. IndexvärdenNya

Sverige Nya Zeeland

Politisk tillit 7,02 7,93

Cronbachs Alpha 0,75 0,61

n 1090 1067

Politiskt självförtroende 6,50 7,37

Cronbachs Alpha 0,72 0,65

n 1108 1071

den frånI Demokratirådet, bygger datasenaste rapporten som
från medborgarundersökning,års framkommer1997 dock stora
skillnader framför allt mellan utbildningskategorier och yrkesklasser

frågai den politiska självtilltron m.fl.Petersson kap.1998: 4.om
också falletDetta vad gäller utövandet olika politiska aktivite-är av

och "medborgerliga färdigheter" m.fl.Petersson 1998: 90-1,ter
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dessatydertid kanjämförelserpunkterdePå122-4. görasöver
stabila.synnerligenavseendendessaskillnaderna i äratt

denZeeland hittarochvilka i Sverige Nya störstaI grupper
skasjälvförtroendetochpolitiska tilliten Härrespektive minsta

lågutbildade,medhögutbildadejämföra med kvinnor,män personer
och åldersva-Medan köns-med äldre.olika klasseri samt yngre

jämförbarhetenvad gällerproblemerbjuderriablerna inte några
jämförbaraskapavad gällerproblemenländerna,mellan störreär att

mellanUtbildningsvariabeln skiljerklasskategorier.utbildnings- och
debåda länderna,grundskola dehar ide endasttre somgrupper:

hareftergymnasial utbildning integymnasial ellerhar exa-mensom
Dettade har universitetsexamen.från ochuniversitet, ensommen

låterindelning sigjämförbaradetaljeradeden görasär sommest
utbildningssystemetmellan ländernaskillnaderna ide påtagligagivet

ochgrundskolenivå universitet.mellan
yrkesindelningarnaolikahar dejämförbara klasserskapaFör att

klasschemadettillkodats variantanvänts ut-somavenomsom
sedan iochoch hans kollegorGoldthorpeJohnvecklats använtsav

Logikenoch röstande.mobilitetsocialundersökningarmängd aven
arbetssitua-med denenlighetyrken ischemadettai är att gruppera

Erikson ochdemkarakteriserarmarknadspositionochtion som
ha höghar internKlassificeringen visat sigGoldthorpe 1992:28-47.
skildamedyrkenskilja mellanfaktisktfrågavaliditet i ar-attom

Klasschematarbetssituationerbetsmarknads- och 1992.Evans
detaljrikedom. versionvarierandemed Denfinns i varianter som

kvalificeradeokvalificerade arbetare,skiljer mellananvänds här ar-
högre tjänstemänmellannivå,tjänstemänbetare, lägre tjänstemän,

Svallforsdetaljeregenföretagare i 1999a.och 1997;se
Zeeland harklassvariabeln iproblem med NyaEtt är attstort

arbete. Pensio-de harställts tillyrke endast någotfrågan somom
tabellerdeinkluderats.harhemarbetande inte Iarbetslösa,närer, etc

tillit/självför-ochklasssambanden mellandärförföljer harsom
bivariatinkluderats nivå, somZeeland endasttroende i Nya en

multivariataarbete. denhardeendast Idå ana-representerar som
endast dedäranalyserklass utelämnats.har Dålysen separata som

jämförtresultatavvikelser iinkluderats intressantahar arbete gett
ochdettakommenteras itabellernaredovisasmed dem i textsom

fotnoter.
ochbåde bivariatindexvärdena olikajämförs itabellI 4 grupper,

s.k.Siffrorna byggervariablerna.förkontroll de övrigamed
sambanden mellandärklassifikationsanalysMultipel MCA, en

beräknas.variabelberoendevariabler ochoberoendeuppsättning en
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producerarMCA mängd användbara de faktiskamått,en t.ex. me-
delvärdena i respektive medelvärden justerade med avseendegrupp,

andra variablers inverkan, sambandsmåtten ochEta Betasamt
uttrycker sambandet mellan den oberoende variabeln och densom

beroende, med respektive kontroll för inverkan från modellensutan
variablerövriga

Tabell Politisk tillit och politiskt självförtroende olikai igrupper
ochSverige Zeeland.Nya MCA

Politisktillit Politisktsjälvförtroende
Sverige NyaZeeland Sverige NyaZeeland

Medelvärde 6.93 7,97 6,50 7,38

Medelvärdes- Faktisk Justerad Faktisk Justerad Faktisk Justerad Faktisk Justerad
awikelse Eta Beta Eta Beta Eta Beta Eta Beta

0,07 0,22" 0.20"‘Kön 0.14"‘ o,13"0,06 0,05 0,04
Män 0,19 0,24 0,16 0,12 0,49 0,45 0,30 0,28
Kvinnor -0,22 -0,28 -0,15 -0,12 -0,54 -0,49 -0,28 -0,26
Ålder o,17" o,1s" 0,23" 0,270,07 0,09 0,10 0,07
-20 0,16 0,81 -0,08 -0,18 -2,63 -2,01 -1,38 -1,36
21-30 0,35 0,61 0.60 0,29 -0.23 -0,03 -0,74 -0,92
31-40 —0,16 -0.32 0,26 0,14 -0.26 -0.41 -0,15 -0,23
41-50 0.06 -0,13 -0.34 -0.37 0.21 0.03 0.14 0,13
51-64 0,12 0,14 -0,14 0,04 0,11 0.17 0,23 0,33
65- -0,46 -0,29 -0,18 0,05 0,39 0,50 0,61 0,74

0.21"‘ 0,12Klass 0.13"‘ 0,30 0,23 0,21- -facklärda -0,62 -0,31 0,01 -0,97 -0,55 -0,41- -arbetare
Facklärda -0,73 -0,62 -1,08 -0,67 -0.69 —0.43- —arbetare
Lägretjänste- -0,47 -O,14 -0,06 -0,15 0,18 -0,21- -män
Tjmmellannivá 0,60 0,33 0,46 0,30 0,06 0,09- -Högretjänste- 1,46 0,77 0,75 1,47 0,83 0,92~— -män
Företagare -0,02 0,07 -0,72 0,92 0,72 0,43- -

0,22" o,17" 0.21"‘ 0,21 0,25 0,20Utbildning 0.17"‘ 0.22"’
Grundskola —0,62 -0.37 —0,78 -0.76 -0,57 -0,51 -0,24 -0,43
Gymnasiumetc -O,26 -0,26 0,10 0,10 -0.13 -0,07 -0.08 —0,01
Universitets- 1,67 1,32 1,38 1,34 1,16 0,88 0,82 0,98
examen
97% 7,1 5,0 19,5 11,3- - - —
Signifikansnivåer """ 0.001-nivfin i 0.01-nivån " 0.05-nivin

Zeelanda I Nya endast för dem arbetei

tabellen kan fleraI intressanta iakttagelser det förstaFörgöras. ser
för den politiska tilliten spelar varken kön eller ålder någonatt
roll i länderna.något De uppvisarstörre inte någonav yngre mar-
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tidi-utifrånförväntakundede äldre,tillitlägrekant än osssom
detillithögrehar de någotSverige änI tvärtom enresonemang.gare

inteåldersgruppermellan olikaskillnaderna äräldre även sta-om
signifikanta.tistiskt

mellanskillnadernaochklasskillnadernaandradetFör attser
universi-tillit.politiskfråga Delågutbildade iochhög- är stora om

tillithögremarkantharoch de högre tjänstemännentetsutbildade
ochgrundskoleutbildningmeddepolitiskatill det än ar-systemet

betyd-dockreducerasKlasskillnaderna i Sverigebetarna. synessom
gäller Zee-ikonstanthålls. NyaDetsammautbildningsnivånligt när

arbetandedenendastdäranalyserframgårland, vilket separataav
reducerasdärklasskillnaderna inteinkluderas,befolkningen även om

klasskillnader kvarfinns dock vissaländernabäggelika mycket. I
utbildningsnivå.klasserstill olikahänsyntagitnäräven man

självför-politisktgruppskillnaderna itillflyttar blickarnaOm
åldersskillnaderochbåde köns-här spelartroende storenattser

ochutsträckningmindreoch sig iroll. Kvinnor än mänserunga
Könsskillnadernakompetenta.intresserade ochpolitisktäldre som

förmotsvarande gällerdetmedanframträdande Sverige,speciellt iär
kvinno-bakgrundZeeland.åldersskillnaderna i MotNya attav

högre ipolitiken någotsvenskadenirepresentationen änär annat
jämställd-ofta betraktasövrigtiland, och Sverige även ensomatt

resultat.anmärkningsvärtförradethögborg,hetens är ett
utbildningskate-olikaskillnaderna mellanKlasskillnaderna och

framträdande,ocksåsjälvförtroendepolitisktfrågaigorier ärom
ochhögre tjänstemännensynnerhet gäller Sverige. Deinågot som

betyd-harutbildningmed högredeföretagarna liksomde ettegna
lågutbildadedeocharbetarnasjälvförtroendepolitisktbättreligt än

kon-klasskillnaderna Sverigeiminskarframgårhar. närSom
kvarstårklasskillnaderbetydandeutbildningsnivånstanthåller men

analysenmultivariatadeniäven
politiskajämförthittillsdemslagvariabel ärEn änannatav

tillitenpolitiskadenanledningfinns detsympatier. Här tro attatt
med den regeringsjälv sympatiserarhuruvidapåverkas sommanav

ocksådet kan såmakten.politiskainnehar den Mentillfälletför vara
graderskildahatenderarolikaför partiersympatisörer att avatt

denfrånbortsettalldelessjälvförtroendepolitisktochpolitisk tillit
färgen regeringen.partipolitiska

urskiljts:partisympatisörerkategorierfem olikaharanalysenI av
Alliance ioch theSverigevänsterpartiet ivänstersympatisörera

Labour-sympatisörer, csocialdemokratiska/bZeeland,Nya
kd och i Sverige,fp, Newför mittenpartiersympatisörer mp
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Zealand First i Zeeland, dNya högersympatisörer i Sverige,M
National och Other‘° i Zeeland,Nya dee partisym-samt utan
patier.

tabellI hur dessa partisympatisörer5 skiljer frånsigser va-
randra med avseende politisk tillit och politiskt självförtroende.
Tabellen visar dels hur partisympatisörerna faktiskt skiljer frånsig
varandra, också hur "nettoskillnaderna" partierna emellanmen utser

kontrollerat för skillnader utbildningsnivånär i och för köns-,
ålders- och klasskillnader mellan försympatisörer olika partier.

Tabell Politisk tillit och politiskt självförtroende bland olika
partisympatisörer i Sverige och Zeeland.Nya MCA

Politisktillit Politisktsjälvförtroende
Sverige NyaZeeland Sverige NyaZeeland

Medelvärdes- Faktisk Justerad Faktisk Justerad Faktisk Justerad Faktisk Justeradavvikelse Eta aBeta Eta Beta Eta "Beta Eta Beta

o,27" o,2s" 0,12 0,10Parlisympati 0.22"‘ o,1s" 0,14‘ 0,10
Vänsterpartier 0,54 0,74 -0,36 -0,34 0,58 0,97 0,33 0,46
Socialdemokra- 0,82 1,05 —0,37 -0.29 -0,05 0,09 -0,12 -0,09terna/Labour
Mitten 1,02 0,64 -0,70 -0,46 0,44 0,22 0,14 0,02
Höger 0,09 -0.31 0,44 0,41 0,55 0,14 0,27 0,17
ingaparti- -1.46 -1.32 -0,15 -0,21 -0.70 -0.55 -0.40 -0.28sympatier

Signifikansnivåer """‘ 0.001-nivån """ 0.01-nivån ‘ 0.05-nivån
med kontroll föra variablerna tabelli

detSom i Sverige i synnerhet de saknarär partisympatierser som
skiljer sig ha lägre politisk tillit och politisktsom ut attgenom

självförtroende. knappastDetta förvånande då faktisktdetär är-förvånande denna inte skiljer sig mycket frånså demer att grupp
andra i Zeeland.Nya Vi också håller andra skillnadernärattser man
konstanta högersympatisörerna i Sverige mindreär tillitsfulla än
andra sympatisörer. skulleDetta antingen kunna tolkas attsom
moderata sympatisörer skeptiska till politiker och offentligaär mer
tjänstemän i allmänhet, eller det just den socialdemokra-ärattsom
tiska förregeringen vilken de har lägre tillit. Den tolkningensenare
får stödvisst det i ZeelandNya högersympatisörernaett ärattav

har den politiska tilltron alla.största Zeeland detI Nya tillsom ärav
skillnad från i Sverige de sympatiserar med den politiska mittensom

allra skeptiska politiken.är knappastDettasom mest ärgentemot

118



SVALLFORSSTEFAN

ochpopulistiskhaft utpräglatZealanddåförvånande FirstNew en
"systemkritisk appell.

VänstersympatisörernaZeeland detochbåde Sverige NyaI är
självförtro-godasjälvförtroendet.politiska Dethar det bästasom

tilleffekt dehuvudsakihögersympatisörernaendet hos är attaven
ochutbildad, manlig tjäns-högtharandradelen partierstörre än en

ochmellan demeftersom skillnadernatemannapräglad väljarkår,
konstanthålls.faktorerdessaförsvinnerandra partier i närstort sett

ochpolitiska tillitendenhuralltsåhar tittatdetta avsnittI
befolknings-olikamellanfördelassjälvförtroendetpolitiskadet

faktorerfår dessa någonZeeland.och Meni Sverige Nyagrupper
välfärds-ochbetraktareffekt hur medborgarna statens ansvar

för avsnitt.fråganstatlig intervention Detta nästaär

välfärdsstatentillAttityder
Zeelandochmedborgarna i Sverige NyaVilket attanseransvar

goda lev-säkerställaha frågabörmyndigheter ioffentliga attom
ställts kringfrågorför deredovisas,tabellnadsförhållanden I 6 som
abso1utmyndigheterna, andeldendetta i ISSP96 attansersom

delfrågorna.olikaför demedelvärdensådanthabör samtett ansvar
offentligatyckerfår dentabellendelfråga ivarjeFör attsom

värdetåtgärdförha vissbörabsolutmyndigheter ansvaret en
fårsådantska haförmodligendeden ett ansvarattsom anser

fårhabör"förmodligende intedenvärdet ansvaretattansersom
"absolutmyndigheteroffentligamedan denvärdet attansersom

för varjefår värdet Genomsnittensådantska hainte ett ansvar
värde indikeraroch och högremellanfråga kan alltså variera O 3

statlig intervention.stöd förstarkare
fleraför statlig interventionstödetframgårtabellenAv att

framför allt iZeeland. Detstarkare ii Sverige Nyapunkter äränär
lev-arbetslösasoch dearbetslöshetenförstatens ansvarsynen

Även frågaiskillnadernanadsstandard är stora. om synensom
attityder klartnyzeeländarnasochsvenskarnasinkomstutjämning är

attitydskillnadernadock små:andra områdenåtskilda. För är ny-
svenskarnautsträckninglikazeeländarna i attstor somt.ex.anser

stöd förhälsovård och univer-ochför sjuk-bör ha ansvaretstaten
sitetsstudier.

119



ANTIPODER

Tabell Synen ochi Sverige ZeelandNyastatens ansvar

Bör det offentliga Sverige Nya Zeelandvara
myndigheters att...ansvar

Ja, absolut Medelvärde Ja, absolut Medelvärde

till alla vill haatt arbeteett 34,4% 1,89...se 18,4%som 1,55
får det

...hålla prisutvecklingen under 44,5% 2,26 29,6% 1,94
kontroll

för sjuk- och hälsovård 71,1% 2,66...svara 71,4% 2,68
för de äldreatt har 69,1% 2,66...svara 58,5% 2,52en

hygglig levnadsstandard

...upprätthålla hygglig Ievnads- 38,3% 2,26 15,2%en 1,68
standard för de arbetslösa

...minska inkomstskillnaderna 42,8% 2,03 21,6% 1,42
mellan rika och fattiga

ekonomiskt stöd till univer- 36,0% 2,11...ge 34,0% 2,16
sitetsstuderande föräldrar harvars
låga inkomster

...skapa hyggliga boendeförhållan- 27,0% 2,05 23,5% 1,96
förden dem inte rådsjälva harsom

n minimum 1236 1095

Källa: ISSP96

Tabell Interventionsindex i ochSverige ZeelandNya

Sverige Nya Zeeland

lnterventionsindex 17,96 15,82

Cronbach’s Alpha 0,85 0,81

n 1092 945

intressant dåDetta det i utsträckning kan speglaär insti-sägasstor
tutionella effekter: fri och allmän sjukvård och utbildning var som

centrala inslag deni nyzeeländska Välfärdspolitiksett ovan som
etablerades redan kriget.innan Arbetslöshetspolitik har däremot, till
skillnad från den svenska modellens fokus sysselsättningspolitik,

det hela eftersattVarit och residualt område.taget ett
tabell har frågornaI till7 "Interventionsindex".summerats ett

Indexet kan variera mellan och och förprecis de enskildaO 24 som
frågorna indikerar högre indexvärde starkare stöd för statlig inter-
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högreframgår värdet indexet i Sverige i Nyavention. Som änär
redan tabelluppenbart iZeeland, något som var

för respektivestarkaste stödethittar då detvilkaI grupper
skiljer dessaOch sigmotståndet statlig interventionstörsta mot

jämförs värdenaländerna tabellmellan de båda I 8mönster
MCA-analys.olika"Interventionsindex" i Igrupper genom en

tabellvariabler inkluderatsdenna har i Dessa4 ärovan.samma som
attityder tillför studerasamtliga fall relevantanämligen i även att

för ochbetydelsevälfärdspolitik: välfärdsstaten har mänsstor
omfördelar mellandenlivschanser och relationer;kvinnors resurser

modifierar relationen mellanlivscykelfaser denoch generationer;
levnadsförhållanden och mellan arbetsgiva-ochmarknadspositioner

fångas klass-utsträckningoch anställda, ipositioner stor avsomre
utbildningsresurser.ochpositioner

framträdandegruppskillnaderna attityder iitabellI 8 ärattser
klasskillnaderna attityderFramför allt det iSverige. ärär stora,som

för variablerkontroll ide reduceras ganska lite övrigaoch mo-av en
Även indexvärdetskiljerefter för variabler sigdellen. kontroll övriga

och högrefacklärda arbetare tjänstemän.fem skalsteg mellannära
sambandmindre, de starkaUtbildningsskillnaderna betydligtär

klasspositionerfinner bivariat reducerasnivå avsevärt när tasen
statligskeptiska tilluniversitetsutbildademed bilden: dei äratt mer

gymnasieutbildning berormeddeintervention någonän t.ex.typ av
de har högre klasspositioner.helt att

Åldersskillnaderna framträdande.attityder ocksåi är yngre
framförvälfärdsstaten.skepsisrespondenter desto Det ärstörre mot

skiljerallra sig sittallt den utyngsta svagaregenomgruppen som
Även återfinnsoch kvinnormellanstöd för statlig intervention. män

förväntad riktning.attitydskillnader i
Zeeland ioch kvinnor iSkillnaderna mellan Nya änär störremän
gruppskill-ungefär densamma,Betydelsen ålderSverige. är menav

därlivscykelmönster,följer utpräglatZeelandnaderna i Nya ett mer
"småbarnsfasen det starkastede äldsta och uppvisarigrupperna

utbildningskeptiska. Klass ochmedan de medelåldersstödet är mer
Zeelandhar betydligt mindre betydelse i Sverige,i Nya ävenän om

sätt.liknandegruppskillnadermönstren utserav
sambandetfråga besvara hurDen återstår är utatt sersom nu

och poli-politisk tillitpolitisk tilltromellan de båda aspekter av -
och attity-självförtroende analyserades avsnittettiskt i ovansom-

institutionellaUtifrånstatlig i vissader till intervention. argument
politisk tillitden har högborde förväntateorier att som enoss

poli-sambandet mellanborde stödja statlig intervention.också Hur
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tiskt självförtroende och attityder till statlig bordeintervention utse
dock ha uppfattningsvårare förhand.någonär att om

Tabell Interventionsindex olika ochi i Sverige Nyagrupper
Zeeland. MCA

Sverige Nya Zeeland

Medelvärde 17,86 15,76

Medelvärdes- Faktisk Justerad Faktisk Justerad
awikelse Eta Beta Eta Beta

o,14" 0,09" 0,17" 0,15Kön
Män -0,55 -0,36 -0,76 -0,72
Kvinnor 0,65 0,43 0,72 0,69
Ålder 0,18 0,16 0,20" 0,18
-20 -2,55 -3,67 -0,16 0,15
21-30 —0,50 —0,78 0,62 0,91
31-40 —0,96 —0,65 -0,83 -0,65
41-50 —0,30 0,03 —0,91 —0,91
50-64 0,64 0,55 0,36 0,13
65- 1,28 0,94 1,44 1,19

0,39 0,35 o,23"Klass —
facklärda arbetare 1,80 1,51 0,52 -

Facklärda arbetare 1,13 1,27 1,13 -
Lägre tjänstemän 0,72 0,61 0,95 —
Tjm mellannivå -0,90 -0,67 -0,38 -Högre tjänstemän -3,43 -3,12 -2,16 -
Företagare -1 .23 -1,33 -0,49 -

0,30 0,12" o,16" o,14Utbildning
Grundskola 1,94 0,86 0,98 0,86
Gymnasium —0,39etc -0,36 -0,32 -0,29
Universitetsexamen -1,94 -0,28 -0,99 -0,86
F72% 20,9 8,6—
Signifikansnivåer "“‘ 0.001-nivån "" 0.01-nivån 0.05-nivån"

Zeeland endast för dema arbeteI Nya i

Redan de analyser hittills genomförts kan dessutomav som ana
relationen mellan politisk tillit och attityder till välfärdspolitik äratt

komplex vad den teoretiska debatten sken Detän ärmer ger av.
nämligen utsträckningi högre tjänstemän ochstor samma grupper —
högutbildade både den starkasteuppvisar politiska tilliten ochsom-
de skeptiska attityderna vad gäller statlig intervention.mest
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finns dock skäl direkt studera hur sambandenDet att utmer ser
mellan politisk tillit, politiskt självförtroende och attityder till väl-
färdsstatens tabell redovisas hur sambanden mellan poli-I 9ansvar.
tisk tillit och självförtroendepolitiskt sidan och attityder tillå ena
statlig intervention den andra och Zeeland.i Sverigeå Nyautser
Eftersom frågan yrke endast ställts till de arbetar i Nyaom som
Zeeland, och sambanden befolkningendenna starkarei iär ängrupp

helhet redovisas sambanden både för befolkningen ochi stortsom
för den arbetande befolkningen.

Tabell Samband mellan Politisk tillit/ Politiskt självförtroende
och B-koefficienterInterventionsindex.

Politisk tillit Politiskt självförtroende
Sverige NyaZeeland NyaZeeland Sverige NyaZeeland NyaZeeland

alla arbetande alla arbetande

-o,13" —o,27" -0.25"Utan kontroll -0,o7 —o,o7 —o,12
—o,12" —o,23" —o,19Med kön -0,05 —o,oe —0,08
-0,14" —o,31" —o,14‘ —o,24"ålderMed -o,0e -0,09

—o,17Med klass 0,04 -0,05 0,01- —
—o,o9 —o,17" —o,21Med utbildning —o,o1 -0,04 —o,1o
—o,o9Med alla 0,06 —o,o3 0,01 -0,06 -0,09

Signifikansnivåer """" 0.00l-nivån """ 0.01-nivån QOS-nivån"

framgår tabell sambanden mellan graden politisk tillitSom 9 ärav av
och attityder till välfärdsstaten deSverige inteuppnårI sta-svaga.

signifikans,tistisk enkla samband eller med kontroll försigvare som
andra variabler. Zeeland förtecknen sambanden, därI Nya är
signifikanta återfinns,sådana genomgående harnegativa. De som
högre politisk tillit stödjer välfärdsstatlig mindreintervention i ut-
sträckning de har lägre tillit. finns alltså helstingaDetän som som
tecken hög politisk tillit, det det här har definierats ochsättatt

hand hand föri med stöd statlig intervention.gårmätts,
fråga det politiska självförtroendet mellan dettaI attom ser

välfärdsstatenoch attityder till finns tydligai Sverige negativa sam-
band andra variabler dessa inkluderas. haringa två Denär än som

politiskt självförtroende stödjer mindre utsträckning andrai änstort
statlig beror dock uteslutande bådeintervention. atti-Detta att
tyder till välfärdsstaten självförtroendetoch det politiska tydligtså
bestäms klasspositionen. denna försvin-med modelleniNär tasav

sambanden självförtroendemellan politiskt och attityder tillner
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välfärdsstaten självförtroendehelt. de med politisktAtt svagt ten-
derar välfärdsstatenstödja alltså orsakat dettainte justäratt av svaga
självförtroende; det harorsakatär att svagtsamma grupper somav
politiskt självförtroende också har starkare stöd för väl-ett
färdspolitiken.

befolkningenZeeland sambanden hela mellan politisktiI Nya är
självförtroende välfärdspolitik för-och attityder till Bland desvaga.

samband.finns försvagasvärvsarbetande starkare kon-Dessa av en
stanthållning för mycketklass, likainte i Sverige. Det ärsommen
först alla variabler med sambanden statistisktintenär ärtas som
signifikanta.

självförtroende obefintligpolitiskt och politisk tillit spelarAtt en
välfärdspolitikroll bestämma attityder till styrks ocksåi att attav

sambanden mellan de andra variablerna kön, klass, ålder, utbild-—
och välfärdspolitiken förändrasattityder till knappast allsning när-

med politisk tillit och politiskt självförtroende modellenitar
tabeller från författaren. hellerdetta kan erhållasvisar Intesom
ökar modellens förklaringsvärde, uttryckt andelen förklaradsom va-
rians. tycks det viktigaste resultatet detta bliri avsnittDet som om

finner helst samband mellannegativt i inteså måtto någraatt som
politisk tillit och självförtroende ochpolitiskt sidan attityderå ena
till välfärdsstaten den andra. slutsatsavsnittet återkommer tillå I
hur detta resultat egentligen ska tolkas.

Slutsats

kapitlets inledning frågor denställde empiriskajagI några som
frågoranalysen besvara. första knippet rörde denavsåg Detatt po-

litiska tilltrons och bestämningsfaktorerinbördes sambandnivå, i
och Zeeland. kan konstateras denSverige nivånNya Här att po-

litiska befolkningentilltron låg bägge länderna: andelariär stora av
hävdar de offentligalitar politiker och och harinte tjänstemänatt
liten tillit till vilja och förmåga respondera väljarnassystemets att
krav. politiska tilliten och självförtroendet lägreDen i Sve-är ännu

Zeeland.rige i Nyaän
frågan faktorervilka strukturerar politisk tillit ochI om som po-

litiskt självförtroende framför stratifi-det allt arbetsmarknadensär
eringsmekanismer, fångadehär skillnader mellan utbildnings- ochi
klasskategorier, framträdande. synnerhetgäller i iDetta Sve-ärsom

och särskilt vad gäller det politiska självförtroendet:rige denna
punkt klasskillnaderna frapperande dragiDetär ärstora. stora sam-
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Zeelandi Sverige iNya låg respektiveuppvisarma grupper som som
hög politisk tilltro, gruppskillnaderna det hela någotär tagetmen

i Sverige.större
den andra frågor spordes huruvida den politiskauppsättningenI

tilltron viktig bestämning för välfärdsstaten,attityder till någotär en
förhand och utifrån teoretiska förväntakundeargumentsom man

blir entydigt nekande: sambandensig. mellan denHär svaret
politiska tilltrons olika aspekter och vad bör göra ärstatensynen
helt obefintliga både och Zeeland. Jämfört med dei Sverige Nya

klasskillnaderna välfärdsstaten,åsikter kring speciellti istora
åsiktsskillnaderna mellan de med hög och låg tillit ochSverige, är

självförtroende minimala.
resultat kan inledningsvis antyddes diskuteras rela-Dessa isom

till såväl den pågående debattention politisk tilltro och dess be-om
stämningsfaktorer, debatten politiskade institutionernassom om
betydelse för välfärdsstatsattityder. det första avseendet detI är

ha förviktigt klart detta kapitel berört detsig inte varitatt att som
de flesta tidigare syfte: jämföraundersökningars ochprimära att
förklara förändringar politisk framförtilltro tid och allt deni över
påtagliga nedgången denna tilltro kunnat olikai registrera iman

Listhaug m.fl.länder Holmberg stället harNye 1999. I1995; 1997;
fokus jämförainriktat olika politiska tillit ochvarit att gruppers
självförtroende och mellan de båda länderna.inom

Vad framför allt framtonat jämförelse,i denna och tidi-som som
föga vid"undersökningar lagt vikt de påtagliga klasskillna-ärgare

derna politisk tilltro. föri kan uttryck klassrela-Det ettses som
långa de bara formartionernas direkt produktions- ochintearm att

fördelningsrelaterade attityder; de har betydelse förävenstor synen
det politiska och den politiska kompetensen. Mansystemet egna

skulle till och detmed kunna tragisk paradoxnågot attse som av en
marknadssvaga beroende politikenär mestgrupper, som av som en

för kompensera denna marknadssvaghet, samtidigt deärattarena
litarminst utsträckning detta politiska ochi sinsystemsom egen

politiska förmåga.
skulle sannolikt värdefullt fortsatta analyser för-Det iattvara av

ändringar politisk tilltro hänsyn till hur dessa förändringari även ta
relaterade klassförhållanden.till Förändras den politiska tilltron, iär

dess olika aspekter, olika klasser, eller hittar teck-isättsamma
konvergens förklarareller polarisering Vilka mekanismer bästen

sambanden mellan klasspositioner och politisk tilltro Som sett
kan skillnader utbildning förklara hel del sambandet mellani en av
klass och politisk tillit, medan falletdetta vad gäller detinte är
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självförtroendet.politiska belysa vilka ytterligare mekanismerAtt
här angelägen forskningsuppgift.gällandesiggörsom synes som en
fråga den politiska tilltrons betydelse för välfärdsstatligaI om

attityder den tidigare arbete hävdade jagringa. Iär ett attsom synes
de obefintliga samband fann mellan politisk tilltro och attityderjag

välfärdsstatentill och eventuellt kunde beroi Sverige Norge att
välfärdsstaten omfattningde skandinaviska länderna ochi singenom
universella karaktär blivit självklart inslag människorsisåett
vardagsliv den politiska här skulle ha liten betydelsetilltron justatt
för välfärdsstaten Svallfors 1999b. Efter ha repli-attsynen nu
kerat resultaten väsensskild välfärdsstat deni så pass som nyzee-en

obefintligaländska de sambanden mellan politiskjagvågar påstå att
välfärdsstaten specifikttilltro och attityder till skan-inte någonär

dinavisk märklighet sannolikt kommer replikeras andraiattutan
finns därförvästliga industriländer. anledning generelltDet att mer

diskutera resultaten.
tänkbar förklaring till samband finna kundeingaEn ståttatt att

de valda indikatorerna politisk tilltro lämpliga.inte Påärattvara
sådant lätt valda indikatorernaavvisa. Desätt ärett ett argument att

fånganämligen de aspekter debatten pekatsprecis iatt utsynes som
offentligacentrala: tilliten till politiker och tjänstemän,som synen

det politiska lyhördhet och möjligheter på-systemets attegna
verka politiken. Samtidigt kan dock utesluta deinte i vissattman
utsträckning påverkas den sittande regeringen änav synen snarare
långsiktiga värderingar och demokrati. falletkring politik Om så är
skulle detta kunna bidra till fördunkla sambanden mellan politiskatt

välfärdsstaten.tilltro och synen
Även sambandet mellan politisk tilltro det här har de-om som-

finierats välfärdspolitikoch och attityder till alltsåmätts är svaga—
betyder det institutionellanödvändigtvis detinte att argumentet

felaktigt.skulle kan mycket väl tänka de välfärds-sigMan attvara
politiska bemärkelse och derasinstitutionerna i snäv sätt attmer
fungera fundamentalt för välfärdsstatligade attityderna. Somär
Rothstein påpekar upplevsinstitutioner rättvisa1994 är som som

effektivaoch sannolikt förutsättning för välfärdspolitiken skaatten
erhålla förstöd medborgarna.

därför forsk-kan andra område behoviDetta ettses om av mer
välfärdsstatliganämligen hur de procedurerning, institutionernas

och funktionssätt bidrar forma derastill legitimitet. Häratt egen
skulle såväl attitydforskning haimplementerings- mycket attsom
bidra med. sådan forskning dock för möjlighetenbörEn öppenvara

hur fungerar administrativt kaninstitutionernaatt rentav synen

126



STEFAN SVALLFORS

ha liten betydelse: kanske det stratifierade och stratifierandeär som
fördelningsinstanser de välfärdspolitiska institutionerna inverkar
sitt opinionsstöd, marknadskompenserandesin ocheget genom
riskreducerande funktion.

Även den låga politiska tilltron alltså fåtti Sverige inteom som
resultat allmän svikt stödet förnågon i kollektiva ordningar, som
välfärdspolitiken, dock de resultat redovisats dettaistämmer som

Ärkapitel och refererad forskning till eftertanke. nedgången iannan
politisk tilltro bara sund införskepsis auktoritär ledarstil ochen
byråkratiska arbetsformer, misstro"mogen statsvetarenen som

MöllerTommy uttrycker det Inglehart1998 just1997 menar
detta försöki koppla nedgången politisk tilltro till grund-iett att
läggande Värderingsförskjutningar i anti-auktoritär och allmänt
post-materialistisk" riktning. varför falldet bland deiMen såär
lågutbildade och arbetarna hittar den politiska tilltronsvagaste
Fick Inglehart borde det väl bland de högutbildade post-tro vara
materialisterna" borde finna den skepsisen Eller signalerarstörsta
den ömsesidiga skepsisen mellan folk och politiska eliter som
inledningsvis refererade allvarligare: utvecklingnågot i post-en
demokratisk riktning, där demokratin princip ärsom
okontroversiell. .och därför för därgiven, samtidigttas ut-men.
vecklingen glidit allt längre från de bekännerprinciper tillsigman
Jacobsson 1997:316.

sjunkande ochDen låga politiska tilltron riktningivetter moten
sund skepsis auktoritära politikformer; i gränsarmoten en annan

den cynism, uppgivenhet och utveckling allt elit-mot moten mer
styrda politiska och ZeelandSverige Nya måsystem. vara geogra-
fiska antipoder, detta avseende delari de hotbild.snarastmen en
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Noter

i frånerhållit ekonomiskt stödredovisas harForskningen i Huma-uppsatsensom
Jubileumsfond ochforskningsrådet, Riksbankensnistisk-samhällsvetenskapliga

till Davidson, Phil Gendall,Socialvetenskapliga forskningsrådet. Tack Alex Sören
information. Alex har dessutomVowles för goda råd ochHolmberg och Jack

tidigarekonstruktiva kommentarer.med uppmuntrande och versionbidragit En av
sociologförbunds Stockholm,presenterades vid ikapitlet Sveriges årsmöte 28-29

för stimulerande diskussion.vid detta tillfälleTack till deltagarnajanuari 1999. en
1 referera till landetZeeland det ganska vanligt AotearoaI Nya är att somnumer

har dockden första delen det maoriskaZealand, där avståttJagNew är namnet.
från detta då helt okänt i Sverigeärnamnet

internal eflicacy och2 den mellandistinktion formuleras engelskaDenna som
svenskan.begrepp tillexternal efficacy, vilket svåröversattaär

incumbent-based3 regime-based ochm.fl. dessutom mellanskiljerCraig 1990 trust
belägga empiriskt.finner denna distinktion inte gårtrust, attattmen

4 från starkt" till starkthar för fråga fem "TarSvarsskalan varje Instämmersteg,
från intresserad tillfrågans svarsskala fem Mycketavstånd". isista gårDen steg

ochstarkt påståendeintresserad. ialls instämmer "tarDen 2,4,5,7Inte som
ha "mycket poli-avstånd från påstående ochstarkt sig stort1,3 samt uppger

ellerfår fall det högsta värdettiskt respektiveintresse i De svarat vetsom
alls frågan har utelämnats.inte svarat

frågor till5 enstakafaktoranalys reduceras den totala ivariationenI svarenen
medhar starkt sambandunderliggande s.k. faktorer.antal Frågormönster,ett som

underliggandefår korrelationer, s.k. faktorladdningar, medvarandra höga samma
inbördes sammanhang korrelerar med olikafaktor, medan frågor med svagt

Principal Components-analysfaktorer. faktoranalys redovisas s.k.Den är ensom
rotationsmetoder alltAndra extraktions- och imed Varimax rotation. väsent-ger

de redovisas tabellen.ligt liknande resultat isom som
tvåfak-" resultaten stipuleradZeeland de siffror redovisasFör Nya är av ensom

faktorer tillämpas Eigenvaluedet normala kriteriet för antalettorlösning. När
dåfaktorer. första faktorn tabellurskiljs Zeeland ii Den 21, Nya tre separeras

ochtillit bemärkelse indikatorfaktorer, där den relaterar till i 7,två 6snävena
indikatorandra till det politiskaoch den responsivitet 1-3.systemetssynen

m.fl. också gjorde siddistinktion Craig 13.1990 seDenna är som synes en som
otydlig detupptäcka bEftersom denna distinktion i Sverige, iintea går äratt

faktorer, index med otillfredsställandeladdar bägge dessaindikator c2att ger
information, valdes denföga substantielltreliabilitet och d intressantger av

följanderedovisas tabell ochdimensionsanalys och indexkonstruktion i 2som
frånkan erhållasResultat från andra alternativa dimensionsanalyseranalyser.

författaren.
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7 deAlpha reliabilitetsmått, enkelt uttryckt indikerarCronbachs är ett som om
index verkligen sak. tumregel brukarvariabler ingår i Sommäterett samma ensom

fullt tillfredsställande, medanbetrakta Alpha-värde 0.70änettman mer som
förmindre har för låg reliabilitet användas.index med Alpha-värden 0.60än att

8 förutsätter modell, effekterna för variabeladditiv dvs. vissMCA äratt enen
modellen. Meddesamma värdet den andra oberoende variablerna i någotoavsett

detta för de variablerenstaka undantag gäller ingår.som
9 modellen för dem har arbetebåde klass och utbildning inkluderas iiNär som

medanZeeland minskar klasskillnaderna påtagligt betaO,12 sign,Nya
jämfört medutbildningskategorier minskar särskilt mycketskillnaderna mellan inte

modellenbetaO,19M. konkluderadem finner kan alltsåi Vi attman
tillklasskillnaderna politiskt självförtroende mellan klasser Zeelandi Nya

framgårmedan dettaövervägande delen beror skillnader utbildningi som av
fallettabell inte i Sverige.4 är

O finnsAnledningen inkludera other högerkategorin beror dettill iatt att
undersökning sympatiserade medgoda skäl de flesta dessa i års1996att anta att av

underand utpräglat nyliberaltACT, partiTaxpayersAssociation Consumers ett
Douglas och Richard Prebble.ledning f d Labour-ministrarna visarDetRogerav

välfärdsstatskritiska allaother-kategorin denocksåsig äratt mest av
delenZeeland, vilket stöder antagandet den tillpartikategorier i Nya störstaatt

består ACT-anhängare.av
1 frågor stimulera tillväxten industrin"batteriet ingick också inom...I attom

miljöförstöring"."minföra lagstiftning för minska industrinsoch strikt Dessaatt
frågorna.förvånande, samband med de gällerhar, föga övriga iDettasvagt syn-

frågor kan indikatorernerhet den dessa dessutom knappastDå ses somsenare.
från summeradevälfärdsstatligt har de utelämnats tabellen och senareengagemang

bildarfrågor tabellen hänger väl ochindex. redovisas iDe somsammansom
reliabilitet.framgår tabell index med högi 7

‘Z finns detförklara välfärdsstatsattitydersyftet variationerprimärt varit iOm att
betydelse. Skillnader mellan ochfler jämförelser kunde tänkas ha privat-som

mellanarbetande och arbetslösa och skillnaderoffentliganställda, skillnader mellan
olika inkomstskikt de relevanta.någraär mestav
13 inkluderas och klass därigenom kanVid analys där endast de med arbete tasen

förkonstanthåller demed minskar Beta-koefficienten för klass till 0,19 när man
från förvariablerna modellen. Koefficienten för utbildning minskarandra i Eta0,13

förtill signifikant.Beta0,06
fallet braVarför detta har för närvarandejag inget på.är svar

15 tiondels bådesjälva Verket sjunker andelen förklarad ivarians någonI procent
eftersom fler variableroch Zeeland. egentligen möjligt iinteSverige DettaNya är

definitionsmässigt medföra lägre andel förklaradmodell kan varians.inteen
exakt likadanaförklaras populationen de båda modellernaResultatet i inte ärattav

grund frågor.uteblivna vissasvarav
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16Demokratirådets konstaterar visserligen skillnaderna mellansenaste rapport att
olika yrkesgrupper författarna fästerse liten vikt114-115,är stora ovan, s. men
vid detta slutsatser, däri sina stället lyfter frami invandrares och arbetslösasman
marginalisering. hur utsträckning skillnader mellanI invandrare och svenskarstor
eller mellan arbetslösa och arbetande själva verketi klasskillnader hellergårärsom

utläsainte emedan multivariatainga analyser genomförsatt rapporten,ur
m.fl.Petersson 1998.
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stilltigerHälsan

svenskliknöjdhet iOm ochvanmakt, apati
demokrati

Tommy Möller

lik-politiska minskar,deltagandet partierValdeltagandet sjunker, i
utveckling,för politiker. skall dennaförtroendet Hur somsom

länder, förståsandratid såväl iunder längre i Sverigepågått somen
den‘framför hur allvarligOch allt: är

innebörden och dis-beskrivaSyftet med 1är attuppsatsen av
därtill allt dömaförklaringar till det låga ochtänkbarakutera attav

bland medborgarna,minskande politiska 2samt attengagemanget
frågandata söka besvaratillgängliga empiriskamed utgångspunkt i

ha. Avslut-förklaringar kanevidens dessavilken empirisk sägas
de olikade implikationernadiskuteras normativaningsvis 3 av

förklaringarna.
bakgrunden.kortfinns emellertid anledning erinraFörst att om

politisktminskatEtt engagemang
och högstabil nivå iunder lång tid legatValdeltagandet har en

perioden medlångapolitik. Under den decenniersvensk tre en-
deungefär eller lite drygtkammarriksdag har 90 röst-procent av
knapptdärefter har sjunkitfram till nivånberättigade 1985,röstat

den lägstafem procentenheter för nivån procent81,4nå1998att
följakt-Valdeltagandet harandrakammarvaletdetsedan 1958.extra

sedanprocentenheter mittenligen sjunkit med knappt 1980-10 av
tillvaldeltagande de båda valenTill detta skall läggas italet. ett

chockvågorutlöstochEuropaparlamentet nivå19991995 somen
respektivedebatten:i 38,841,6 procent.

korn knappastriksdagsvaletsjunkande Valdeltagandet iDet 1998
varningsteckenflerahadefrån klar himmel;blixt tvärtomensom en
demokratinshar debattförekommit. Under hela nittiotalet en om
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kris förpågått. Utgångspunkten denna debatt hari första hand det
minskade dei politiska partierna ocksåvarit, detengagemanget men

allmänt sjunkande förintresset politiska aktiviteter har iståttrent
fokus för diskussionen. deltagare harMånga uttryckt farhågor för

den svenska formen demokrati, med starkt medborgar-att ettav
inom för stark folkrörelsetradition, godärengagemang ramen en

dö sotdöden. demokrati engageradeEn medborgareväg att utan
kan, framhålls det, behållainte den vitalitet nödvändig.ärsom

Med det sjunkande Valdeltagandet tillfördes bränsle i1998 nytt
debatten demokratins kris. Orsakerna till det låga röstetalet blevom
föremål för uppmärksamhet, liksom implikationerna och konse-
kvenserna detta. Kunde trenden fortsätta och vad innebar falli såav

fördet demokratins framtid
säkraNågra dessa frågor finns inte. utsträck-Iännusvar stor

detning också fråga bedömningsfrågor subjektivt slag.är om av mer
Kommande forskningsrapporter förhoppningsviskan ett mer
auktoritativt orsaker ochnågot möjligen också tänkba-sätt säga om

konsekvenser det allt lägre Valdeltagandet. det samtidigtMen ärra av
viktigt redan framhålla det efter forskningenävenatt attnu att om-
allt väl lyckats tillföragår debatten och perspektivvidgandeny-
kunskap finnssannolikt betydande för skildaett utrymme nor-

bedömningar.mativa finns nämligen diametraltDet olikartade syn-
och förväntningar vilken roll medborgarna skall ha i välsätt en

fungerande demokrati.

Två tolkningsperspektiv

vanligt förekommandeEn och mycket plausibel tolkning detär att
sjunkande Valdeltagandet hänger med den växande politi-samman
kermisstron. börjar, enligtFörst detta tolkningsperspektiv,nu
misstron konsekvenser.att

länge ValdeltagandetSå låg det lätt90runt procent attvar upp-
fatta larmrapporterna ökad politikermisstro baranågotom som som
fanns valforskarnasi tabeller. Varför skulle medborgarna siggöra
besväret till vallokalen de åtminstone kändeinte visstatt om ett
förtroende för de ochpartier kandidater fanns välja mellanattsom

allt väsentligt harI medborgarna också etablerade partier.röstat
har förvissoProteströstning förekommit. val röstadesI års1988

miljöpartiet riksdageni delvis med hjälp Tre årproteströster.av
nådde hittillsproteströstningen omfattandesin nivå: 27senare mest

väljarna valde inte stödja denågot partierprocent attav av sex som
då representerade riksdagen,i antingen någotröstavar attgenom
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påtaglig har dockeller alls.eller blanktparti inte Meströstaannat
lokala harAntalet partierkommunerna.proteströstningen Varit i

det sammanlagt lokalaEfter valökat oavbrutet. års 1581998 är par-
kommunfullmäktigeförsamlingar.representerade landetstier i

föregåtts successivvalet, dessutomdet.Raset senaste av ensom
föregående valen, tyderValdeltagandet deminskning närmastav

Och,finns verkligheten.dock också imisstron attsagt,att som
därmedkonsekvenser.den också börjar misstroDennaatt somnu

och betydligtkänna möjligensannolikt tillsig är ett annatavger
tidigareden Tyallvarligare slag proteströstning på.än attsett prov

demokratins ochden primäramedborgarna representativa mestratar
valen kanfundamentala påverkanskanal de allmänna ettvara--

demokratiska styrelseskicketde också vänder dettecken att
ryggen.

förutsätter emellertid icke-röstningperspektivDetta är ettatt
dethandling denuttryck för politiskt medveten i meningen äratten

sjunkande val-politiskafråga det Detsystemet.motprotestom en
alltenligt detta betraktelsesätt,deltagandet handlar således, attom

vänder från politiken.ellerfler medborgare vrede resignation sigi
förklarar detoch utanförskapsåledes vanmakthypotesEn är att

Valdeltagandet.sjunkande
heltkan också sentimentdetMen typ somannan avvara en

Kanskenämligenupphov till politisk passivitet, ointresse. varger
frånväljare avstodgjordedet brist intresse mångajust attattsom

forskarrapport hävdas det justbege till vallokalernasig I äratten
förden verkliga utmaningendetta bristen ärengagemang som-—

demokratin:

för-demokratinden den svalasannolikt inteDet är utan somsvaga --
framtida problem skallfolkstyrelsensbelysas den svenskatjänar näratt

problemförmodligendiskuteras. svala känslorDe mångas störreär ett
fås avståndstagande Nord 71.några 1999:än

alltsåsval demokratiNord syftar han talarVad Lars ärnär om en
kännetecknarpolitikerden djupainte animositet ettmot ge-som

upphov tillsannolikt mins-politikerförakt och givitnuint ettsom
bredafinns hos denpolitiskakat valdeltagande. den apatiDet är som

detvitalitethotar demokratins än av-snararesommassan
politikerföraktåterfinns individer medståndstagande hos somsom

grundproblemet.beskrivs som
för politik någontingkanske det relativa ointressetinteNu är

Valdeltagandet beror oin-det sjunkandevilket talar mot attnytt,
socialamed denkombinationiMen säger attatttresse. norm som
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icke-röstning mindre acceptabelt politiskt beteende jfr be-är ett
röstskolkare stigande gradi tycks kommit urlakasgreppet att

Gilljam Möller framstår också8C ointresset1996: 161, som en
tänkbar hypotes till det sjunkande Valdeltagandet val.i års1998 Ett

stöd förvisst denna tolkning finns i DemokratirådsSNS medbor-
garundersökning från denna framgår det blivitI mindre1998. att
vanligt medborgarna röstdeltagande medborgerligatt ser som en
dygd såväl effektivt påverka samhället Peterssonsättettsom att
m.fl. tendensen förhållandevis1998: 130. Men52, är svag.

behöver alltså längreMan inte skämmas för sitt politiska ointres-
hemmaAtt valdagen tycks längreinte klander-stannase. ettvara

beteende tidigare.värt sättsamma som
Huruvida detta ointresse sedan betrakta allvarligtär att ettsom

problem eller beroende vilka normativa bedömningarär av man
väljer Enligt deltagardemokratiskt perspektiv formallgöra. äratt ett

politisk styggelseapati eller väsensfrämman-någontingav rentaven
de i demokrati BarberPateman 1970; 1984.en

från konkurrensdemokratiskSett utgångspunkt blir ochapatien
passivitet mindre dramatisk. Tongivande för sådan demokrati-en
konception framför forskareallt Joseph Schumpeterär 1942som
och Giovanni Sartori 1987, torde svensk debattnågon imen om
formulerat denna ståndpunkt lika tydligt och provokativt sättett

Schein i Moderna Tider:Harrysom
Den politiska hälsan likgiltigheten, för författning ellerstörsta vårär
för jordbrukspolitiken, för den kommunala vattenförsörjningen eller
inbördeskriget Sudan.i medborgarna föredrarMan sigägnaatt

arbete,sitt kärlek,sin krämpor,sina tankarsina och fritid Scheinsin
38.1993:

dennaiSenare problematiseras implikationerna den svalauppsats av
demokratin. Redan här det emellertid hur passivitetär värt att notera
och ointresse inte nödvändigtvis behöver uppfattas proble-som
matiskt. innebär skildaDet perspektiv finnstvå det gäller detnäratt
låga medborgarengagemanget; pessimistiskt krisperspektiv ochett

avdramatiserande. Enligt det förra befinner demokratinsig iett mer
kris. vanmakt frustrationsvår Det och förmodas ligga bakomär som

det vikande Medborgarna vänder politikenengagemanget. ryggen,
vilket får demokratin förtvina. Enligt det perspektivetatt senare
ifrågasätts tolkningen det vanmakt och politikermisstroäratt ettav

slag förklarargenuint engagemangsminskningen. så-Ettmer som
dant kan förvisso finnas, marginalen och det knap-ärmen mer

huvudförklaringen till engagemangsminskningen. stället pekarIpast
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avsaknadenmedborgarna:blandliknöjdhetenden relativa avman
hälsan tigertolkaspolitisktochproteströstning attsomengagemang

still.
mindreoch dendock,finnsdenna passivitetvariant ärEn av

för den genuinauttryckenkeltheltkanidyllisk: passiviteten ettvara
medpolitisk apati. Låtkan benämnasform ointresse osssomav

förgrund dennatillliggerdatakvalitativahjälp de uppsatssomav
dettaskärskåda närmare.

apatiochointressePassivitet,
urvaletiflesta intervjupersonernaför de allraKännetecknande är ett
variationerpolitik.för vissatydligt Menmindre ointresseellermer

Å dvs.apatiskapolitisktfinns alltsåsidanändå.finns personer,ena
Å ocksåfinnsandra sidanattityder.apolitiskabärpersoner som

särskilt starkt ipolitiska intressesådana, motsatsattutan varavars
kanbeskaffenhet de intesådanändåförratill den är attavgruppens,

politiken,skermed vad iföljerindifferenta. Debeskrivas somsom
åskådarplats.och frånförströtttämligenmen

anmärk-apatiskapolitisktdeförsta kategorin utgörDen en--
Efter-intervjuade.defemtedelurvaletandel i enningsvärt avstor

statistiskamedgerinte någraantalet intervjuer st.120 genera-som
antalmaterialet idiskuteravanskligtdetliseringar är termer avatt

fö-frekventadendettadetandelar,och värtär noteraatttrotsmen
vanligtdetde äldreblandattityd. Särskiltsådanrekomsten ärav en

här sinaDelaktighetenpolitikenvänderhelt ärryggen.att man
Hel-Rosenbad ochihändelserobefintlig.håll De äger rumsom

upphetsatmediernaochgeandsholmen, rapporterar upp-om,som
huvud inte.märksammas över taget

Medåskådardemokrater.förkallaskanandra kategorinDen
Theklassiska boken Civicdenterminologi ioch VerbasAlmonds
den"deltagare iåskådardemokraterdessaCulture 1963 är me-
finns där-dethänder;med vadföljerochdeningen röstar somatt

Åtminstonedeltagande.för aktivtpotentialmed i månnågon etten
starktpolitik varierarkunskapernaför ochbland vissa. Intresset om

perspekti-åskådardemokrater. Ide intervjupersonermellan ärsom
dedetta viktigt Mångapotentiell aktivitet är notera.att avvet av

alltpolitik dekunskapsådannämligenharpassiva attatt avom
behövdedepåverka situationsinmöjlighetskulle hadöma omatt

påverkansmöj-bedömatveksamtdetandradet. För ärgöra attmer
passivitetmellankopplingsjälvklarfinns alltså ingenligheterna. Det
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och ointresse intresserade och välinformeradeäven kanpersoner-
passiva.vara

Helt passiva allmänheti inte dessa åskådardemokrater.är För-
de allmännai val diskuterar de emellanåtröstar politiskautom att

frågor med och arbetskamrater. finns hellervänner Det ingen själv-
klar koppling mellan sidanå avsaknad politikerkontakter,ena av

passiviteten praktikeni innebär, och andra sidanå misstrosom
politiker. finnsMisstro hos åskådardemokraterpassiva såvälmot
aktiva, engagerade deltagare.som

En studie de politiskt apatiskanärmare i urvalet visar detav äratt
möjligt genuint ointresserad politik ungefäratt vara av samma

det möjligt fullkomligtsätt ointresseradär idrottsom att vara av
eller konst. Att misstror politikerna försäga att ärman att man
ointresserad politik alltså fel. Man just ingenting.är Dettaav anser

viktig observation.är en
skulleNågon säkert invända och gällandegöramot resonemanget

politisk apati något föruttryck verkligtär genuinatt om ett en
misstro. finnsDet nämligen betydelsefull skillnad vad gälleren
implikationerna likgiltighet inför politik och exempelvis idrott.av
Alla i samhället allt berörda politiken,är ingen undgår den.trots av

kanMan visserligen vända den och därmed undfly sitt med-ryggen
borgerliga ansvar, likafullt berörd. vändaAtt politikenärmen man

alltså, med detta saken,är uttryck försättryggen att attse ge en
implicit och kanske också omedveten form misstro. Resone-av

har tydlig värdeobjektiv anstrykning detså vis kanmanget en att
ligga demokratinsi själva förutsättningsägas alla medborgareatt en-

sig dei angelägenheterna.gagerar gemensamma
sådan kritikEn ifrånutgår bestämd demokratinorm, denen

kommunitära, varje medborgare bör deltasäger i styrelsenattsom
de angelägenheterna, legitimeras politiskav gemensamma annars en

kultur med anti-sociala drag. Med medborgarskapet följer enligt
denna för det medborgareEn passivettnorm ansvar gemensamma.

demokratisk anomaliär Caney Hallberg1992: f..282; 1997: 22en
Med liberalt emellertid passivitet intesynsätt de-är någotett mer
mokratiskt problem. Enligt liberalismen aktivt deltagande iär ett
politiken någonting bör föremål för individernas fria val.som vara
Liksom det medborgerlig rättighet delta,är det rättighetären att en

inte det Parrygöra 1991:168.att
formerTre passivitet kan urskiljas i materialet. det förstaFörav

passivitet deli fall ganskaär många, bestämtnärmareen ett ut-~ -tryck för misstro och alienation. Korthuggna kännetecknan-ärsvar
de för denna kategori frågor ställs politik. fallnär medI någraom
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handlareländet.vill tala Härhelstde intetillägg omatttypenav
avståndstagande. Passi-tydligtmeddet alltså ointresse ettparatom

emellertidkausala relationentillkopplad misstro. Den ärviteten är
betingad misstrokanfall.del Passivitetensvårfixerad i avvaraen

Generellt gällersådan.tillupphovkanlikaväl passivitet engesom
varandramedsammankoppladebåda komponenterdessadock äratt

handlar det isamtidigtföreliggerväldesådant närsätt, attett
självförstärkande slag.kausalutsträckning ettprocess avenstor om

således iresulterarindivid störrehos passiv ännuMisstron enen
individhosOch passivitetensig.obenägenhet somenatt engagera

dis-denstarkare misstrotillupphovi sigmisstror ännu genomger
innebär.politik passivitetentilltansering som

förra visfrån den såskiljer sigpassivitetformenandraDen av
enbartmisstroende justhandlaralls någothärdet inte utanomatt
ochpolitikuppfattningarsaknarPåfallande mångaointresse. om

uttryck isigointressedetta genuinaIbland tyckspolitiker. attta
till lags, arti-intervjuarenförsökrespondenterna, attett varasom

Vanligtvisåsikt.avsaknaduppenbarkulerar yttrarav entrots ensvar
korthuggnahäroch iaxelryckningaridock ointresset ävensig --
vanligtinteoengagerade Jagsynnerligenoch är ett svar,vetsvar.

perspektivanti-liberaltMedtänktaldrighar på"."det jagliksom ett
formimplicitbetraktaspassivitetdennasåledeskan även avensom

misstro.
ochpolitiskt intresse,har visstocksåfinnsDet ettsompersoner

heltpolitik,välinformeradeförhållandevisär en-sommenomsom
formentredjedensig.har tid Dettakelt inte är av pas-att engagera

nödvändigtvis misstro.hyser intesivitet. Dessa upptagna personer
till-med sakernasnöjdamindreellerdemFlera är tvärtom merav

karakteriseras ikanpolitikentillförhållningssättstånd; deras termer
uttrycksåledeskanstill. Passivitet"hälsan tiger även ettvaraattav

förtroende.för
kortfattadedennaefter exposéredanVad är värt att noterasom

ochmellan ointressekopplingenkänneteckenkvalitativa äröver att
tydlig generations-finns dockkan Härmisstro enytterst svag.vara

finns inte någotundersökningdennaäldrede flesta iskillnad. Hos
taladet motiveratfrån politikeravståndstagande gör att omsom

ointresseradebaraenkeltflesta heltmening.djupare Deimisstro är
kanutsträckningsådaniåtskilliga,politik; att mansett, ensomav

för-saknasäldreBland dessaeller apati.indifferenspolitisktala om
engageradeochaktivafordrardemokratinförståelse argumentet att

samhällsmedborgare.
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fleraHos de och medelålders dock situationenärav yngre en
dennai kategori finns många delar den kommunitäraannan: som

Vissa hasig dåligt försäger de alltför passiva.synen. ärsamvete att
följerHär några exempel hur dessa de får frå-närpersoner svarar

hur viktigt det medborgareär olikapågan om sättatt man som
sig i politik:engagerar

ÄrI: medborgare"sämre inte sigman en om man engagerar
det tyckerJa, jag nog.-

medborgareSom har både rättigheter och skyldigheter. Ettman-
problem demokratin förär given. har själv aldrigJag demon-att tar

eller mig något, skrivit insändare,strerat detengagerat mot t.ex. ärmen
Viktigt folk det. Vi alltinggör samhället ordnarär ochatt attvana -fixar. Det problem. Folk blirär sittande med kors.iett armarna

Det självklart skallär sig.att man engagera-
ÄrI "sämre" medborgare inte sigman en om man engagerar

Då—a. bara borgareär inte "medborgare. Ordet "sam-man -hälle betyder häll",samma dvs. delar harMenman ugn. ett gemen-
hushåll. har allaDå tillsammans.samt ett ansvar

Det väldigt viktigtär att sig. Men orkar inte.man engagerar- man
får hoppasMan det andra det. händer faktisktär Detgör jagatt som att

har lite dåligt jag inte eftersommig fak-jagsamvete att engagerar mer
tiskt ganska intresserad. harär tänkt fleraJag gånger sedan, dvs. iatt
framtiden, skall jag politiskt.migengagera

Tre från politiskt intresseraderöster Samtliga denpersoner. attanser
låga engagemangsnivån demokratiproblem.är bådaDeett stort
första själva aktiva i politikenär medlemmarsom i ochpartiett
den tredje passiv.är

Vissa de ointresserade har uttrycklig misstro såvälav en mot po-
litiker politiska institutioner. dennaMen misstro kännetecknassom

den påfallande ofta dåligt underbyggd, och knappastär hellerattav -vid påseende särskiltnärmare intensiv. allt väsentligtär I låterett -
den karakteriserassig "loj skepsis. Eller vill:så rituellsom om man
cynism. De vanligt förekommande åsikterna politikersmest om
brister radas eller mindre mekaniskt och oreflekterat. Poli-upp mer
tikerna sålunda lova för mycket, "käbbla för mycketanses om
småsaker" och Verklighetsfrämmande deni meningen devara att
alltför ofta fattar beslut saker de förstårinte eller behärskar. Ettom
typexempel detta intervjuperson omedelbartär förklararen som
sig helt likgiltig inför politik bryr"jag heltmig enkelt inte"vara - -efter också sig kritisk till politikersägermen som ett tag vara gene-
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politik kan beskrivasförtroende. Attityden till ioch saknarellt ter-
från politiker-löftenlitar aldrigrituell cynism:just "Jagavmer

hon.na, säger
avanceradeden meningenalltså iSlutsatsen ointresse ävenär att
liktydig medbehöver misstro.nödvändigtvispolitisk apati inte vara

mednaturligtvis misstro.sammanhänger ointressetMånga gånger
be-sådantycks då regel ointressetkausala kopplingen iDen attvara

fog talaverkligen medfall kansådanamisstron; i attommanror
alltsåorsakssambandet kanvänder politiken ryggen". Menman

karaktärfår dåomvända, ochockså det misstron en annanvara -
fall avsaknad förståelse.innebär dessasjälva ijust ointresset aven

ofta upphovför politikensförståelse premisserbristDenna ger
för-individerointresseradebildentill misstro. Fram tonar somav

händelseryttranden ochtv-sofforna enstakafrånstrött snappar upp
Bourdieukultursociologenfranske Pierrefrån det medium densom

dikta-lider brådskansTelevisionenboki sin Om 1998 avmenar
förmedlas ochför detlågtKombinationen intressetur. somav -
medielogikförståelse och denkontextuelldärmed brist som-
kritiska, problem-dramatiserade, tillspetsade,snuttifierade,innebär

förödande.överdrivna inslag,betonande och kanske sig Kom-ter
domfår känsla dethela tidenjag atttypen sommentarer avenav

sannoliktillustrerarriktigt migpolitikerna inte angårpratar om
detta.just

demo-problematiskform naturligtvisointresseDenna är urav
åtgärda.dock möjligTeoretiskt denkratisk synvinkel. Enär attsett

frågadet enbartkommunikationskonsult skulle ärsäga att en om
kommuni-de folkvalda bara bättrekommunikation. Om attvore

kunnabetingasden ointresseskulle mycket misstro avsomcera, av
det naturligtvisallmänt planminska, skulle konsulten På ärsäga. ett

meningsfull dialogförförutsättningarnalätt instämma. Omatt en
skulleförbättrades radikalt,och politikermellan medborgare san-

Och därmed skulleöka.förståelsen för de styrandesnolikt situation
förbättras.förmodligenförtroendet för dessaockså

utanförskapVanmakt och

faller generelltValdeltagandetsjunkande in iDet mönsterett som
kris,tala demokratinsdet befogatgör att menarsammantaget om en

denkanalerna representativade viktigaste iPartierna,många. ärsom
och deförlorar medlemmarhar förstelnat.demokratin, De av som
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finns kvar det färreallt vill aktiva. fungerarPartiernaär som vara
därför allt länkar mellan medborgarna ochsämre som staten.

Till detta kommer vad ibland kallas flykten från detsom gemen-
värderingsförändringarDesamma. innebär med-ägt attsom rum

borgarna blir individualistiska och allt fler detFör ärautonoma.mer
viktigt kunna förverkliga individuellasina livsprojekt,att att ut-
veckla själva ochsig för sina liv. Dennastörre vär-ta ett ansvar egna
deringsförändring följer logiskt determinis-mönster närmastett av
tiskt slag, får den amerikanske Ronaldtroom man statsvetaren
Inglehart fattigdom och1997. materiellNär otrygghet längreinte
hotar breder post-materialistiska värderingar blirsig. Vioss ut
mindre benägna bejaka värdet auktoriteter och efterfrågaratt av mer
inflytande de villkor konstituerar vardagsliv.våraöver som

värderingsförändringar,Dessa återfinns eller mindresom mer
tydligt hos samtliga västliga demokratier, central kompo-utgör en

förståelseni den förändring den svenska demokratinnent av som
undergenomgått slutbetänkandesittår. I menade redan1990senare

Maktutredningen individualistisk demokratimodell vägatt en var
successivt kollektivistisk modell SOUersätta 1990:44. För-att en

individualistiska värderingar denna förändringsigutom mer tog ut-
tryck medborgarnai ökadi utsträckning vände frånsig de över-att
gripande politiska strukturerna och stället,i i stigande grad, valde att

sig i näraliggande och Överblickbara sammanhang.engagera mer
formuleraEtt sak allt färre uppleversätt ärannat att attsamma

politik i traditionell mening meningsfull. sådan känslaEnsom av
meningslöshet kan, visar intervjuundersökningen Möller ha1999,
flera orsaker. framstårvissa det politiskaFör alltförsystemet som
komplext och svåröverskådligt. påverkaAtt sig meningslöst; delster

makt- och ansvarsförhållanden oklara och dels de politiskaär in-är
stitutionernas möjligheter och kontrollera allt mindre.att styra

resulterarDetta vanmakti och resignation.
framstårandra politikenFör meningslös helt enkelt försom att

den inte ha eller lösningar de problem sig vä-anses svar tersom
sentliga. Med inslag postmateriella Värderingar förändrasmer av
medborgarnas krav och anspråk det politiska Kravmot systemet.

delaktighet och inflytande, bättre möjligheter till självför-som mer
verkligande, bättre miljö ställer aktörer och institu-systemetsosv.

införtioner och helt andra utmaningar. De postmateriellanya nya
förväntningarna betydligt tillfredsställasvårare de materiellaär änatt

förgrundenistått under välfärdsstatens uppbyggnad ochsom
Åtminstoneexpansion. länge fannsdetså resurser.
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omständighetenläggas denskall ocksåkrisperspektivetTill att en
identifiera:möjligtid varitunderhelt kategori passiva attsenareny

livsstillmed urbanmänniskorframgångsrikaresursstarka, trotssom
väljersjälvförtroendepolitisktsystemtilltrohar såvälde attsomatt

finnsröstningsbenägenhetminskadfrån sig. Enavstå att engagera
nödvändigtvisdet intevilket alltså visardenna kategori,också i att

vändermarginaliseradesocialtenbart behöver po-somgruppervara
Möllerlitiken 1998:49.ryggen

vill slådemhosupphov tillhar detta givitSammantaget somoro
demo-kollektivistiskformensvenskatraditionella,denvakt avom

krisfolkrörelsernastraditionelladeochkrati. partiernasI manser
demokratins kris.också

stillHälsan tiger
minskadehur dettolkningenavdramatiserandeDen enga-avmer

förstås,skallsådantfrågadetdeni mån är ettomgemanget nu --
uppehållithittillsdendemokratinormbaserar sig änen annan

debattörerforskare ochför deimplicita premissenvid. Den somoss
desådantsällanutvecklingen, inte stämmersättöver attettoroas

aktivaförutsätterdemokratindemokratins svanesång,i är att
uppfattasutbreddmed passivitetdemokratimedborgare. En som en

alldelesoch betraktasegenvärdealltsåDeltagande haranomali. ett
fall längebevekelsegrunderna allaioberoende så engagemangetav

påbjudersamhälletlagar ochför deinomäger normerramenrum
demokratinplusfaktor fördygd ochmedborgerlig ensomensom

styrelseform.ochsystemsom
demokratinsliknöjdhetenfallet bland deminteSå är somsersom

perspektivdettaenligt någon-jfr Aktivitethälsa ovan.största är
försigtillkopplat missnöje.logiskt Manting är attengagerarsom

med dettaanalogitolkas iaktivitetförändra.vill Frånvaro avman
tillfredsställelse hälsan ti-råderför detuttrycksynsätt attettsom -

såle-politiskt aktivamedborgareförhållandevisstill. ärAtt ärger
förförtroende degrundläggandefinnsdetteckendes ettattett

medbor-byggerdemokratistyrande. Representativ att man som
kan val-till politiker.maktbefogenheter Ytterstöverlämnargare

Sedan detförtroende.teckenhandlingen i sig är uppettses som
förtroen-tilllevaoch förmågaomdömeefter bästadessatill uppatt

ellerpartimedborgarnadetta kan någotdet. Sker inte rösta annat
ocksåkanvaltillfälle, givetvisvidkandidatnågon nästa menannan

valen.mellan de allmännaskeendet Mensöka påverkamedborgarna
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det alltså finnasmåste något motiv. Antingen grundagerar man
missnöje eller för slå vakt rådande förhållanden, dessaav att om om

uppskattas och befarar de styrande förändra dem.attman attavser
handlarDet alltså här minimalistisk, mindre ambitiösom en

medborgarroll. Medborgarnas uppgift begränsar tillsig i sambandatt
med de allmänna valen inputs till det politiskaavge systemet som
sedan skall omvandlas till outputs. passande begreppEtt är
servicedemokrati: det politiska uppgift förse med-ärsystemets att
borgarna med olika nyttigheter dessa artikulerar ityper av som an-
slutning till de allmänna valen. förlängningenI argumentetav attom
hälsan tiger still kan dock också icke-röstning teckenettses som

tillfredsställelse. "Den tiger samtycker lyder gammaltsom ett
talesätt naturligtvis också överföragår till de övervägandensom att
medborgarna kan tänkas inför val.göra ett

Röstning kan emellertid uttryck för starkareettses som ett sys-
temstöd längeså inte partier verkar förröstarman som att—

det rådande Proteströstningstörta naturligtvis någon-ärsystemet.
heltting "hälsan tiger still.änannat att

Empirisk evidens

Vilket stöd finns för dessa båda tolkningsperspektiv Till börjaatt
finnsmed det anledning beröranågot själva djupet och allvaret iatt

den beramade krisen. vilarDet drag kommer"vargen överett av
det decenniets demokratidebatt i Sverige. Domedagsprofe-senaste
tiorna har stått backen.ispönsom

Ärdet första:För verkligen valdeltagande 81,4ett procent ett
uttryck för det politiska befinner krissig i Vid in-att systemet en
ternationell jämförelse Valdeltagandeär 81,4ett procent en gans-
ka anständig nivå. Genomsnittsnivån i liggerVästeuropa knappt

under efterkrigstiden,83 då ingår sådana länderävenprocent men
där det råder röstplikt Belgien, Luxemburg och Grekland it.ex.- -statistiken Topf Finland det1995. I mindre 70änvar procent som
röstade deti valet. Och Valdeltagandet i liggerUSAsenaste som
bekant fårnivå den svenska debatten framståen som att som
provinsiell och perspektivlös.

alltjämtDet relativt tämligen höga Valdeltagandet kan kom-isett
bination med väljarna tämligeni begränsad utsträckningatt protest-

missnöjespartier bekräftelseröstat hälsan tigerses som en att
still"-hypotesen har fog för sig.
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minskatdeltagande partierimedborgarnasandra: ärdet AttFör
slutetsedanavläsbartrenddennatvivel,ställt bortom varje är av

sidanandrakanf, åMöllerBäck1970-talet 1997:1128C manmen
förmåttpartiernavaritdet någonsin sågällandeknappast göra attatt

utsträck-mycketdramatisktmedborgarna imobilisera någon större
guld-partiväsendetsunderfallet.vad Intening ärän enssom nu

aktivasärskiltdet mångaoch 70-talenålder 1960- varsomvar-- särskiltfacto sjunkit,deMedlemsantalet harpartiverksamhet.inom
omfattningenexaktdet1990-talet, svårtunder avgöraär avattmen

medblevsocialdemokraternaeftersomminskning nästandenna av
kollektivanslut-och medhuggenda imedlemmar i800 000 attett

miljonkvartssammanlagtharSedanupphörde 1992ningen 1991. en
dagmedlemsregister. Ipartiernasförsvunnitmänniskor ärur

politiskt parti,tillmedlemmar någotanslutna000450 sompersoner
Uppskattningsvisräknas.medlemmarungdomsförbundensävenom

medlemmarminskning 000det 300handlar mest om ensom —— alarmerandepartiväsendets gyllene Mersedanförsvunnit ärera.som
1970-taletslutetsedanha halveratstycksantalet aktivakanske avatt

rimligaemellertidsifforna osäkra. Krisen måstehärmen är ges
dettaminskat, måsteharDeltagandetproportioner. mot ensesmen

demokratiskaroll denivilken partiernasvidare kontext i processen
ochväljarorienterademed tiden blivitharförändrats. Partierna mer

kampanjverksam-inriktademedlemsorienterade,mindre är mer
studieverk-ochprogramarbeteverksamhet såsomhet internän

Panebiancofler länder i Sverige 1988;gäller isamhet. Detta än
dockförändring harmed dennaParallelltMöllerGilljam 1996.8C

former.andrasigutsträckning tagitdeltagandet ökadi
konstateraanledningfinns dockbrasklapparEfter dessa attatt

MöllerSverige 1999. Känne-iutanförskap existerarvanmakt och
olikaisocial positionde har lågindividerför dessatecknande är att

detinkomstutbildning,arbetslöshet, etc.,avseenden samt att
svikerpolitiskadetupplevelsefinnsbland dessa systemetattaven

till tals.kommamöjligheterdet saknasåtaganden ochsina attatt
politiker, lik-tilltilltromycketharindivideralltsåDet är svagsom

oftapåfallandefinnshuvud Detmakthavaretill över entaget.som
lånaelitnivå. Föringåttskonspirationföreställning attatt enom

dettaElmbrants isamhällsdebattören Björnochjournalisten sam-
Elmbrant 1997terminologiklargörandeochmanhang illustrativa
påfallandemycketuttryck idenna misstro över-sig vag menentar

alli-makthavarna ingåtteliten,däruppetygelse dom tystenatt --
Fall-materiella intressen.syftefrämsta är att egnagagnaans vars

otillständigaetisktformeroch olikalönerskyhögaskärmsavtal, av

149



HÄLSAN STILLTIGER

tjänsteförmåner uppfattas bevis för sådan eliternas konspi-som en
ration.

handlarDet politikerförakt ordetsi verkliga och lexika-ettom
liska mening: dessa individer fördömer, avstånd, känner bit-tar en
terhet många gånger till hat och oförsonlighet.gränsar Miss-som

riktar sig inte enbart de aktörer sitter vid maktentron mot som utan
också det politiska institutioner. levererarDessamot systemets
inte vad utlovats eller falli det förväntas och desom vart som- -inte möjliga påverka. politiskaDetanses vara att systemets respon-
sivitet bedöms obefintlig. vissa individerHos den lågagränsarvara
systemtilltron till anti-demokratiska värderingar. Här är ett exem-
pel:

Saker och diskuterasting Ävensönder. bättreDet något.är göraatt om
det blir fel det bättre något ingentingär alls. Ibland funderargöra änatt
jag forminte diktaturnågon ändå bättre. Lite detom av vore som
romerska med kejsare kände förtroende för.systemet, en som man
Sedan han skötteinte sig med huvudet bara Det alla falliom av vore-

alternativ till allt detta velande.ett

intervjupersonDen här visar starkt politikerföraktsom ettprov
vid den tid intervjun genomfördesär när år. lågavlönad,28 Han är

arbetar inom traditionell tillverkningsindustri och har endast grund-
skoleutbildning. har tidigareHan sympatiserat med socialdemokra-

grund de värnade arbetarnas intressen"terna attav om men
proteströstade i val demokratiårs1991 Ny med hänsvisning till

det behövdes i huvudkritikgrytan. Hansröras detatt om mot po-
litiska det och byråkratiskt.är händerär Detsystemet att tungrott
ingenting mycket snack och lite verkstad.-

Kunskaperna politik och påverkansvägar i allmänhetärom
begränsade bland dessa alienerade politikerföraktare, vilketytterst

bland sig i förmårinte skilja politiker frånannat yttrar att man att
tjänstemän eller inte känner till vad de olika politiskaatt man orga-

har för kompetens- och ansvarsområden.nen
undersökningarNågra entydigt och auktoritativtsom ettger svar

frågan hur andel medborgarna känner vanmaktstorom av som
och utanförskap detta slag finns emellertid inte. heller finnsInteav
följaktligen forskningnågon säkranågra indikationersom ger
hur utvecklingen tid Avsaknaden forskningöver ärut.ser av pro-
blematisk dettai sammanhang, eftersom möjligheten bedömaatt
den empiriska evidensen dei båda förklaringsansatserna blir förhål-
landevis begränsad. detFör skall möjligt verifiera hypo-att vara att

det primärt vanmakt och utanförskap förklararär dettesen att som
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nödvändigt visanämligendetdeltagandetminskande är attatt an-
vanmäktiga ökat.delen

medborgarunder-densådana datakommer ärDet närmaste man
Undersök-Demokratiråd.genomfördes SNSsökning 1997 avsom

genomfördaMaktutredningendenpendang tillningen avvar en
vilkaSåvältidigare.gjordes tio årmedborgarundersökningen som

påverkansmöj-vad gällerharmedborgarnauppfattningarsubjektiva
påverkansbeteende eller passivitetfaktiskaderasligheter som

kartlades.
hurdelsavhängigtbedömspåverkansmöjligheterHur är manav

övergripandeiresponsivitetpolitiskadet mersystemets enser
besittningsjälv isigvaddels i månmening, avvaraansermanav

påverkaförmåga systemet.att
politis-detbildenöverraskandeUndersökningen visar att avnog
kravolikatillmötesgådet gällerresponsivitetka när attsystemets

positiv.bliviteller organisationermedborgareframförs meravsom
ly-politiskatill dettilltrontabell harframgår 1Som systemetsav

resultatdecenniet.det Dessapåverkbarhet ökatochhördhet senaste
måstei sin "attskriver sättainnebär, SNS-statsvetarna rapport, man

förförtroendekrisfördjupadständigtför bildenfrågetecken av en
m.fl. 1998:50.politiska Peterssondet systemet

skalanmedelvärden 0-10systemtilltroMedborgarnasTabell

987 19971Intervjufråga
4,0lokala 3,7förs framkrav t.ex.vidfäster politikernaviktHur avstor som

människorellerorganisationer grupper av
4,34,2föra fram sinai allmänhetmänniskor attharmöjlighetHur stor

politikernaåsikter till
3,7felaktigt 3,4blirför denfå finns deträttelsemöjlighetHur attstor som

myndighetbehandlad av en
3,9förstå 3,8vadallmänhetförmåga i attmänniskorharHur somstor

i politikenoch skerhänder
3,93,6kunskaperdei allmänhetmänniskorutsträckning harl hur stor

beslutfatta politiskaförbehövs attsom
4,03,7Genomsnitt

m.fl.Demokratiråd 1998,från PeterssonhämtadeSiffrorna SNSKommentar: är
respek-allsändpunkterna ingen 0skala medlängshar avgivitsSvaren51. ens.

"mycket 10.tive stor

uppfattningövervägande negativfortfarandedockflesta harDe en
alltsåtendensenresponsivitet.politiska Mendet ärsystemetsom

harallt positivblivitbildenmedAnalogtpositiv. systemet meratt av
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det politiska självförtroendet ökat.även fortfarandeMen detär
vanligare hasig mindre förmåga andra människoränatt man anser

det gäller komma till tals och kunnanär påverka politiker ochatt
politiska institutioner.

Tabell Medborgarnas självtilltro medelvärden skalan 0-10

Intervjufråga 1987 1997
Har människor Du större eller mindre möjligheter än andrasom 4,1att 4,3
få politikerna hänsynatt tillta kravera
Har människor Du större eller mindre möjligheter än andrasom 4,5att 4,6
föra fram sina krav till politikerna
Har Du större eller mindre möjligheter än andra få rättelseatt 4,6 4,6om
Du skulle bli felaktigt behandlad myndighetav en
Har Du större eller mindre möjligheter än andra förstå vadatt 4,8 5,0som
händer och sker i politiken
Har Du i större eller mindre utsträckning än andra de kunskaper 4,2 4,4

behövs för fattaatt politiska beslutsom
Genomsnitt 4,4 4,6

SiffrornaKommentar: hämtade från SNS Demokratirådär m.fl.Petersson 1998,
har51. Svaren längstavgivits skala med ändpunkterna mycket mindres. Oen

respektive "mycket större" 10.

stöd förNågot hypotesen det tilltagande vanmakt ochärattom en
växande utanförskap förklarar det minskande politiskaett som en-

och tilltron till politiker alltså dennainte undersök-gagemanget ger
ning. bekräftasDäremot själva verklighetsbilden deltagandet deatt-facto minskar.

denna punkt framstårPå emellertid Demokratirådets resonemang
motsägelsefullt. Efter områden allt från16 somsom röratt

partiarbete till namnunderskrifter studerat utvecklingen mellan
och konstateras1987 förändringarde1997 kan urskiljasatt som

inte helt entydiga.är Det varken frågan allmänär uppgångom en
eller tillbakagång medborgarnasi politiska aktiviteter. delta-Några
gandeformer ökar, oförändradenågra och minskar"någraär

m.fl.Petersson därefter1998:56. Strax sammanfattas emellertid
analysen hur deltagandet utvecklats med följande bombasm:om

Bilden svenskarnas olitiska delta ande måste revideras. Maktut-av P g nu
rednin anal allt väsentli rundades å medbor-års1987gens y som ti g g P
garundersökning, innebar blivitinvånarna alltmer aktiva, ävenatt om

huvudsakli andra devia traditionellaväen et ängageman g togen g gar
Utvecklingen under den tioårsperioden harpartierna. senaste varit en

helt inomInte de härnågot undersökta områdena nå-annan. av noteras
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ellerpolitiskaökning. Medborgarnas stagnerarengagemanggon
ibid. f..minskar 61

ljusetförstå sammanfattande bedömning idennaDet svårtär avatt
fyrade facto ökatDeltagandet har inomDemokratirådets data.egna

område bojkott exempelvis vissaområden. varorInom ärett av
ligger linje medfördubbling, resultat idet fråga ett an-somom en

grad väljerallt högreforskning medborgarnavisar i attattsomnan
tycksfötterna".med Exit-strateginpåverka rösta passaattgenom
Vidaremindre lojala medborgare.mobila, otåliga och alltdagens

entydigtmedborgare tämligenandelenminskar passiva sätt.ett
vanmaktshypotesen.resultat striderDetta mot

klarbekräftar också bilden majo-Olika undersökningar attav en
tillhandahållsverksamheteruppskattar demedborgarnaritet somav

för politikersjunkande förtroendetdet politiska Detsystemet.av
utsträck-särskiltpolitiska tycks alltså ioch inteinstitutioner stor

offentligamed den sektorn.kopplat till missnöjening ettvara
med-Samtidigtförväntningarna mycket höga.sidanandra är som

missnöjdade får, denöjda med vadborgarna det hela ärärtaget
ochfinns mellan anspråkfår glappmed de inte Det ett re-att mer.

sultat.
ned-dockverksamhet bedrivs tycks imed denMissnöjet som

ökat under åtminstoneskärningarnas kölvatten ha något år,senare
medborgarundersökningdeninom områden. SNSvissa Av som

femsamtligagenomförde framgick detDemokratiråd inom1997 att
skett ökningundersökteområden Maktutredningen 1987 avensom

förändring,Huruvida dennam.fl.missnöjet Petersson 37.1998:
ned-första förklaras desäkerställd, hand kanstatistiskt i avsom var

under dennaoch landstingkommunerskärningar gjorts i pe-som
tillanspråk kan ha bidragitframgår Också stiganderiod dock inte.

det ökade missnöjet.
de områdendet endastSåväl inom1987 1997 ett somavsom var
under detundersöktes där andelen aktiva tagit initiativsom senaste

andelen passiva.syfte påverka situationi sinåret större änatt var
ochområden skolandominerar således alltjämt. På tvåPassiviteten -

aktiva blivithar dock andelenbarnomsorgen större.-
framstår allraförändring sammanhangdettaiDen mestsomsom

nöjda minskar allainom områ-central andelen passiva ärär att som
denstill-kategori inomden. denna hälsan tiger1987 störstavar

områden undantag arbetslivet. majoritetalla med Att 61enav -
förvärvsarbetande tagitmedborgarna rollen åt-iprocent somav-

syfte påverka situationunder sininitiativ iminstone år attettett
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den arbetsplatsen kanske särskiltinte anmärkningsvärt.äregna nu
framgårSom tabell förlorar kategorin hälsan still3 tiger markav

till kategorin vanmakt". Allt flertyst alltså missnöjda ochär van-
mäktiga. fortfarande den förra kategorinMen betraktaär att som

påfallande medborgareFör hälsan fortfarandemånga tiger still,stor.
för allt fler handlar passiviteten frustration.vanmakt ochmen om
gällerDet i särskilt hög grad sjukvårdeninom och skolan. Föga

dock vanmakten allra bland dem arbetslösa.oväntat är störst ärsom
tredjedelar dennaNästan två inom kategori ingick Maktut-isom

redningens studie känner vanmakt med sin situation.

Tabell och aktivitetPassivitet olika områdeninom och1987
procent.1997

Område Under- Hälsan Tyst Makt- Makt- Summa
roll sökningsår tiger still vanmakt löshet utövning procent
Bostad 1987 45 26 7 22 100
boende 1997 41 33 6 20 100
Sjukvård pa- 1987 48 34 7 11 100
tient, anhörig 1997 41 44 5 10 100
Barnomsorg 1987 58 15 10 17 100
förälder 1997 41 22 9 28 100
Skola förälder 1987 40 24 11 25 100

1997 20 34 14 32 100
Arbetsliv 1987 21 18 13 48 100
förvärvsarb. 1997 15 24 13 48 100
arbetslös 1997 22 63 8 7 100
Utbildning 1997 16 42 12 30 100
studerande
Källa: m.fl.Petersson 1998:45.

undersökning baserarI sig kvalitativa data hur olikaen som om
individer rolleni brukare barn-inom och äldreomsorgensom upp-
lever sin situation Möller stödet förvisas1996 med-passivatt en
borgarroll stark flestainom de oberoendeIär stort settgrupper. av
partitillhörighet och social förväntadesituation de individersig som
ingick undersökningeni det allmänna skall tillhandahållaatt en
verksamhet med hög kvalitet och de allra flesta dessutom nöjdaär
med den verksamhet de Välfärdsstatenåtnjuter. uppfattassom som

serviceproducent. kunna framstårpåverkaAtt viktigt såda-ien som
situationer då verksamheten fungerarinte tillfredsställande,na men

reguljärt delta ochi för verksamheten, exempelvisatt mer ta ansvar
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brukarinflytande,medverka olika former lockar inteiattgenom av
särskilt många.

för medborgarrollenStödet demokratikonception ivilken ären
offentlig verksamhet tycksochpassiv servicemottagareen av annan

således Medborgarnas roll samband med de all-starkt. iär attvara
valen förse meddet politiska antal där-inputs,männa systemet ett

efter skall dessa omvandlas till och deniinputs mån"outputs"
fyllestmedborgarna finner dessa till ankommer det deminte i

rollen väljare nästkommande val besked saken.iattsom ge om
förenklat folk framförkan vill allt ha tillgång tillNågot sägas, att en

fungerande Inflytande, och påverkans-väl verksamhet. delaktighet
möjligheter framstår liknande kanmindre centralt. På sättettsom

Demokratiutredningens tolkas: olika demokratire-rapporteren av
former syfte stärka medborgarnas inflytande hardet är att ettvars
begränsat stöd. Påfallande beredda överlåtamånga är ettrent attav

till olika allt dömaOscarsson Av1999.större attexperteransvar
förskall dessa resultat ljuset det starka stödet servicedemo-ises av

kratin.

Normativa implikationer
föremål förTillståndet för svensk demokrati har varit stor upp-

märksamhet bland svenska under det decenniet.statsvetare senaste
detta framstår vid samlad bedömning forskningslägetTrots somen

finnalångt ifrån entydigt. övergripande det möjligtnivåPå är atten
vad gäller den utveckling Deltagandet sjun-ägten samsyn som rum.

ker traditionella politikformer, samtidigt det ökar andra del-i isom
tagandeformer. traditionella, kollektivistiskaHelt klart denär att

skalldemokratimodellen befinner Vilka slutsatsersig i regress. som
dras och värderar dessa för-dock beroende hur bedömerär av man
ändringar normativt.rent

tillståndMot postdemokratisktett

bild Demokratiråd sedan demokratinsgivitDen SNS 1995som av
Å finnstillstånd årliga blandad. sidani sina väx-ärrapporter ena en

ande vanmakt och växande utanförskap i vissaett resurssvaga grup-
Å andra sidan ökar generellt medborgarnas systemtilltrosettper.

och m.fl.självtillit Petersson 19982148-149.
Forskare vid Demokratiinstitutet Sundsvall konstaterar in-i att

för hälften medborgarnapolitik anmärkningsvärt lågt:ärtresset av
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klassificeras politiskt indifferenta. talar sval demo-Mansom om en
krati". flestade allra upplevs politikFör tråkigt.någonting Attsom

från berormånga sig också politikavstår att attengagera taanses
alldeles för mycket tid. också det politiskaMånga att syste-menar

alldeles för komplicerat och det påverka.svårtär ärmet att att
Återigen hur såväl likgiltighet vanmakt förklararser som samma
sak: lågt tydligaste belägget för den svalhetDetett engagemang.

finns inför den demokratiska emellertidärsom attprocessen en
majoritet de medborgare deltagit51 procent i3 700av som
Demokratiinstitutets undersökning frågannej det"Omsvarar
skulle bli intensiv debatt din kommun frågai bety-en storom en av
delse skulle du då vilja delta diskussionen/förberedelsernai för det-
kommunala beslutet Endast svarade m.fl.Nord44 procent
1998.

Kanske svalheten kommer medborgaresig mångaattav numera
demokratin för Samtidigtgiven. det råder konsen-starktar som en

de konstituerarprinciper demokratin, tyder demokra-sus om som
praktiktins handling glider allt ifråni längre dessa princip-att

befinnerI så måtto i "post-demokratiskt till-väger. ettoss
stånd jfrjacobsson 1997:316.

Varför det sjunkande valdeltagandet är allvarligt

flesta det sjunkande ValdeltagandetDe utomordentligt all-ser som
varligt. officiellaockså den politiken:Detta statsmakternaär är

bekymrade medborgarna vänder politiken ryggen.överytterst att
fokus för den långa rad utredningar, tillsattsI under 1990-av som

talet och uppgift det från olikavarit utgångspunkter belysaattvars
demokratiproblem, har det sjunkande ståttValdeltagandet

förra stod tröskeln till sekel detNär gången ett nytt var
annorlunda. befann fördemokratiskSverige då fas.sig i Kampenen
för allmän upphov till omfattande medborgerligrösträtt gav en mo-
bilisering. höll betydande för vadMen Oronstaten emot. sty-var en
relse baserad folket dess helhet kunde medföra.i medAtt vara
och riksdagsledamöter krävdenågonting ansvarskänslautse var som
och huvud intellektuell och moralisk förmåga slagöver taget ettav

långt ifrån alla besittningi detNu Attär tvärtom:som stats-var av.
makterna till den grad bekymrarså medborgarnas bristsig över

historisktåtminstone i perspektiv principielltärengagemang ett av
intresse och kan bara förstås ljuset demokratini och politikenattav

detta sekulariseradei århundrade blivit tids statsreligion.vår Demo-
kratin har beskrivits överideologi Tingsten 1941.som en
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politiska därför sedan tid tillbaka betraktatkultur har långvårI
valhandlingen viktigare bara självalångtnågonting än röst-som

speciellt medborgerlig pliktningen parti. inne-Det ärett en vars
formbörd också legitimerande slag. starkt stöd iUtanär ett ettav

röstande kan demokratiska styrelseskick deninte åtnjutamångaav
legitimitet erfordras. valskolkare baraEn namnetsom ger en-
antydan därför,icke-röstandets implikationnormativa är settom -

demokratins synvinkel, medborgaresystemmässiga sämre änur en
röstande medborgare. synvinkel det eftersträ-Ur ärsystemetsen

missnöjda och politiskt frustrerade deltarvansvärt ävenatt personer
soffanvalen. ligga blankt. valhand-i TyBättre än är röstaatt att

lingen har det nämnda legitimitetsskälet symbolisk imp-av nyss en
likation funktionensträcker bortom den statsrättsligasig attsom

kommunfull-ledamöter till riksdagen och till landstings- ochutse
mäktigeförsamlingar. rättighet såle-medborgerligasinAtt utöva är
des betrakta skyldighet. Därmed också nå-närmastatt som en som

högtidligt, kyrkan. blir avprickadgonting i iNärattsom man
manifesterarröstlängden aktivt troende demo-ärattman man en

krat, och bekänner tillsig principen en röst.att man om man, en
Ungefär torde den känner det sjunkande val-så många överoro

deltagandet förstås. Till detta skall dessutom läggas det dystra för-
hållandet Valdeltagandet minskade blandatt mest resurssvaga grup-

socialt och politiskt marginaliserade miljöeri Oscarsson 1998.per
formenden jämlika politiskt deltagandeDå röstning är ärmest av

det särskilt alarmerande allt fler, sannolikt lång rad olikaatt av en
skäl, meningsfullupplever valhandlingen mindre Peterssonsom
m.fl. 1998:52.

den demokratin den erbjudsrepresentativa röstningI är väg som
framförmedborgarna de politiken. politikenvill påverka Inär är

formerallt väljare. Andra politiskt deltagande spelar under-av en
ordnad roll. folkomröstningar brukarin-exempelvis ellerinteAtt
flytande, från och till diskuterats komplement till allt-som som en

förstelnad demokrati, kommit irepresentativ prövas ettattmer mer
frånläge då politiskt håll vill medborgarna delak-störreman ge en

tighet, sammanhanget svenska alltsåillustrativt. Demokratiiär är
uteslutande demokrati; styrelse ochrepresentativnästan en av ge-

Signifikativt för particentrerade styrel-partierna. vår extremtnom
seform försöktdå de styrande, någorlunda konsensus,iär att att

förändringvitalisera demokratin har detta skett val-genom en av
finnasdet vid sidan partivalet också skall möjlig-såsystemet att av

het förändringensärskild blygsam.Men ärpersonröst.att avge en
överhöghet får undergrävas.Partiernas inte
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Efter det rekordlåga deltagandet de bådai valen 1998senaste -
val till riksdag, landsting och kommunerårs och tillvalårs1999

Europaparlamentet har för första höjts svenski de-gångenröster—
batt finnasdet kan anledning införandeövervägaatt att ettom nu av
röstplikt. sådan europeiskaexisterar i demokratier Bel-En några

Grekland ochgien, Luxemburg vilka Valdeltagandeti klart högreär
de länder där frivillig.i starkt stödröstningen tycksNågotän är

finnas förinte sådant obligatorium. framstårFör mångaännu ett
röstplikt väsensfrämmande inslag demokrati.i Rösträttenettsom en

just rättighet och kännetecknande för sådanär ären atten man som
medborgare har den alldeles oberoende vilka konsekvenser denav

upphov till. det medborgerlig rättighetPå sätt ärger samma som en
kunna bör utifråndet kan liberalröstaatt man en ar--

gumentationslinje hävda medborgerlig rättighet slippaattvara en-
Ävendelta. nyttoperspektiv kan starka invändningar framfö-ettur

obligatorisk skulle bidra till stärkaAtt röstning medbor-ras. atten
demokratiska värderingar således högst tveksamt skulleärgarnas -

religiositeten öka det blev obligatoriskt med antal kyrkobe-ettom
sök årper

för röstplikt skulle dockargumentation kunnaEn sin utgångs-ta
punkt förhållandetdeti den formenjämlikarösträtten äratt mest av
politiskt deltagande och detjust sviktande förintresset delta iatt att
valen bland detta framstårperspektiv,iresurssvaga grupper, som
särskilt olyckligt. fortsätterValdeltagandet sjunka dra-Om att ett
matiskt och det därtill blir de klassklyftor redan dagså isätt, att som

tydliga vad gäller röstningsbenägenhet ytterligare,är accentueras
detsig politiska sjunkande legitimitet kritisknärmar systemets en

överhängande risk finns sådant lägeEn i socialtgräns. ett att stora,
och politiskt marginaliserade upplever utanförskapettgrupper som
kan upphov till samhället. Medspänningar i röstplikt skullestorage
den politiska jämlikheten öka. Möjligen skulle detta leda till ett
minskat utanförskap de hotas sådanti ellerettgrupper som av som
redan dag uppleveri maktens periferi.sig ivara

Vanmakt bådeeller Iikgiltighet eller och-
förklararVanmakten del det minskade Menengagemanget.en av

förklararden hela minskningen.inte också koppladPassiviteten är
till ointresse helt slag. stundom påfal-Ointresset såärett annatav
lande kan tala politisk Likgiltigheten ellerapati.att man om snarare
liknöjdheten utbredd, bland de medborgare utnyttjarär även som

medborgarnasin ständigt besökerAtt inte politiskarösträtt. möten
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eller alltså nödvändigtvispolitiska uppdrag behöversig inteåtar
fun-innebära de vänder det politiska iatt systemet ryggen en mer

damental viktigt understryka.mening. Detta är att
tecken medborgarnaVissa passivitet äräratt ett attmenar

det stället förnöjda med politiska Hälsan still:tiger Isystemet. att
föredrar människorpolitiskt arbete, sinsig sittatt satsaengagera

familj, litterär förkovran eller svampplockning; de besöker hellre
hundutställningar eller idrottsevenemang politiskagårän möten.

för framstår förbetrakta detta uttryck demokratins krisAtt ettsom
frågananhängare med avseende participationav en om mer--

minimalistisk demokratikonceptioneller, vill, realistisk,såom man
klar överdrift. Enligt det avsaknaden politisktvissa justärsom en av

kan hälsotecken. Människor förutsättsettengagemang som ses som
politiskt de missnöjda.sig när ärengagera

undersåtar utanförståendeDeltagare, och

tidigare amerikansk debatt betraktades högt valdeltagande iI ett
analogi med detta oroväckande.någonting Ettsätt att resonera som

förelåg.tecken och politisk överhettningmissnöjeatt
klassiskt statsvetenskapligt arbete Almond ochGabrielI ett av

Sidney Verba urskiljdes medborgare med1963 tre typer av avse-
deende inställningen till politik. kategori, dominerade iEn som

demokratiska industriländerna, de deltagande medborgarna. Devar
flesta dessa politiskt de valen, ochinsatta, röstade allmännaiav var
hade förmåga framföra krav de styrande. deOm sågentemotatt
önskade. Med måttstock och skulle lejonpartendagens terminologi

dessa medborgare kallats åskådardemokrater deltagare.änav snarare
forskningsåväl samhällsdebatt aktivt och kontinu-Inom är ettsom

deltagande eftersträvaserligt det ideal och används måttsom som
demokratins vitalitet.

sådan utgångspunkt naturligtvis baserad vissaMen ären nor-
demokrati och jämliktmativa premisser: äratt ett gemensamt styre

sådant är gemensamt.av som
finländske Allardt kritiserade den svenskasociologen ErikDen

för förMaktutredningen den medborgarunder-sininomatt ramen
rotadsökning, den medborgerlig aktivitet, djupt isånär mätte var

föreställningsvärld bemödadekollektivistisk den inte sigatten ens
undersöka individuellt baseradvad alternativ ochi månatt en mer

demokratikonception empirisk bärighet. faktum detägde Det att
endast undersöktes Maktutredningen,"voice ansågvar som av
Allardt implicit medborgarideal svenskavspegling iettvara en av
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demokratidebatt: den ideale förväntasmedborgaren finna tillsig
inom det existerande nämligen utformatDetta sårätta ärsystemet.

det skall flestasde allra behov och önskemål. denI månatt passa
verksamheten uppskattas förväntas deninte missnöjde medborgaren

försig inom de påverkanskanaler erbjuder.engagera systemetramen
Exit-beteende, dvs. lämna eller hota detta,göraatt systemet, att
tänks helt oftaenkelt bort. Maktutredningens diskussion med-om
borgardygder också enligtvisar Allardt det föreliggeri Sverigeatt en

medborgare Allardt 1989.attenorm press vara
Allardt framförde kritiksin kommentar till Maktut-i1989, atten

redningens Medborgarnas makt m.fl.Peterssonrapport utgavs
kan dagi avseenden skärpas ytterligare.1989. Den i dettvå För

första Demokratiråd den medborgarundersökningSNS inoterar
utgjorde Maktutredningens uppföljning hur "exitbeteendetsom

fördubblats under det decenniet. föranleddedetta ingenMensenaste
djupare reflexion; rådets allmänna bedömning det politiskaattvar
deltagandet sjunkit till nivå vissa avseenden betraktai atten som var

"alarmerande m.fl. deltagandetPetersson 62. Att1998: såsom
tydligt ändrat karaktär tycks ha påverkat bedömningeninte
nämnvärt.

det andra det enligt forskare och debattörerFör intemångaär
bara i situationer där uppkommermissnöje medborgarna börsom

Ävensig, reguljärt och fortlöpande. här kanävenutanengagera mer
frånexempel hämtas de DemokratirådSNS utgi-ett rapporteren av

dramatisktvit. öka antalet kommunala förtroendeupp-Genom att
drag från till skolor, daghem, vårdinrätt-så40 000 000150 att

och andraningar kommunala skulle kunnainstitutioner di-styras av
rektvalda fritidspolitiker skulle, menade politi-SNS-statsvetarna,
kens brytas, för samhällsfrågorsegregering intresset öka, förståelsen
för demokratins arbetsmetod spridas och fördjupas klyftanoch
mellan politiker och väljare överbryggas. målsättningDen som
eftersträvades hälften medborgarna undernågon singångattvar av
livstid skulle ha erfarenhet dylikt förtroendeuppdrag Roth-ettav

m.fl.stein f..1995:67
kategori Almonds och Verbas indelningEn i medbor-annan av

kallades "de undersåtliga. länder där det råddeiFörutomgartyper
röstplikt deltog regel dessa undersåtari inte de val ordnades.i som
Undersåtarna emellertid väl integrerade samhälleti så sättvar att
de respekterade lagar och visade benägenhet eftersigrättastor att
myndigheternas påbud. Undersåtarna kraftig dominansi deivar
forna kommuniststaterna; medborgarna i80uppemot procent av
dessa länder beräknades tillhöra denna grupp.
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"de utanförstående,tredje medborgarkategori utgjordesEn av
utanförolika skäl stod helt det politiskadvs. sådana personer som av

fall medvetna den centralaoch endasti vissasystemet vagt omvar
analfabeter,handladestatsmaktens invånare iexistens. Det om av-

ocksåperifera byar landsbygden u-länder,lägsna i om exem-men
gamla kvinnor del industriländer sigpelvis intei ansåg varaen som

för gick de heltberörda det politiska livet. stället iI röstaatt uppav
familjen.den egna

demokratin tenderar bliAlmonds och Verbas atttes attvar som
varandra.medborgartyperna balanserarstabil länder där dei tremest

ochideala politiska kulturen medborgarna tillräckligt aktivadenI är
för åsikter till deinformerade politiken kunna artikulera sinai att

återkommande valen,styrande samband med de regelbundeti men
motarbetarde andra sidan engagerade de aktivtinte sååär att

fattade godta dessa beslut.beslut eller de Genomvägrar attatt att
får de styrande handlings-väljarna visstpassivaär ettmerparten av

befinnafår eftertanke och behöverde tid till inte sigutrymme;
den upphov till populism ochunder typen oppor-av press som ger

tunism.
Hirschmanliknande har lanserats Albert Precis1970:En tes av

affärsdrivande företag, för fungera väl, ha såvälmåsteett attsom
fungerakunder krävs det, för demokratin skallalerta loja attsom

väljarmarknadpolitiska makthavarna harväl, de inteatt som en-en
välinformerade engagerade väljare.bart består och intensivt Attav

framtvingar nödvändigt nytänk-del väljarkåren "alert"är etten av
befinnersådan utsträckning politikerna sigande, inte i attmen en

försvinner möjligheten till eftertanke.under ständig Dåpress.
daghar sedermera stark kritik. rå-Detta Isätt möttatt resonera

aktivatotal konsensus det demokratiska värdetder nästan om aven
bevekelsegrundernaoch välinformerade medborgare. Ideologiskt är

skiftande Högerorienterade liberaler såvälslag. personer somav -
enheternasbejakar individernas och de rollkommunitära ismå ett-

fungerar denfungerande civilsamhälle; demokratin välväl i mån som
andramed för denindividerna enskilt eller tillsammans tar ansvar

gemenskapen.livssituationen och/eller den lokala Vissa väns-egna
terorienterade också för vitalt civilsamhälle. Deettpersoner vurmar

demo-sådant grunden för den starka och verkligt genuinai ettser
beslutsformer betydandekratin, där direktdemokratiska kan ettges

Premfors har1993:341. Men vänster-oavsettutrymme om man
förordar starkareeller högersympatier och oavsett ettom man

traditionell råder enighetcivilsamhälle eller etatist,är attomen
nödvändigt för demokratin skallkunskap och är attengagemang
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fungera väl. Humankapitalet starkt, därom råder enighet.måste vara
det sociala kapitalet det däremotI upptäckagår vissasynen att

dissonanser. konsekvens med liberalismens grundpremisserI en av
socialinte interaktion någonting självklart behöverär sättettsom

entydigt det avseendetpositivt. skiljer konsekventsigIvara en
utdragen liberal ståndpunkt från såväl konservativ socia-en som en
listisk.

berorPassiviteten såväl missnöje med påverkansmöjligheterna
allmän liknöjdhet. Oroväckande människormånga ärsom en som

starkt kritiska till olika beslut och missnöjda medmånga sinärsom
frånsituation försöka påverka.avstår Bland dessa individeratt ens

finns alltså vanmakt. detDe inte tjänar tillnågontingattanser att
eller kontakt med politiker. upplevernågon sig inteDerösta att ta

bli sedda, lyssnade de företräderintepå, ellernågonattanser
dem. kort och klientiserade förhåll-De i sittär,representerar gott,

ningssätt till det politiska Undersåtar, skulle Almond ochsystemet.
Verba fall finnsvissa naturligtvis också utanförskap.I Detsäga. ett
tycks finns växande andel den befolkningeni svenska upple-en som

politiskt ochsig socialt marginaliserade. handlarDet in-ver vara om
vandrare, långtidsarbetslösa, lågutbildade och allmäntom resurssva-

individer.ga
kategori tycksDenna alltså öka kanäven säga attmen om man

det bedömningsfråga den förinte allvarsåär är ännuen stor att
Åtminstonehota det politiska stabilitet. inte inom över-systemets

skådlig tid. detta betyder självfalletMen inte marginaliseringen äratt
oproblematisk.

överväldigandeDen svenskarmajoriteten den förstamotsvarar
idealtypen Almondsi och Verbas kategoriindelning: deltagarna. De

i politisktÖvrigt de knorrar och beklagarpassiva; sigröstar, ärmen
politikerna och förklarar de återkommandesig i undersök-över tätt

sakna förtroendeningarna för de styrande. deinteMen värre än att
åtminstone länge och de politikerså degårännu röstar- -

Och demånga gånger sig misstro. har höga förväntningarsäger
det politiska förväntas lösaSystemet småsystemet. stora som pro-
blem, leverera välfärd och andra sociala nyttigheter. kan defi-Man

förnitivt de allra flesta svenska medborgare det hälsansäga, äratt
still.tiger Inställningen till politik präglas svalhet och oin-som av

Ibland sådani grad kan tala likgiltighet och apati.tresse. att man om
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anhängare participatoriskt demokratiideal dettaFör ärettav en
dyster slutsats.

Å andra dysterhet under solen.sidan sådan inte någotär nytten
idrottsintresset det förra sekelskiftet oroadevidDet mångastora

vänsterdebattörer, John Chrispinssonjournalisten ivisar 1999:407
Sportfånerief förkrönika sekelskiften. till densin ansågsom vara

före-arbetslösa överklassens fettbekämpning. arbetarungdomAtt
före förbryllade.drog idrott politik Med misstänksamhet note-stor

företag idrottsföreningar. fannsrades hur lämnade bidrag till Det en
baktanke, hävdade de bekymrade vänsterdebattörerna. idrottenTy
betraktades förströelse,meningslös ledde bortsom en som upp-
märksamheten från den livsavgörande politiska klasskampen.

igenKänns resonemanget

Noter

1 frånbaserar data opublicerat manuskript, prelimi-Denna sig ännuuppsats ett
betitlat Politikens meningslös/yet utanförskap. dettaochOm misstro, cynism Inärt —

manuskript analyseras med hjälp drygt 100-tal djupintervjuer karaktärenettav
den politikermisstro sedan decennier tillbaka prägel densinett sattsom par

demokratins förutsättningar Mölleroch andra länderrepresentativa i Sverige i
1999.
2Endast efter den s.k. Demokratiutvecklingskommitténnågot år 1996att presen-
terade huvudbetänkande tillsattes den utredningsitt SOU inom1996:162 vars

Efterdenna utarbetats. val tillsattes särskild demokrati-års1998uppsatsram en
minister.
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förEgenorganisering
stärkt medborgarskap

ökat inflytandeoch
Om klientskapalternativ till patient- och

Anna Meeuwisse

rösträtt...Det handlar inte bara om

samhället ochoch roller har tradition lågVissa positioner i status,av
innebär praktiken också kringskurna rättigheter och icke full-i ett
värdigt medborgarskap. exempel hur detinteDet svårtär att ge

inflytandet förmedborgerliga olika begränsats människorsätt
funktionshinder och för klienter socialvården. Och detmed inom

reformergäller dag, vällovliga demokratins och jämlik-i iän trots
hetens inflytandedär det stadgas till och självbestäm-rättnamn
mande. utgångspunkt för den fortsatta diskussionenmigLåt som en

försök inflytandestärka påminna någraattom svaga gruppers om
förhållanden.

placerades avvek frånmänniskorLänge något sätt sam-som
hällets särskilda anstalter; tukthus, dårhus, arbetsin-normer

namnoch med andramodernare motsvarigheterrättningar etc.,
Antalet människor nådde Sverigeintagna institutioner isom var

kulmen under 1900-talet.sin mitten intagenså Attsent som av vara
fysisk frånanstalt innebär slags och social uteslutningett sam-

hället Vad innanför oftaskedde institutionernas väggarsom var
eller mindre obekant för omvärlden, vilket ökade risken förmer

Rättssäkerheten urholkades begränsade möjligheterövergrepp. av
rättför fickde klaga och dessutom hospitali-intagna Mångaatt

seringsskador resultat själva institutionsvistelsen, vilketettsom av
gjorde dem dåligt och derustade samhället välmöta näratt om
skrevs ut.
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har traditionella anstalter försvunnit förutoch deNu många ute-
stängda skall liksom andra medborgare ha möjligheter påverkaatt

och delaktiga samhällsutvecklingenfsin situation i allaMengöras
människor har möjligheter inflytandeinte ellerutövaatt attsamma
påverka vardagsliv.sitt har betydelsefullavisat sigResurser som vara

sammanhangeti till exempel ekonomisk och social bastrygghet,är
grundutbildning och kunskaper fungerarviss hur samhälletom

Medborgarinflytande kan också förutsätta mötesplatser och tillgång
till formsociala nätverk arbetskamrateri arbetsplats,av en

studiekamrater, medlemskap föreningi Mångavänner, etc.en
människor kan praktiken utestängda fråni vitala delarvara av sam-
hällslivet och därför utanförockså samhällsdialogen. gällerstår iDet
synnerhet människor har arbete, människor medsvårt attsom
dålig ekonomi, och människor dessutom har andra typersom av
handikapp. Innanförskap och verkliga påverkansmöjligheter av-

högi grad sociala, kulturella och faktorerinstitutionellagörs av som
lagstiftningens och välfärdssystemens utformning, dess konkreta
tillämpning, den faktiska tillgången till fullgoda arbeten,samt
bostäder och mötesplatser förockså sårbara och män-ensamma
niskor.

belysande exempel allvarliga brister samhällets stödin-Ett i
förmedlades Psykiatriutredningen början 1990-taletisatser av av

Människor med långvariga psykiska sjukdomar hade allai nästan av-
seenden levnadsförhållanden andra samhället.i Desämre än grupper
bodde hade mindre kortare utbildning, isämre, störrepengar, var
utsträckning ensamboende, arbetslösa och de hade färre sociala
kontakter och fritidssysselsättningar utanför hemmet. Sådana livs-
villkor innebär naturligtvis också begränsade möjligheter att ut-
veckla det självförtroende och den kompetens förkrävs att ut-som

självbestämmande och delta politiskai socialaDenöva processer.
stigmatisering det dag innebäri psykiskt sjuk eller bero-än att vara
ende sociala myndigheter det lättare. Probleminte tillva-gör attav

demokratiska förrättigheter socialtjänstens framgårklienterrata
bland avhandling.7Hermodssons KlienternasAnn möjlig-annat av
heter begränsas beroendeställningen relativt självstän-gentemotav
diga myndighetsrepresentanter med såväl kontrollerande stöd-som
jande uppgifter. klienter känner till rättigheterinte ochMånga sina
får del beslutsunderlaginte deras förhållanden.rörta av som egna

dessutom ganska sällsynt socialvårdsklienterDet organiserarär att
för kollektivtsig rättigheter.sinavärnaatt om

frånkan åtskilliga socialvårdsklienter ochMan utgå männi-att
skor med funktionshinder förmodligen känner berördainte sigens
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demokratiut-makt- ochparlamentariskadecennietsdet senasteav
förnya de-behovetdiskussionenhellerredningar. Inte attavomav

och inflytandedelaktighet imedborgarnasoch ökamokratin att
stärkadärmed hur kanfråga blirsamhället. viktigEn resurs-man

kan skapasamhället och hurinflytande i gynn-mansvaga gruppers
följande disku-självbestämmande detförförutsättningar Isamma

stärkaförsök organisatoriskolika väg utsattaatt gruppersteras
försökhandlarkontroll livssituation.inflytande och sin Detöver om

självständigarelativtvården ochdemokratisera upprättaattatt om
också.behandlas"mikrodemokratier. empowermentBegreppet

konkret innehållhur detoch kanVad betyder begreppet ges
rehabi-arbetsmodeller inomexempelAvslutningsvis två nyages

funktionshindradeför psykisktKlubbhusrörelsenliteringsområdet:
missbruksproblem.medför människorArbetskooperativoch Basta

verksamhetfrivilligorganisationer bygger sinBåda dessa gemen-
brukarinflytande.arbete ochskap,

-tvâ traditionerKlientdemokrati

försökinbegripertraditioner bådaurskiljakan tvåMan attsom
försökinnebärklientdemokrati.organisatorisk Denuppnåväg ena

skapa demo-ställningoch klientersstärka patienters attgenomatt
försök harrehabiliteringsmiljöer.ochkratiska Dessainstitutioner

skolväsendet.vården ochreformatorer Denofta inominitierats av
för inbör-organisationerklientersandra traditionen utgörs egnaav

socialpolitisk aktivitet.ocherfarenhetsutbytedes hjälp,

Miljöterapi

ställ-klienters ochBetydelsefulla för stärka patientersinsatser att
miljöterapeutiska rörel-för denharvården inomning i gjorts ramen

förgreningar såvälolika inomrörelse har mångaDenna psy-sen.
bindsmissbruksvård,ungdomsvårdochkiatri, barn- mensom

gemenskapsbefrämjande miljö,skapasträvan att ensamman av en
demo-och däroch klienter brytsmellan personaldär gränser ner

eller rehabilite-led själva vårdenviktigt ikratiträning utgör ett
1900-taletringen försöken börjantidigt exempel iEtt attvar

idealsam-modell skapaamerikanska konstitutionen småmed som
för ungdomarRepublicskallade "Juniorhällen miniatyri så —-

idéernavidareutvecklade i sittmed sociala problem. Homer Lane
förkalladesEngland där ungdomarnaCommonwealth" i"Little
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citizens medborgare, avlönades för sitt arbete och hade en egen
Citizens välkända skolanCourt. Den "Summerhill" tillhör också
denna tradition.

Maxwell brukar förknippasJones med begreppet terapeutiskt
samhälle sjukhusexperimentHans i England från och med 1940-
talet gick demokratisera Vården medstormötenut att genom

kommunikation och aktiv medverkan från patienternaöppen samt
för behandlingen och alla vardagsrutiner. Jonesgemensamt ansvar

närde visioner strukturera hela sjukvården och andraävenattom om
samhällssektorer med det terapeutiska samhället modell.som

förverkligadesVisionerna knappast, och modellen har kritiserats för
motsägelsefull och pseudodemokratisk. resultatSomatt vara ett av

tilltagande professionalisering deninom institutionsbaseradeen
miljöterapin har psykoterapeutiska tekniker efterhand kommit att
betonas bekostnad de demokratiska reformsträvandena. Menav
idéerna det terapeutiska samhället har tvekan utgjortom utan en
viktig inspirationskälla för försök reformeramånga vården, ochatt
miljöterapin har vidareutvecklats former.i nya

Ronald ochLaings David anarkistiskaCoopers mentalvårdsex-
Englandperiment i 1960-talet gick slopa alla institu-ut att

tionsregler. Försöken ledde konfliktertill med sjukhusdirektionen
och genomfördes därefter fristående kalladei så anti-institutioner,
där och psykotiska tillsammans försökte hittaexperter personer
samlevnadsformer fungerade. italienske överläkarenDensom

Basaglia försökteFranco också reformera inifrån.mentalvården
lät mentalsjukhusetHan föremåli bli förGorizia libe-successiven

ralisering och demokratisering, från slutna tillövergånggenom en
avdelningar och med det terapeutiska samhället modell.öppna Isom

Trieste gick Basaglia längre. Majoriteten mentalsjukhu-ett steg av
fickpatienter möjlighet flytta till olika former boende-sets att ut av

kollektiv samhälleti och psykosociala fick in-centra"öppna ersätta
stitutionsvården. Icke-professionell personal anlitades för brytaatt
det institutionella våldet. Basaglias experiment blev viktiga mo-
dellprojekt för den psykiatriska avinstitutionaliseringsprocessen,
både Italieni och internationellt.

ganskaSom den miljöterapeutiska rörelsen har deten grenny av
framvuxit minisamhällen för människor med missbruksproblem,

vilka högi utsträckning drivs deltagarna själva. förGemensamt såav
kallade Concept de eftersträvarHouses oberoende förhål-iär att
lande till den offentliga sektorn och den professionella vården, och

arbete får central roll rehabiliteringen.i brukarstyr-Trotsatt en
dessaningen Verksamheter samtidigt hierarkiskt uppbyggda ochär
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varför ifrågasättas.vilar social kontroll, demokratin kansträng,

Exempel denna paraplyorganisationerna ochriktning Synanonär
finnsPatriarche flera olika länder. arbetskooperativetAvenLe som l

hit.Italien kan räknasPatrignano iSan

Klientorganisationer och Självhjälp

och Självhjälp har under de årtiondena bli-Egenorganisering senaste
betydelsefull föralltmer makt- och rehabiliteringsstrategivit ut-en

samhället. Människor olika anledningar harisatta grupper som av
samhälletklara själva och kan konkurrerasig inte isvårt att som

för hjälpavillkor andra, bildar organisationer attegnasamma som
ochvarandra tillgång till olika Brukar- kli-att typer av resurser.

forum för och hand-erbjuderentorganisationer samvaro gemensam
ling och till medlemmarna behöver känna heltkan bidra siginteatt
beroende myndigheters välvilja. självorganisering kanGenomav
medlemmarna perspektiv själva, tillvaro ochsig sin sinanya

förändramöjligheter den.att
oss-organisationerfinns förolika vi VissaDen ärtyper av

där allamedlemsorganisationer kan med, slutnanågraöppna ärvara
specifiktför har problem. samarbetar meddem Vissainte ettsom

förhållerprofessionella vården, andra skeptiska till sådaninom sig
inblandning. del ställaorganisationerEn är strängt attupptagna av

socialpolitik och själv-politiska krav vårdpolitik. Andra är renaom
hjälpsorganisationer, ofta lokala till karaktär. finns ocksåsin Det or-

försöker kombinera dessa målsättningar.ganisationer som
föddes fleraslutet 1960-talet brukarorganisationer,I av nya som

och brittiska och amerikanskaden svenska klientrörelsen de pa-
amerikanska medborgarrättsrörelsentientorganisationerna. Den var

fickinspirationskälla förviktig dessa organisationer. SverigeInyaen
de kallade R-förbunden organiserade kriminella, psykisktså som

och från början hadesjuka, alkoholister och drogmissbrukare som
sammanhållen ideologi med Pocket-samarbete ochtättett en

R-för-krävdetidningen språkrör. kamporganisationR Somsom
bunden radikala samhällsförändringar och riktade skarp kritik mot
anstaltsväsendet. upplöstes samverkansorganisa-småningomSå

socialaoch de olika förbunden gick skilda dettionen Påvägar. om-
Riksförbundet för hälsa ochrådet har social och mental RSMH

Riksförbundet för och läkemedelsberoendehjälp narkotika-
roll.framträdandekommit spelaRFHL att en

fått hårt förKlientorganisationerna har kämpa uppnåatt anseen-
de, inflytande det decenniet och de harderas har stärkts senastemen
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inträde vårdpolitikenvunnit i bidragsmottagare och remissin-som
har till exempel deltagit rad utredningar,RSMH i blandstanser. en

den psykiatriutredningen, och samarbetar med mångaannat stora
socialpolitiska ochorganisationer handikapprörel-inomgrupper
sen. Klientorganisationer driver också självhjälpsbaserade verk-
samheter form nätverk föri kamratkontakt och hjälp,ömsesidigav
dagverksamheter, studiecirklar och ibland arbetsko-ävenetc., egna

och behandlingshem.operativ Klientorganisationerna emellertidär
sårbara, särskilt det lokala planet, grund ekonomiska svå-av
righeter och instabil medlemskår.en

betydelsefull roll för den växande självhjälpsrörelsen harEn
Alkoholister spelat.Anonyma Organisationen grundadesAA av

alkoholister och hartvå i med utvecklatsUSA till bru-åren1935 en
karrörelse spridd helai världen. Allt sedan har verk-är startensom
samheten byggts kring regelbundna bland gelikar ochmöten ettupp
andligt för komma till med12-stegsprogram rättagenomsyrat att
sjukdomen. Organisationsstrukturen uppbyggd kring tolvär tra-
ditioner och tolv fungerarprinciper förstadgar all AA-som som
verksamhet. korthet innebär dessa stadgar ingen kan uteslutasI att

gemenskapen, anonymitetsskydd, skall själv-varjeattur grupp vara
styrande, självständig och självförsörjande, förbliskall icke-AAatt
professionellt och möjligaprincip minsta Elit-organisation.en om
bildning och ledarskiktning förhindras bestämmelsergenom om
absolut demokrati och förtroendeposter.rotation alla Kravet att

fullständigt oberoendeAA-grupper måste omgivningenvara av
innebär samtidigt det demokratiska arbetet endast riktas inåt,att
organisationen ställning frågorinte politiska ochi sigtar engagerar
inte R-förbunden vårdpolitiken.isättsamma som

efterföljd har mängd självhjälpsgrupperAA:s för olikaI storen
målgrupper bildats. fick redanSverige 1940-taletI en egen, se-
kulariserad formvariant i Län/erörelsen, frånAA utgickav av som

självhjälpsideologi.arbetarrörelsens Delar Länkrörelsen ut-av
vecklade samarbete med bidragsmottagare ochstatsapparaten som

ivårdpolitiska frågor.remissorgan decennierna har detDe isenaste
blandSverige den kalladevia Minnesotamodellen framså vuxitannat

antal AA-inspirerade självhjälpsgrupper flera olikaett stort
områden."

Independent Living-rörelsen förmodellintressantär atten annan
stärka sårbara människors livssituation."makt sin Begreppetöver
independent living har fysisktupprinnelse handikappadesin i
människors krav självbestämmande boende och service,över men
har förvissa utvecklingsstörda,organisationeräven anammats av
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började70-talenochsjuka.psykisktäldre och Det 1960-som
och Stor-i USAmanifestationer och organisationerenskildasom

nationella inter-ochsåväl lokalatillutvecklatsharbritannien som
bildades organi-Living-nätverk. SverigeIndependent Inationella

ochStockholmoch STIL iGöteborg 1988 rö-isationen GIL 1984
Rörelsen vänder sigfinnsrelsen många attmot myn-orter.nu

ochför servicevillkorendikterarprofessionellaochdigheter om-
avlönadochvälgörenhetkritisk tillförhåller ocksåsig an-sorg, men

Även stigmatiserandetillbidravårdformersådanahörigvård. anses
ochjämlika relationertillmöjligheternaförsämrarklientroller som

medlem-förkämpar sinaRörelsensamhällslivet.delaktighetfull i
behöverdeoch vilkastöd insatservilketsjälva avgörarätt attmars

exempeltillmöjligt,oberoende livfritt ochför leva så somatt ett
personligtillförhållandearbetsgivarställning iinta enatt engenom
därbland kurseranordnarföreningarSvenskaassistent. annat man
arbets-lönefrågor,försäkringar,avtalsrätt,ocharbets-igenomgår

iförverkliga intentionernaförsökerochtidsfrågor så sättetc.,
funktions-tillochsärskilt stöd serviceLSS-reformen Lagen om

till kom-servicemottagarefrån rollen passivhindrade. Att som
naturligtvisinnebärkravformulerareocharbetsledare enpetent

underlägsna positionen.tidigaredenförändringradikal av

Empowerment
ochautonomi-klientrörelsenstillkopplingmedbegreppEtt nära
be-Detta svåröversattainflytandesträvanden empowerment.är

förrörelserdelanvändas inom1970-taletbörjade mar-engrepp
och klient-anglosaxiska kvinno-exempeltillginaliserade grupper

formerolikaförsvarsstrategiochkamp-rörelser, gentemotensom
laddatideologisktochpolitisktförtryck.socialt Begreppet varav

stärka denförflera olika nivåeroftainbegrep strategieroch att
ömsesidigtbärande tankenDen att genommanvargruppen.egna

samhäl-motarbetaskulleprotestaktionerstöd och gemensamma
maktenochförtryckande strukturer återtaochstigmatiseringlelig

gruppdiskussioner sågsMedvetandegörandelivssituation.sinöver
aktivismsocialpolitiskförmedel uppå empowerment,attettsom

andra.brukarstyrd, social serviceoch som
blivit någothardecennietdetUnder empowerment av ensenaste

ochfältet, särskilt i USAsocialvetenskapligadetmodeterm inom
Sverige.i Detockså vinna intågbörjarbegreppetEngland, men

församhällsinsatserolika slagbetecknaförocksåtillämpas att avnu
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lokal utveckling och lokalt självstyre, och för professionella förhåll-
ningssätt villkoren för individersägs ochsom gynna att svaga grup-

skall ökat och makt. Utifrån kritiskt betraktel-per ansvar mer ett
har därmed berövatssesätt sitt begreppprotestgrupperna eget som

via samhällets Övertagande förlorat sin egentliga mening. kanDet
hävdas likheti med andra trendkänsliga begreppatt empowerment

delaktighet, medinflytande endast fyller retorisk funk-som etc. en
ellertion, det självai verket förutnyttjas legitimera mins-att att ett

kat offentligt ansvarstagande. välvilligEn tolkning radi-ärmer att
kala påtryckningsgrupper faktiskt lyckats influera tankesätt och
praktiker inom det fältet.sociala Huruvida denna påverkan också
innebär konkreta förändringar och stärkt inflytande för resurssvaga

naturligtvis fråga fårär undersöka.grupper en som man
översiktligEn dengenomgång växande empowermentlitte-av

snabbt vid handen begreppet harinte givenraturen ännuger att en
definition. kanEmpowerment inrymma allt kannågot sättsom
förknippas med idéer, insatser eller stärker in-processer som svaga
dividers och/eller möjligheter själva liv.sinaövergruppers att styra
Empowerment kan både betraktas medel och mål,ettsom ettsom
och ha relevans såväl individuellt, psykologisktsägs planett som

och samhällsnivå. Robert Adams följande definition:grupp- ger
Empowerment be defined the which individuals,may as means

and/or communities become able take control their cir-groups to over
and achieve their goals, thereby being able workcumstances own to

towards helping themselves and others maximise the quality of theirto
lives Adams, 1996 5.s.

de teoretiskaI hänvisas det litteratureni ibland tillresonemangen
Michel Foucaults dubbla maktperspektiv både inbegripersom
maktens förtryckandenegativa, dimensioner och dess kreativa sida,
ibland till Paulo frigörandeFreires pedagogik för förtryckta. Som
professionell strategi innebära avståndsta-sägs empowerment ett
gande från såväl ocheXpert— behandlingsstrategier vilka utgår
från psykoanalytiska eller medicinska modeller från "företrä-som
darmodellen där det handlar företräda klienterssina intres-attom

Till skillnad frånsen. dessa modeller den makt- och själv-uppges
tillitsskapande empowermentmodellen stärka ochut att ut-
veckla människors förmåga själva kommandot liv."sinaöveratt ta
Klienterna uppfattas och behandlas jämbördiga medsom parter

kravrättmätiga delaktighet och ansvar.
uppenbar riskEn eller kanske med honnörsbe-poängen vaga

de uttolkas helt olika olikaär med olikasättattgrepp parterav

174



MEEUWISSEANNA

förmodligensammanhangprofessionellaiintressen. En snäv, men
handlardetvanlig översättningganska är attempowerment, omav

tillvardagslivet,behärskaförmågasårbara individersstärka attatt
ochEnligt vidarefärdighetsträning.socialexempel merengenom
både in-politiskradikal tolkning är empowerment somprocessen

ochidentitetstärktförändringsprocesserpsykologiskabegriper
förhållanden.förändrade Empo-självförtroende ochstärkt yttre

omfördelningkollektiv organisering,uppnås av re-werment genom
erfaren-konkretamaktstrukturerförändrade samt genomsurser,

makt. kansådantEnligtochheter ökat synsättettmeransvarav
Professionella kandentillmakt måsteinte någon, erövras.ges

institutionellaskapaunderstödja attempowermentprocesser genom
kan tilltagande.maktför sådant Deförutsättningar över exem-ett

brukarstyrda verk-moraliskt stöd tillochekonomisktbidra medpel
plane-besluts-,brukarmedverkan olikaiför aktivplatssamheter, ge

dela med in-andra sigutvärderingsforum ochochrings- sätt av
brukarinflytande.underlätta ökatkanochformation somresurser

tillämpaverkligenifrågasätta det gårkan naturligtvisMan attom
samhälls-helaellerför verksamhetermodellsådan inom ramenen

maktvillkor.ojämlikagrundenbygger Empower-isystem som
rationalistiskidealistisk ochvilakanmentdiskussionen sägas en

medeltämligen enklafrån det medeftersom dengrund, utgår äratt
samhället. Verkligpositionstärkamöjligt att svaga gruppers

förändringargenomgripandenaturligtviskräverempowermenf
användaskanempowermentbegreppetflera nivåer. Men ut-som

olikabrukarinflytande iför undersökningargångspunkt orga-av
fo-förekomstenundersökaexempelkan tillnisationstyper. Man av

problemformuleringsprivi-harmedinflytande,för somvemrum
vad, hurbestämmeregentligenlegiet, sätten attsamtomvem som

förhållande till omgivningendess på-verksamheten ochorganisera
självbestämmande.förförutsättningarnaverkar

på organisationerfrivilligaEn synny
samhällsvetenskapligadendebatten ochallmänpolitiska iBåde deni

kunnatdecennietdetunderhar i Sverigeforskningen senasteman
ideellaoch densamhälletför det civilaökat intresseettnotera

funktionerderiktatssektorn har minstinteIntresset mot som
fyller och skullesociala områdetdetfrivilligorganisationer inom

fylla.kunna
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Aktuell komparativ forskning visar den svenska ideella sek-att
helhet förhållandevis välutbyggd. har emellertidär Dentorn som en

speciell struktur och inriktning skiljer den från andramångasom
västländers. SverigeI idrotts-, fritids- och fackföreningar försvarar

del frivilligsektorns omsättning, medan det tilli exempelstoren av
Tyskland social och hälsovård dominerar.är Denomsorg som
svenska välfärdsstaten kännetecknas stark tillit till offentliga lös-av
ningar sociala problem, medan välgörenhetsorganisationer och
serviceproducerande stiftelser intar ganska blygsam roll. Dennaen
inriktning resultat samarbetsprocesser mellanär organisatio-ett av

och ända sedanpågått mitten 1800-talet. Frånstatennerna som av
början fungerade ideellamånga organisationer slagsettsom avant-

förgarde sociala reformer verksamheter såatt startagenom nya som
småningom Modernare frivilligorganisationerövertogs staten.av
etablerades komplement till relativt välutbyggd, allmänsom en so-
cial formuleradeservice och sina mål denna bakgrund.mot

de ekonomiskaMen och politiska förutsättningarna håller att
förändras. Minskade offentliga ifrågasättandenochresurser av so-
cialförsäkringssystemens konstruktion har bidragit till detatt nu
riktas förväntningar frivilligade organisationerna. Tenden-nya

tyder ökad betoning frivilligsektorns roll välfärds-ser en av som
producent. har också framDet vuxit sammanslutningar förnya

kompensera minskat offentligt ansvarstagande. Sådana motivatt ett
kan finna detinom kallas nykooperationen, bland anhörig-man som
organisationer och sådanai hybrider mellan frivilligt offentligtoch

de frivilligcentralerna.som nya
ökadeDet samhällsintresset för de frivilliga organisationerna är

dock inte enbart ekonomiskt motiverat. flera aktuellaInom politiska
och samhällsvetenskapliga riktningar lyfts frivilligorganisationer
fram viktiga kuggar demokratiskti samhällsbygge. deAttsom ett
spelar viktig roll för opinionsbildningen visserligen välkäntären
sedan länge, frivilliga organisationer och kalladeså sociala"nyamen
rörelser också helt den offentliga sektornsätt änanses ett annat
ha förutsättningar skapa tillhörighet, tillit ochatt engagemang, an-
svar. detta sammanhangI brukar med hänvisning till denman ame-
rikanske Robert tala hurPutnam de fram-statsvetaren om gynnar

socialt kapital", det vill slagsväxten medborgarandasägaav ett som
bygger tillit och samarbetsvilja, och förlängningeni bildarsom
grunden för levande demokrati.en

Det i Sverige nyintroducerade begreppet social ekonomi ger
också uttryck för delvis betrakta den frivilliga sek-sättett nytt att

begreppet harinte definition.även någon givenännu Dettorn, om
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och användsFrankrike inomfrån EUursprungligenkommer som
bedrivs kooperativ,verksamhetför sådanbeteckning ömse-avsom

Enligtstiftelser.allmännyttigaochföreningarbolag, ideellasidiga en
sociala ekonomin:dendefinition inbegripersvenskföreslagen

samhälleligt ända-harverksamheter primärtorganiserade ettsom
offentliga sektornfrånfristående denorganisatorisktochmål är

skalloch ordet ekonomisocialBåde ordet9.Ds 1998:48, s.
medekonomiförstås ividdefinition meningenligt denna ettsom en

tjänste-sigVerksamheterna inteansikte. måstesocialt ägna
marknaden.behöverproduktion och inte agera

aktualiseratsekonomisocialbegreppetflera skäl tillfinnsDet att
ocksådäranvänds inomdet redan EUi Sverige. Ett är manatt

ocksåfinnsdel ekonomin.främja denna Detförsökerolika sätt av
skapasarbetstillfällen kanochtjänsterförhoppningar att nyaom

olikasårbaraför socialtsärskiltområde,dettainom avgrupper som
socialaarbetsmarknaden.reguljära Denutanför denanledningar står

betonas.social utslagningbetydelse kampeniekonomins mot
dag tycksframgått detdet ha itordedenna genomgångAv att

frivilliga organisatio-deförväntningarorimligaställas närmast
stärkamöjligheterderasdet gällerminstinte när att svaganerna,

begreppdeklartockså mångasamhället. ståri Det att avgrupper
ellerdessa organisationervadför betecknaanvänds uträttar,attsom

ökadehar detSamtidigtsvepande.ochkunnaborde äruträtta, vaga
för etableringvillkorenför frivilliga organisationerintresset gynnat

stödsystem.utveckling alternativaochverksamhetsformer avav nya
socialafrån denhämtadeexempelföljandeskall de tvåiJag ge

människortillriktar sigKlubbhusrörelsenområde.rehabiliteringens
medmänniskor miss-tillfunktionshinder,psykiskamed Basta

brukarinflytandeoch38 arbeteGemenskap,bruksproblem. utgör
verksamheternabåda fallen,rehabiliteringen ii även omstommen

har inspireratsBåda organisationernaolikaliteorganiseras sätt. av
för-oberoendeeftersträvar irehabiliteringsmodellerutländska som

stödändå visstbyggeroffentliga sektorn,hållande till den men
Ävenoffentliga. empowermentmed detsamarbetefrån och om

verksamhetersdessabegreppcentralt ikanske inte utgör egenett
konkret kanvadpraktikenbelysersjälvförståelse, empowerment

för denfaller också inomBådahandla organisationerna ramenom.
Samtidigtsociala ekonomin".dendefinitionensvenska somav

finns detdrag,harKlubbhusrörelsen och mångaBasta gemensamma
skiljeråtgärdernaarbetsbefrämjandeskillnader. Deintressantavissa

brukarin-förmodellervalt skildaharochsig att garanteraman
demo-kortfattat beskrivaskallsjälvbestämmande.ochflytande Jag
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kratiarbetet deinom två organisationerna, och vilka funktioner det
kan tänkas fylla för medlemmarnas självbestämmande och rehabili-
tering.

Frivillig organisering för brukarinflytande
två exempel-

Kiubbhusrörelsen mutua| empowerment-
Klubbhusrörelsen internationell rehabiliteringsverksamhet förär en
människor med psykiska funktionshinder. Grunden lades AA-av en
inspirerad självhjälpsgrupp för utskrivna mentalpatienter i New
York 1940-talet, verksamheten omvandlades tillmen snart en

stiftelseprivat Fountain FoundationHouse med hjälpsom av an-
ställd personal utvecklade form rehabilitering. 1970-taletPåen ny av
fick Fountain statliga bidrag förHouse bedriva utbildning deniatt

kallade klubbhusmodellen,så och klubbhusmånga bildades. Pånya
1980-talet utvecklades verksamheten till internationell rörelse. Ien

finnsdag det omkring klubbhus ivärlden, däribland350 nio svens-
ka.

Vad då klubbhus och hur utformas verksamheten förär ett att
brukarmedverkan och brukarinflytande vårdideo-Dengarantera

logiska utgångspunkten människans självförtroende ochär soci-att
ala kapacitet byggs vänskap, arbete och självstyre. Dennaupp genom
utgångspunkt får också återverkan organisationsstrukturen och
arbetsformerna. klubbhusPå bedrivs ingen behandling ordetsiett
vanliga bemärkelse. Medlemmarna organiserade i klubb ochär en
använder huset arbetsplats dagarna och för ochmötensom en
sociala aktiviteter kvällar och helger. Medlemskapet frivilligtär
och tidsbegränsning, väljer själv hur länge villutan man man vara
medlem.

klubbhus huvudsakligenEtt organiserat kringär gemensamt ar-
bete. dagarna fungerarPå klubbhus arbetsplats där med-ett som en
lemmarna och personalen tillsammans praktiskt för allt detansvarar

krävs för verksamheten skall fungera och vidareutvecklasattsom —det Vill allt från till exempel städning, matlagningsäga och husreno-
tillvering budgetarbete och utåtriktad verksamhet. uppfattasDetta

meningsfullt, "riktigt arbete, till skillnad från degraderandesom
sysselsättningsterapi. Medlemmarna får dock lön förinte sitt arbete

huset.i fårde hellerMen inte tilltvingas något behandlings-genom
planer, regler eller kontrakt, bestämmer själva vad de vill ellerutan
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föranställdaoch just"handledare"kallasPersonalenvillinte årgöra.
kontinuitet.stöd ochhandleda, garanteraatt ge

demokra-medenlighetskall fattasklubbhus ibeslutAlla ett
forum ochallatilltillgångskall haoch allatiska principer ut-samma

för enbartförekommafårhuset. intei Det möten perso-rymmen
särskildafinnasfåroch det intemedlemmarnaenbarteller förnalen

eller akterdokumentfinnasfår heller någrapersonalrum. inteDet
medlem-Formellttill.har tillgångmedlemmarnainte ärsettsom

visserli-styrelserklubbhusensinflytande ioch personalensmarnas
särskildatillstyrelsearbetet delegerasmycket ar-svagt, avmengen
involverasMedlemmarnainflytande.hardär debetsutskott stort

anställningexempeltillklubbhuset,frågorallaiså rörsätt av nysom
fram-rörelsensfrågorpolicyfrågor ochochpersonal, ekonomi- om

skälolika intemedlemmarfinns dockutveckling.tida Det som av
andramedaninflytande,möjligheterutnyttjar sina ärutövaatt

medflesta medlemmardeErfarenhetenmycket aktiva. sägs attvara
medintervjuerbeslutsprocesserna.roll Iallt aktivare itiden intar en

möjligheternadebetonarklubbhusmedlemmarsvenska att vara
hur detskillnad från itillklubbhusoch bestämma imed ärett

det stärkereftersomviktigtverksamheter.andra Dettamånga anses
för överheten".respektöverdrivenoch bortsjälvkänslan entar

eftersomförfårklubbhus intePersonalstyrkan stor,ett vara
och Meningeninflytandemedlemmarnasurholkakandetta ansvar.

sådant måsteskall organiserasverksamheten sättär attett manatt
erfarnasällsyntlängevarandras Det attvarresurser.ta vara

blidet börjarpersonalanställdesklubbhusmedlemmar mensom
inleddes1980-taletslutetivanligare, åtminstone USA. I expe-av

be-personalstyrkanhelaklubbhus, därmed medlemsdrivnariment
för-psykiskt sjuka. Trots vissasjälvamänniskor varitstod somav

negativa:huvudsakerfarenheterna idocktjänster manvaraanses
ochupprätthålla stabilitethademaktstrider och svårtfick interna att

flestaförespråkar de inomDärförverksamheten.kontinuitet i
vadoch"partnerskapsmodellenkalladeklubbhusrörelsen den så

"mutualkallar empowerment. Empowerment som ensesman
hand-blandmedsamspeldärömsesidig annatgenommanprocess

handla.ochförstyrka krävs Vågafår denledarna att agerasom
varandrahjälpaverksamhetendel gårviktigEn attattutav

dettaarbetsmarknaden.den Förarbetenriktigasikt öppna
kallademed övergångs-särskilt såutvecklathar systemettman

medlemmarinnebärvälslagit Systemetarbeten, i USA attut.som
deltidsarbetenfår chansför detkänner sig prövaattmognasom

lärsMedlemmarnanormal lön.arbetsplatservanliga"helt mot
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personalen klubbhuset också arbetetupp av garanterarsom att
blir utfört blir sjuknågon eller klararinte det. Varje Över-om av
gångsarbete löper under månader. Tanken medlemmarnaärsex att
skall kunna samla sig dokumenterad arbetslivserfarenhet från
flera olika arbetsgivare och arbetsfält. Därmed barainte förut-anses
sättningarna arbete öka, också möjligheterna väljaatt ett utan att
vad vill syssla med. förMotivet tidsbegränsa övergångsar-man att
beten dels kraven skallinte upplevas förär dels så-att stora,som att
dana arbeten aldrig betraktas slutmål i sig. Det allt

i
ärettsom trots

fråga specialarrangemang; enligt klubbhusfilosofin sådanaett ärom
stigmatiserande och kan aldrig medlemmarna oberoendege samma
och självkänsla vanligt arbete. förInom klubbhusenettsom ramen
anordnas också bostadsprogram bostadsförmedlingen ochegen
utbildningsprogram.

rehabiliteringsverksamhetSom klubbhusen obero-värnar om en
ende ställning förhållandei till den offentliga vården. klubb-Många
hus långt ifrånmen alla liksom Fountain och deHouse svenskaär
klubbhusen organiserade privata stiftelser, och därmed organi-som
satoriskt fristående från såväl sjukvård socialvård. Man intesom tar

medlemmar ochremiss lämnar informationinte 3emot ut om en-
skilda tillgodoseFör medlemmarnas och klubbhusensattpersoner.
behov skall styrelsen besittersammansattvara av personer som
kompetens inom skilda fält: det privata näringslivet, bostadssektorn,
den sociala sektorn, universitetsvärlden, handikappförbund och
klientorganisationer etc. Människor lmed anknytning till psykiatrin
brukar fåringå inte dominera. försökerHusen sinvärnamen auto-
nomi bred rekryteringsbas och bestämmelsergenom en att sty-om
relseledamöter endast får "sig själva och tillmåste irepresentera se
verksamhetens bästa.

Verksamheten drivs huvudsakligen med hjälp statliga ochav j
kommunala bidrag, strikti ekonomiskså mening klubbhusenär
knappast oberoende. Klubbhusens önskemål integritet löperom
hela tiden risk komma i konflikt med beroendet olikaatt parterav
för finansiera verksamheten. möjlighet hadeEn finan-varitatt att
siera verksamheten produktion kooperativi form,genom egen men
klubbhusrörelsen avvisar den idén med hänvisning till det skulleatt
leda till segregation. försöker ställetMan i andra sätt garantera
oberoende och skydda sin modell från ovälkomna krav från omgiv-
ningen.

olika klubbhusenDe har välutvecklat samarbete med varandraett
och samordnar sin verksamhet nationella och internationellagenom
klubbhuskonferenser där såväl medlemmar och personal som
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regel intehar ioch klienter rättdeltar. Patienterstyrelseledamöter
socialarbetar-ellerpsykiatrikongressermedicinskadeltaatt

for-rollaktiv inågonhelleroch intekonferenser, sättannatges
arbetsför-ocharbetsmetodermål,organisationensmuleringen av

med-beslutatharklubbhusrörelsendelningsprinciper. Inom attman
framgårsammanhang.alla Detrepresenterade ifinnasskalllemmar

detiklubbhusmedlemmarmedintervjuerockså att engagemangav
ochsjälvkänslastärkttillbidrakanutvecklingsarbetetgemensamma

klubbhus-Medlemskapet irehabiliteringen.betydelsefullt förvara
ochstigmatiseringhanterastrategifungerakanrörelsen attsom en

klubbhussammanhangolikadeltagande iaktivtutanförskap genom- imeningsjälvbild ochpositivkan vänner, en nyen nynyaman
träffaskonferenserna årinternationelladetillvaron. På vartannat

erfa-utbytadagarunderförhundratill åtta ettatt parpersonerupp
arbetsgrupper,informellaochatmosfärentillåtanderenheter. Den

karak-harframträdandenochplenardiskussionermed somvarvat
harmedlemmarnatillvittnesbörd, bidrarpersonliga enatttären av

tillbidraaktivtochhördasinachansrimlig röstergöra orga-attatt
utveckling.nisationens

den antagitharutvecklingrörelsensled iSom somnormer,ett
konkretaoch ifilosofi praxisklubbhusmodellensuttrycker termer.

ochför medlemmarnarättigheterfungeraskallNormerna an-som
dagfinns isjälvutvärdering. Detförredskaphusenvändas ettsomav

skallkontrollorganochutbildningsorgansärskildaockså som
fri-med Denenlighetdrivs iverksamheten normerna.attgarantera

Clubhousefor Deve-International Centerorganisationenstående
tillansluta sigkanklubbhusenskildaICCD,lopment" motsom

med olikakommittéerrad olikauppbyggtavgift,viss är av enen
kvalitetskontrollförOrganisationenuppgifter. ettgenomsvarar

samordnarutbildningscentra,legitimationssystem,särskilt utser nya
tillägg iellerändringarföreslårkonferenserna,internationellade

ochinformations-olikafungerar sätt re-ettsomsamtnormerna
tjugotalbestårStyrelsenklubbhusrörelsen.för hela ettavsurscenter

världen.klubbhus iolikafrånmedlemsrepresentanterochstyrelse-
klubbhus in-olikafrånpersonalochför medlemmarRepresentanter

tillknutit sigharkommittéeralla kommittéer. Några ävenigår ex-
ochbrukar-förforskare,exempeltillexpertis representantertern

mentalvårdsor-offentligaföranhörigorganisationer, representanter
funktion.informerandeochrådgivandemedganisationer

förväntas ICCDkvalitetklubbhusensFörutom garanteraatt
klubb-hardecennietdetUnderfrågor.vårdpolitiskai senasteagera

utbild-ochvård-påverkamöjligheterockså vunnithusrörelsen att
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ningsutbudet och fungera remissinstans det gälleratt närsom sam-
hällets skyldigheter för psykiskt funktionshindrade.

Basta brukarstyrtett arbetskooperativ-
ideellaDen föreningen ArbetskooperativBasta bedriver sin verk-

samhet utanför Södertälje och bärsägor dagiegna 60-ettupp av
företal detta missbrukare lever och arbetar där. ledSom isom ett

självhjälpsverksamheten försöker bygga produk-man upp en egen
tion och tjänster marknadsmässiga villkor. Precisav varor som
den svenska klubbhusrörelsen har Basta inspirerats utländskav en
rehabiliteringsmodell, förlagan här italienska San Patrignano.är Båda
verksamheterna kan samtidigt exempel klassisk,ses som
skandinavisk frivilligorganisering med goda kontakter med den
offentliga sektorn med förväntningar autonomi och med-parat om
lemsdemokrati.

etableradesBasta resultat1994 samarbete mellanettsom ettav
frivilligorganisationen RFHL, kommunernågra och den svenska
staten. hadeRFHL förstått projektering och utbildningsinsatser
vilka bekostats Socialstyrelsen och samarbetskommunerna.av
Kommunerna hade också deltagit aktivt i verksamhetsplaneringen

förbundit förköpasig rehabiliteringsplatser undersamt att en upp-
byggnadsfas fem då deår, skulleäven i styrelsen.representeras
Utgångspunkten har dock alltid varit skallBasta sinaatt styras av

medlemmar och ekonomisktuppnå oberoende. Verksamhetenegna
skulle dels finansieras varuproduktion, delsgenom egen genom re-
habiliteringsintäkter. förstaDe tolv månadernas vistelse lär-som
ling kooperativet räknas rehabilitering och rehabilite-som
ringsavgiften betalas vanligen socialtjänsten eller kriminalvården.av
Efter räknasår självförsörjande sitt arbete.ett man som genom

Liksom San Patrignano vill erbjudaBasta missbrukare socialanya
roller, försöker skapa konkreta förutsättningar för utvecklingman

yrkesidentitet och karriär inom arbetslivet. Utgångspunktenav en är
missbrukare kan rehabiliteras till bättre livatt särskildaett utan

vårdinsatser personal utbildad för detta ändamål. Vardagenav
högBasta i utsträckningär organiserad kring arbete och arbetsrela-

tioner. alltFörutom det arbete bedrivs för tillgodose ko-som att
operativets behov, finns det flera arbetsplatser bedriveregna som
utåtriktad affärsverksamhet, till exempel snickeri, smådjurs-ett ett
pensionat och isolerteknikBasta värmeisolerar hus medsom ett
speciellt material. lärlingarnaHär tillfälle utveckla sin yrkes-ges att
mässiga och sociala förmåga i miljö bland likasinnade. Eftertryggen
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företaget.bli delägare i Dessutomansökade ocksåtid kan attomen
ochutbildafostra,försjälvamissbrukarnaföre dettade attansvarar

missbrukserfarenheterTidigarevarandra.förförebilderfungera som
hjälpaanvändas till positivt,kunna någotskall så sätt attgenom

själv.hjälpa sigandra ävenantas man
väldefinierade rollermindre Basta.ellerantalfinnsDet ett mer

knutnamed rollerarbetsplatsstyrddemokratisktFörebilden är en
samtidigtansvarsområden.och Detarbetsuppgifterbestämdatill är

medjämföraskankanskerelationeruppsättningfråga somenom
frånfrigörelseoch successivaförhållande tillhantverkslärlingens -

ochlärlingarmellanendastskildebörjanFrånsin mästare. man
projektanställdafinnsochfanns någradärutöver"kooperatörer --

områden.olikafackkunskap Kooperatörernamedpersoner
allarehabiliteringenarbetsledningensåvälansvarade för som

arbetsbördafler, och kooperatörernasblevlärlingarnanivåer. När
för spridarollerinfördes delohållbar,till slut ansvaretutattnyaen

ansökalärlingarför erfarnablev möjligtfler Det att ompersoner.
lärlingarkan"provkooperatörer.kallade Numerabli ävensåatt

"arbetsledare".och/ eller"fadderpersonertillutses
kooperatörfullvärdigbliför kunnaMinimikrav är att va-manatt

praktikenledaregenskaper.och besitter Idrogfri äri minst två årrit
eftersom kooperatörernaekonomifråga kooperativetsocksådet om

Led-anställningsvillkor.särskildaharochdelägarehar status som
föreningsstämmanunderställdkontrollenoch Bastaningen ärav -

haråretgångendast kooperatörer ingårdär att utse enomsom en-
StyrelsenArbetskooperativ.föreningenför den ideella Bastastyrelse

ochverksamhet in-övergripandeför kooperativetsskall ansvara
ochrehabiliteringför denformellt ansvarigochriktning, är ytterst

fyrasammanträder minstStyrelsenbedrivs.företagsamhet som
driftendagligasköta denuppgiftendelegeratochåretgånger attom

exempeltillfinnsochutsedda Detsärskilttill enpersoner.organ
kooperatörer,bestående"företagsledning",särskild ansvararsomav

delar.kommersiellaochföretagsmässigaför Bastas
efter-egalitär principhela BastameningI av engenomsyrasen

grundläggandemedalla brottasSjälvhjälp;allt bygger sammasom
denpräglasSamtidigtsjälvstyrd.verksamhetenochproblem är so-

olika nivåer ibefinner sigmedlemmarnaordningenciala enattav
ochuppgifterförändradebetyderdär varjekarriärstege, stegnytt

löneförhöj-medfrämstmarkeras inteBefordring ochroller. status
medelmed andrahar lönkooperatörernaendastning somutan

fickpeng,höjdinflytande,ochsjälvbestämmande,ökat ansvarmer
alltså så-privilegier.andra Bastatill ägerrätt typersamtsemester av
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väl hierarkiska kamratstödjande och demokratiska inslag. Verk-som
samheten kan inbegripa vissa paradoxer:sägas

försök rehabiliteringuppnå och personlig förändring0 att utan
vård eller behandling
försök skapa förutsättningar för demokrati och ökat infly-0 att
tande inom för tämligen hierarkisk strukturramen en
försök skapa förutsättningar för stärkt medborgarskap och0 att
normaliserade roller i speciell miljö skild från det övrigaen
samhället

skall förståHur sådan modell och hur hänger de olika ele-man en
ihop definierasBasta ofta sina medlemmar vadmenten av genom

Basta inte framförDet allt välbekantasägs kulturertvåär ivara. man
dagligt tal särskiljer från:sig "vårdsvängen och drog- och kåk-
mentaliteten". kulturerDessa för människormånga iär Basta
själva verket sidortvå båda förknippas med ovär-av samma mynt;
diga, stigmatiserade roller. På deBasta motbilder vilkautgör ger
riktning, motivation och främstaenergi. Det målet byggaär att upp

helt sammanhang verka för därigenom ocksåett annat att att
kunna bli och något klienter och missbrukare.änvara annat

liknelseVarje mellan ochBasta behandlingshem upplevs därförett
misslyckande eller beskyllning.orättvisettsom som en

Ändå framställs Basta rehabiliteringsalternativ. tillDennaettsom
paradoxala position motiveras med rehabiliteringensynes att

heltBasta traditionell vård ochär rehabilitering;änav artannan
självstyrning och självhjälp stället föri professionella vårdare, och
riktigt arbete och utbildning stället föri terapeutiska interventioner
eller konstlade imitationer vardagslivet. Enligt organisationsmed-av
lemmarna först och främstBasta varuproducerandeär arbets-ett
kooperativ. drivsDet människor har kon-svårtav som annars att
kurrera arbetsmarknaden, verksamheten och relationerna ärmen
helt och hållet modellerade arbetslivet. kunna bevaraFör att
denna självbild blir det viktigt hela tiden motverka influenseratt
från starka ellerexterna interna kulturer hotar attsom om-
vandla verksamheten till annat.något

samtidigtBasta lite speciellt företag;är vid sidan alla nor-ett av
mala problem kan arbetsplatsuppstå måste olikasom en man

hantera medarbetarnas missbruksrelateradesätt problem. lär-En av
lingarna uttryckte det här:så
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till medborgare.ickemedborgare DetfrånmångaDet är tarattsteg
ställadag kanhär iendafinns Bastaflera inteår. Det sompersonen

med själva.jobbarfärdig. Alla här sigochsig Jag ärsäga:upp

uppbyggdrehabiliteringsmodellarbetskooperativa ärBastas som en
och kon-innebär utmaningardär varjekarriärstege, nyasteg nya

lämnabereddverkligenfråganmedfrontationer är attom man
tillsighandlar detInledningsvismissbrukslivet. att enanpassaom
till kväll,frånarbetedagsrutinerna;och klaramiljö morgonatt avny

lär-människor.med andra Förochdrogeringa nära umgänge att
ganskadennaklaraförutsättningarrimligaskall halingarna att av

striktbörjande ilivsföringenomställningradikala i är yttre ramarna
och har denreglerunderordna sig vissahållna: lärlingarna måste

tilltillgånghar derörelsefrihet.begränsad Dessutomförsta tiden
detlevande bevis gårrollmodellerstödpersoner utgör attsom-

vidare.och kommaförändra livetatt
arbetsledareoch/ eller måstebli fadderlärlingarNär steget atttar

vadochmänniskors behov,andratänkade börja i somtermer av
tredjefungera.skallarbetsplatsen Deför denkrävs stegetatt egna

förut-för kooperatörskapförberedelsenprovkooperatörsom --
förövergripande Bastasdessutom ut-sätter ett ansvartaratt man

företagochrehabiliteringsverksamhetveckling både somsom
fårlängreinteväl medvetna Bastamarknaden. Seniorerna är attom

för sindärför självadeför och måstedem,ersättningnågon att svara
upplevaskanprestationskravenökadeförsörjning. De en press,som

innebärtillfredsställelse. Karriärstegentillkällasamtidigtär enmen
alltoch ställerrollernakompliceringsuccessivalltså störreaven

beslutskapacitet.ochsjälvförtroende,krav ansvar
karriärsystemet.till Detpositivasig mångaPå Basta varauppger

bör fin-för detochskall fungeraför ställetbådebehövassägs attatt
förefaller ocksåBefordringssystemetmöjligheter att avancera.nas

ochvidarekämpamänniskorhel delkunna motivera stannaatten
talaroch kooperatörerProvkooperatörerkvar Basta. att manom

be-innebär över". Man"tarsluttill når gräns stegetatt mansomen
all-förlivetdet gamlabanden medför klippaslutar sig attatt av

stolthetochupprättelsemålenpersonligaDeBasta. omsatsavar
skapablirprojekt. Målet någotmeddå Bastavävs attsomsamman

ben.klarar sigförbevisa omgivningenoch att egnaatt mannytt
heltlevainför kunnaanvänder träningVissa Basta ettattsom en

fortsättamöjligheterfinns ocksådetSvenssonliv.vanligt Men att
finnsdet ingen"alternativsamhället"för Bastaarbeta inom ramen -

fårför hur längetidsgränsbortre stanna.man
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lärlingarAtt ifrågasätter maktstrukturen beror kanskeBasta
hierarkiskt inom för brukarstyrd verk-att ett system ramen en

samhet framstår legitimt i verksamheter med vårdper-änsom mer
sonal missbrukserfarenheter. det fallet kan detI hela ti-utan senare
den misstankaruppstå all makt ligger hos demattom persona-—len. för"viI oss-organisationer det några klättrarossär av som

fåroch bestämma och därmed också kan tjäna före-mer som som
bilder. utlovade möjligheternaDe till delägarskap spelar viktigen
symbolisk betydelse. Hela grundkonceptet uppfattas demo-som
kratiskt eftersom makten ligger hos för den irepresentanter egna
övrigt maktlösa uppfattasBasta också tolerantaregruppen. som en
och demokratisk modell San Patrignano.änmer

Under förstasina verksamhetsår har brottatsBasta med raden
olika problem. Och märkligt det med tanke det ärvore annars att
fråga pionjärverksamhet helt och hållet bärs män-om en som upp av
niskor med missbruk bakom ochsig, med tanke detungt rent
allmänna svårigheterna företag. Mycket arbete har fåttatt starta
läggas för Änden interna fungera.organisationen såattner att
länge huvuddelen intäkterna rehabiliteringsavgifter,utgörs inteav av

förtjänster varuproduktion den privata marknaden.av genom
till oberoendeVägen lång och krokig, både individuell ochär or-

ganisatorisk nivå. Organisationen befinner fortfarandesig i ett ut-
vecklingsstadium. allt dömaAv utvecklingengår håll,rättatt men
de utmaningarna tillhör framtiden.största

Den ovissa framtiden

har givitJag exempel olika försök skapa organisatoriska förut-att
försättningar ökat självbestämmande och medborgarinflytande för

marginaliserade samhället.i vissa människor kanFörgrupper
den häri och organisationer skänkaengagemang typen av grupper

livet ochmening möjligheter. Förlamande känsloren ny nya av
otillräknelighet och vanmakt då tilltro till den för-ersätts av egna
mågan påverka vardagsvillkoren och kanske övergri-att även mer
pande, politiska Lyckas åstadkomma sådanaprocesser. man proces-

bör det synnerligen viktiga bidrag demokratiarbetet,iser ses som
inte bara den enskilde individens perspektiv för helasett ur utan
samhället. Alla initiativ kan innebära alternativ till patient- ochsom
klientskap enligt min mening värda uppmärksamma.är vadFöratt

enkelt kan fastslå den traditionella vården ofta misslyckasärman att
med tillvarata människors rättigheter och Dagensatt resurser.
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arbetslöshet och nedskär-förändringar arbetsmarknaden, hög
flervälfärdssystemet innebär allt människordet generellaningar i att

och marginalisering. vill levahotas utslagning inte iOm ettav
innanför ochsamhälle klyftor mellan dem demmed växande ärsom

utanför det helt enkelt skapas"systemet, måsteär nyasom
stärkaDärför socialalösningar. experiment gårär ut attsom

vardagslivet, arbetsli-olika områdenposition i isvaga gruppers -
betydelsefulla och värdasamhällsdebatten mycketi att satsavet, -

på.
fråga universallös-Samtidigt det naturligtvis inte någraär om

Även stödsystem här beskrivits skulledenningar. typ somom av
omfatta allautvecklas och bli lättillgängliga, kommer de aldrig att

ökad makt behö-människor med samhällsposition. Känslorsvag av
inflytande,dessutom reella möjligheter tillinte motsvaras avver

förhållande tillellervarken inom organisationen i omgivningen. Det
förtryckandekan maktstrukturer alla organisatio-iuppstå typer av

Inflytelserikaför omvärlden.sådana slutnainte minst i ärner, som
självklart samhällsmål,medborgare dessutom knappast iär ett

synnerhet de företräder särintressen.inte om
förvänt-har det dag ställs höga och delvisiJag nämnt att nya --

frivilliga dessa kande organisationerorganisationerna.ningar För
uppgifterframtiden löftesrik och hotfull. tidi-både Vissasigte som

frivilligaoffentliga hänförs tillsköttes det gärnanumera or-gare av
församtidigt villkoren bidrag tycksganisationer, väg attsom vara

förbands med de värden tillskärpas. Tidigare stödet exem-snarare
fördemokrati och solidaritetpel organisationen ansågs stå änsom

ställs tydligabestämda dag det ovanligt detmed intetjänster. I är att
form formaliserade samarbetsavtal ochkrav motprestationer i av

specificerade arbetsuppgifter.
för konsek-förändrade förutsättningarna kommerVad de att

finnsdet dagkan bara spekulera ipositivaDet är attvenser man om.
för och organisationsmodelleröppenhet olika arbets- i regi aven

öppenhetför förnyelse. dennaolika Menparter ett utrymme om—
förenas bestämdaekonomiskt motiverad och med kravendast är

identitet ochoch regelanpassning hotas organisationernastjänster
förstås frivilligorganisationernas samhälls-Riskenautonomi. är att

förviktiga levandekritiska och opinionsbildande roll såär ensom-
uppfyllaskymundan. avtalsvillkorendemokrati- kommer i För att
flexibilitet och självstän-sinorganisationernamåste någotge upp av

underkasta byråkratiska regler ochdighet rutiner.sig För attsamt
försäkra fortsatta uppgifter kommer vissa organisationersig om

efter önskemål,kanske helt och hållet sig resursgivarnasatt anpassa
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och till och med uppgiftersig egentligen strider deta motsom
intressena. fallDessa organisationer längrei inteså någotutgöregna

alternativ, blir bara för offentligaersättning och professio-utan en
nella fråganinsatser. Och vad då har vunnitär man
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25 ochredovisarSådana synpunkter Langan, 1998.McLean, 1995t.ex.
2"Adams, 1996.
27Hagquist Starrin, 1995.8C
Z8 Black,ochJämför Rose 1985.Rappaport, 1984 8C
29Se Payne, 1997, 266-285.s.

red.3° red. Amnå, Amnå 1995,Antman 1995,Se SOU 1993,1993:82,t.ex.
och Sved-LundströmSvedberg,Trägårdh red. Lundström, 1996a,1995,1995,

ochberg, Meeuwisse Sunesson, 1998.1998 8C
ekonomiskafrivilligsektorns3 svenskaWijkström,Lundström DenSe 1997.8C

europeiskamed andraandeltill i paritetberäknasomsättning 4% BNP,av en
länder.
32 m.f1.,Sunesson 1998.

1996b och33 Svedberg,Bergmark, Lundström Wijkstöm,Se 1995,1994, 8C
Wijkstrom, 1998.

Östberg,34 Forsell, ochWijkström, 1998.Se 19981998,
inflytelserika bidrag teoretiker35 kanSe ManLorentzen, 1994. nämna somt.ex. av

Taylor.Offe och CharlesHabermas, ClausAmitai Etzioni, Jürgen
3°Melucci, 1992.
37Se Putnam, 1993.

dessabygger studier38 Klubbhusrörelsen ochBeskrivningarna Basta av orga-av
doktorsavhandlingfördels har bedrivit min seinomnisationer jag ramensom

medforskningsprojekt tillsammansfördels Jan-Meeuwisse, inom1997, ettramen
forskningsavdelning.vid Sköndalsinstitutetsoch Filip WijkströmHåkan Hansson

forskningsprojektet inteför det sistnämndaslutrapporten BastaDå ärännuom
ochWijkström,till delrapporterna 1998.publicerad hänvisar jag Hansson 19978C

ochCarlberg,Se 1997.1991, 1996även
klubbhusmodellen39 introducerade i SverigeAsklundSocionomen Lis attgenom

flestaoch Kanada där deklubbhus Stockholm i USAi Förutom1980.starta ett
finns detutmärkeroch Norden sig,där Englandklubbhusen finns, och i Europa

Ryssland, Syd-Pakistan,Australien,skilda länderklubbhus Japan,i så t.ex.som
Överlägset FountainstorlekKlubbhusensafrika och varierar.Egypten. störst är

personal-ochregistrerade medlemmaromkringYork mediHouse New 2000 en
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styrka omkring flesta klubbhusen200 De betydligt mindre; mellanärpersoner.
och medlemmar och anställda50 ovanligt.100 inte5-10 är

‘° svenska klubbhus brukarI RSMH representerad styrelserna.it.ex. vara
Jfr Kuhnle Selle, och Lundström Wijkström,8C 1990 8C 1997.ex.

‘Z Det dåvarande förbundssekretareRFHL:s Alec Carlberg introduceradevar som
San Patrignano rehabiliteringsalternativintressant i Sverige.ettsom
43 feldockDet harpåstå inte helst likheterBasta några medattvore att som annan
missbruksrehabilitering; regler förhållningssättvissa och hur det kanpåminner om

behandlingshem.ettvara
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Demokratin i

samhällsplaneringen
Abdul Khakee

definierad kommunal-härfråga samhällsplaneringeniIngen som
medborgar-ingåenderegionalplanering har diskuteratsoch så som

offentligfinns mellandeltagandet planeringsprocessen.i Här ett gap
ochplanerareForskningretorik och praktisk handling. visar att

medverkanför allmänhetens ibeslutsfattareoffentliga principi är
förutsätt-skapadetplanering, samtidigt svårtäratt attansermen
effektivite-deltagande minskaför medborgerligtningar attutanett
för be-och kräver särskildaorsakar instabilitet insatserDet attten.

förståelse förBeslutsfattare litenharmedborgarnas krav. visatmöta
därföroch kräverlångsiktiga konsekvenserplaneringen innebäratt

medborgarna. Allt-omfattandeoch dialogdjupare gentemoten mer
planeringsdiskurs inbegripa in-för så mångainser måsteatt en

och förståelse, värde-och bygga kunskapmöjligttressenter som
påverka utvecklingen.drivkrafter hos alla vill Arn-ochringar som

medborgerligt del-jämförelse idéngjorde mellanstein 1969 omen
uppfattningen dettagande och nyttigt Ingenätaär att spenat.attom

tycker hellerifrågasätter det sunda ingeni ätaatt spenat, ommen
för demo-deltagande; det bradet medborgerligtdet medSå ärär

Medborgarmedverkan förlängerför effektiviteten.kratin, intemen
beslutsfat-för bådesåledes kostnaderplaneringsprocessen och Ökar

genomförande besluten.tande och av

medborgarmedverkanPlan- och bygglagen och

kravstadfäste medborgarnasoch bygglagplan- PBLårs1997
med medborgerligsambanddelaktighet aktualiserades redan isom

och 1970-talen. Enligtbeslut underkommunala 1960-protest mot
enskilda harochskall... de sammanslutningarPBL vä-ettsom

Samrådettillfälle samråd.förslaget beredas tillsentligt intresse av
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syftar till utbyte information och synpunkter mellan de be-ett av
rörda kap.SFS och förarbetet1987:10, till lagen4. I4 3 ansåg

möjligheten till medborgarinflytande planeringiatt utgörman ett
centralt i åstadkomma planeringsträvanmoment att en som ger so-
cialt tillfredsställande resultat SOU 1979:65, 201.s.

Emellertid visar revideringen i mittenPBL 1990-taletav attav
medborgarnas krav delaktighet uppfylldainte den plane-ivar
ringspraxis utvecklades kommunerna efteri lagens tillkomst.som

bekräftas bl.a.Detta den utvärdering översiktsplaneringav av som
genomfördes vid universitet och kortfattatUmeå redovisassom se-

dennai Efter lagändringen blir syftet med samråduppsats.nare att
förbättra beslutsunderlaget och möjlighet till insyn och påver-att ge
kan kap.SFS Lagändringen förstärker§1995:1197, 4. översikts-4
planens funktioner föreslåroch omfattande samrådsförfarandemer

för detaljplaner.även
Enligt den reviderade har medborgerligt deltagandePBL plane-i

enbartring inte symbolvärde också egenvärde. Delta-ett utan ett
gandet bättre planer, effektivitetenökar förbättra be-ger attgenom
slutsunderlaget höjer planernas legitimitet byggasamt attgenom
förtroende bland förinvånarna planerare och planeringsprocessen.

föranleder följandeDetta frågor: problem ska medborgar-Vems
Ärinflytandet lösa det medborgarnas behov hävda sina intres-att

Äroch önskemål det tjänstemännens behov legitimerasen attav
Ärplanen och skaffa lokala erfarenhetersig det politikernas behov

förankra och harsig falli lyckats dessa föresatserisåatt man

Uppsatsens syfte och disposition

kunna besvara dessa frågorFör kan det platssinatt attvara un-
dersöka hur medborgarmedverkan utvecklades planeringspraxisi se-
dan den första bygglagen trädde krafti under 1940-talet och likaså
hur medborgardeltagandet det specifikai och tidigaste falletsåg ut

översiktsplaneringen. Analysen i nästaav presenteras uppsatsens av-
snitt. planeringspraxisDen utvecklats i har influeratsSverigesom av
planeringsteoretiska har sitt Storbritannieniansatser som ursprung
och erfarenhetsutbytetUSA. internationellaDet har relativtvarit
omfattande, planeringspraxis har tillsig enskilda län-men anpassat
ders institutionella omständigheter.

förarbetet till skrevI utredarna debattPBL bland kommu-att en
invånare planeringens innehåll och mål kräver plan-nens om att

handlingarna lättfattliga för medborgarna allmänheti SOUär
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utvärderingen Översiktsplaner,kvantitativaDen202.1979265, avs.
försöker besvaratillgänglighet,redovisas Plantextensi avsnittetsom

frågan hur tillgänglig plantexten var.om
översiktsplaneringen blandmedborgarnas deltagande iSynen

enkätundersök-politiker och byggertjänstemänansvariga en
djupintervjuer medtjugotal kommuner och dessutomning i ett

rubri-fem kommuner. Underpolitiker ochurval tjänstemän iett av
medborgerligt deltagande"ken "Politiker och planerare presen-om

denna undersökning.teras
med-alternativtdet diskuterassista avsnittetI sätt attett se

förstärka deltagandetförslag iborgarmedverkan samt ett attom
samhällsplaneringen.

Planeringspraxis och

medborgardeltagandet
har förändratsmedborgardeltagande samhällsplaneringiSynen

förändrats. från plane-allt eftersom verkligheten har Om utgår en
grundval kan urskilja fyra teoretiskaringsteoretisk iansatserman

beträffande medborgarmedver-klara ståndpunktervilka man anger
planeringkan. rationell planering, advokatplanering, generativDe är:

Eftersom det finns växelverkanoch kommunikativ planering. en
teoretiska och den planeringspraxismellan de positionerna som

specifika tidsskeden uppdelad enligtutvecklades vid analysvårär
dessa ansatser.

rekordårenRationell planering och

ochefter andra världskriget till medSamhällsplanering under åren
dominerades den rationella planeringsansatsen.1970-talet Dennaav

förutsätter förgradvis välordnad där varje steg svarar enen process
bestämd uppgift. ändamålsrationalitet, där be-byggerTeorin

professionella och and-slutsfattare bestämmer och planeraremålen
formulerasedan utformar plan. Teoretiskt kan deexperter enra en

uppfyller uttrycks målen. prakti-enda plan alla värden i Isom som
finns vad gäller och kunskap,ken dock begränsningar både resurser

ochmedför alternativa planervilket planerarna utvecklaratt som var
Ändamåls-efter uppfylla mål möjligt.så mångasträvar att somen

fördelaktiga kombina-innebär söker denrationaliteten mestatt man
måluppfyllelse, vilket krävermellan resursanvändning ochtionen en
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väl planerad användning målen omsorgsfulltärsamt attav resurser
preciserade. kräver konsensus beträffande målen förDet ettsenare
samhällsutvecklingen.

Enligt detta samhällsplaneringen fråga för fackmänsynsätt är en
och politiker. företräder medborgarnasDe åsikter. Repre-senare

demokrati spelar härvidlagsentativ viktig roll: politiska partieren
företräder medborgarna och deras Enligt dettavägnar.agerar

erhåller planer legitimitet, det finns tillräckligsynsätt storom en
den Valda församlingen.majoritet i utanförVarje yttring denna för-

samling betraktas "utomparlamentarisk" och ogillas sesom t.ex.
Bohm, 1985.

utvecklades denSverige rationella planeringspraxisenI under de
kallade rekordåren kännetecknades snabb ekonomiskså till-som av

skapandet det kallade starka samhället omfattandeochsåväxt, av
förändringar välfärdsanordningar.i åstadkomma rationellFör att en
fördelning kollektiva genomfördestjänster kommunindel-tvåav
ningsreformer. reformer ledde till storkommuner,Dessa och276 var

ungefärmotsvarade tio tidigare kommuner. kommunernaDeen nya
ålades flerautarbeta planer: generalplaner, kommunalaatt sorters
ekonomiska långtidsplaner bostadsbyggnadsprogramKELP, samt

rad verksamhetsplaner för skolan, åldringsvård, barnomsorg ochen
vidare. Hela denna planeringskarusell kulminerade börjanså i av

1970-talet med den kallade fannsSverigeplanen.så inteDet någon
egentlig Sverigeplan. Vad hade hållpunkter ambitiösiman var en
regional- och miljöpolitik huvudbeståndsdelar regionalavars var
planer baserade ortsklassificeringssystem delade helaett som
landet sekundärai primära, och fysisktertiära samtzoner en
riksplan.

politiska genomfördes aldrig eftersomDessa de ekono-ansatser
miska, politiska och sociala omständigheterna ändrades sambandi
med oljekrisen och den påföljande ekonomiska stagnationen. Det
politiska motståndet frånplanen näringslivet och ocksåLOmot var
starkt. Planeringstänkande grundvalen till Sverigeplanen lågsom var
också förtill grund storskaliga lösningar flertal samhälls-inom ett
områden. Miljonprogrammet, den ohämmade framväxten bilis-av

och stadskärnornas omvandling till kommersiella medcentramen
påföljande avfolkning och stadslivet,i exempelnågraavarter Var
den rationalism kännetecknade samhällsplaneringen se t.ex.som
Hall, beskriver cityombyggnaden Stockholm funk-i1985 som som

förtionsutarmning, stark bilism och hänsynslöshetsatsning mot
befintlig bebyggelse.
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Medborgarpro-sig.Allmänhetens reaktioner lät inte vänta
andraochstadsmiljögrupperbyalag,kanaliseradestesterna genom

Kungsträdgår-almarnaberömda striden irörelser.sociala Den om
samhällsplanering,symbolhandlingblevden Stockholmi mot enen

ochteknokratiskadet rationellabyggde synsättet ute-somsom
deltagande. gällde intemedborgerligtform Protestenslöt varje av

samhälls-resultatet dennatorftiga livsvillkorenbart de avsom var
fattades ochbeslutendet vilketocksåplanering, sätt ge-utan

nomfördes Khakee, 1989.
försökte flera kommunerkonsekvens dessaSom protesteraven

ocksåsträvademedborgarna.informationsflödet tillutvidga Man
kommunalmedborgarmedverkan iinföra olika formerefter att av

Iblandochstudiecirklar kampanjer.form samråd,planering i av
fråga legiti-flesta fall blev detdeförsöken,lyckades i attommen

fattaderedan beslut.mera
samhällsplaneringtyngdpunktenförskjuts iUnder 1970-talet

bostadsbyggande och investe-genomförandet storskaligtfrån av
frågor.ekonomiskasociala ochinfrastrukturen till Dennairingar

ekonomiskafram första hand dentvingadesutveckling i stagna-av
frånkapitalflyktföljd oljekrisen och börjantionen som en av

snabb indu-genomgicku-länderindustriländer till vissa som en
betydelseradikala rörelserna ioaktat, hade destrialisering. Det

ifrågasättandebland innebarvärderingskrisen, vilken annat ett av
gällde moderniseringsprocessen.detsvenskaden optimismen när

samhällsplaneringioch socialtjänstenAdvokatplanering

plane-komma till talsskulle imedborgarnas värderingarFör att
advokatplaneringsansatsen.utvecklades Denringsprocessen ut-

fattigdomen".Johnsons krigunder presidentvecklades i USA mot
antalbestårfrån samhälletAdvokatplanering utgår ett stortatt av

resursstarkaoch värderingar.med Deintressen ärgrupper egna
politiskasfären och kan påverkaoffentligarepresenterade deni

för försvara sittde behöverbeslut, medan röst attenresurssvaga
Davidoffmodell,dennaUpphovsmannen till 1965,intresse. menar

ochidentifiera deförst måste resurssvaga gruppernaatt man
med ellerförseoch sedan varjederas värderingarkartlägga engrupp
Planerings-derastillvaratar intressen.flera planeringsexperter som

ad-alla sinadialog medmyndigheter etablerar genomgrupperen
be-modell underutvecklades snarlikStorbritannienvokater. I en

social planning.teckningen
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Modellen kom till användning i Sverige samband medi social-
tjänstens medverkan i samhällsplaneringen. Socialsekreterare och

fältpersonal utnyttjades advokater för eftersattaannan som grupper
medborgare Denvall, och Folkesson,se 1994 Dessa1989.av per-

fick uppgifti utarbeta sociala områdesbeskrivningarattsoner som
kartlade levnadsvillkor. områdesbeskriv-Dessaresurssvaga gruppers

hadeningar syften:åtta

utöka möjligheterna kommunövergripande jämförelser,göraatt
förse helhetsbilder för resursfördelningen skolan,inom social-

medomsorg, mera,
möjliggöra medborgarnas deltagande planeringi studie-0 genom
cirklar,
införa kvalitativa mjukdata planeringsunderlag,i
skapa tillfälle för samarbete mellan frånpersonal olika förvalt-
ningar,
skapa helhetssyn mänskliga problem, behov ochen resurser,
stimulera debatt bland politiker från olika kommundelar,0
förverkliga långsiktiga idéer decentralisering.om

utvärderingsin socialaI områdesbeskrivningar visar Denvallav
endast landets1994 kommuner utförde områdes-82 284att av

beskrivningar. utvecklades dessaDessutom områdesbeskrivningar
annorlunda förväntat. Hanän att:menar

områdesbeskrivningar blev engångshändelser utförda centrala0 av
utredare,
berörda invånare engagerades mycketi liten utsträckning,
det blev hantera informationskällorsvårt statistik pla-iatt som
neringen,
det lättinte konkretapåvisa konsekvenser.0 attvar

Denvalls slutsats det förekom påfallande lokalt ointresseär att ett
planeringens och maktens Nyfikenhetpremisser.närmareatt syna

inför socialtjänst och planering grundades i aktörerna uppfattadeatt
de instrumentella och ideologiska funktionerna löftesrika,som om

oklara och konturlösa ibid, Socialtjänstemän fick aldrigän 154.s.
fungera advokater försvara deattsom genom resurssvaga grupper-

och ifrågasättaintresse den rådande ordningen eftersom dettanas
uppfattades medföra ökad instabilitet.

Under fick1970-talet uppleva början tredjeman typen av
kris, nämligen kunskapskrisen förutom de ovannämnda ekonomiska
krisen och värderingskrisen. olika trendbrotten underDe 1970-talet
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världskrigetinnebar för första sedan slutet andragångenatt man av
meningsfull. hadeifrågasatte samhällsplanering Prognosernaom var

för förutsäga trendbrotten. Plane-tillräckligt bra kunnainte varit att
avfolkade, kom-hade resulterat bostadsområden ochringen i trista

regionalpoli-mersialiserade stadskärnor. Samtidigt denövergav man
resurstransferering från tillbyggdetik expansiva regionersom

det stället initieradehade tillgångar räckte.inte så IManresurssvaga.
resursmobilisering, självtillitregionalpolitik byggdeman en som

förutsättningar. minskade direktaoch lokala storkommunerI
och valda ledamöter. Politikerna blev allt-kontakter mellan väljare

allmänpolitiska frågor bekostnad lokalaintresserade avmer av
frågor. försök gjordes under 1980-talet återskapaOlika någotatt av

råddemedborgaranda och den känsla samarbete tidigareden av som
Kommundelsreformen, decentralisering-mindre kommunerna.dei

direkt till bo-kommunal verksamhet distriktskontor ellerviaen av
boendeinflytande saneringsfrågorstadsområden, i någraärstörre

toppstyrd planering och viljaexempel minskad atttro en enen
folkrörelser och föreningar till med-stimulera enskilda medborgare,

verkan samhällsplaneringen.i

Generativ planering och lokal mobilisering

denutveckling sammanföll med kommuner iintresset i vissaDenna
Tyngdpunkten denna läggsplaneringsansatsen. igenerativa ansats

där det finns möjligheter tillsmåskalig samhällsorganisation, in-
berörda aktörer planeringsprocessen. Aktörernateraktion mellan i

identifieralär samarbeta med varandra, intres-sig att gemensamma
Modellen tillkom dåoch respektera varandra åsikter isär.gårnärsen

profes-kommunikationen mellanupptäckte allt istörreettman gap
dennaallmänhet. de viktigaste hindrensionella planerare och iEtt av

använder expertkunskap,kommunikation planerarna sigär att av
erfarenhetskun-allmänheten bygger föreställningarmedan sina

Friedmann,skap 1987.1973,
Norden lanserades denna modell Ottar BroxI av norrmanen

hävdaförsök lokalsamhällets behov sigi1969 möta attett att av
centraliseradmarknadskrafterna sidan ochå stats-gentemot enena

tilldetta ändamål bör planerarenmakt den andra.å För att ense
förtroendefull dialogbyggahelhetssyn utvecklingen attgenom en

bör helstde berörda planeringsprocess. Planerarenmellan i en
gäller.fysiska och sociala miljö planentillhöra den som
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Försök genomförai Sverige sådan gjordes fleraatt en process
ställen, bland Norrbotten, däri arbetade med lokalaannat orts-man
studier och där planerarna själva, periodvis,åtminstone vistades

och detta skaffade lokalkännedom.sig Tillämpningensättorten
den planeringsansatsengenerativa problemfri eftersominteav var

handlingsfriheten marknadskrafterna och centraliseradgentemot en
statsmakt utomordentligtmånga beskuren. lägen, därgånger Ivar
medborgarnas behov och värderingar gick stick medi överord-stäv
nade hade deintressen, praktiken ofta hävdai sig.svårt Detatt var

aktivera medborgarna planeringsprocessensvårt i kom-iatt utom
med uttalade överlevnadsproblem och homogen befolk-muner

ningsstruktur. heller hadeinte där långa denMen nåttvägarman
aktivitetsgrad eftersträvats bl.a. Alexandersson ochsesom

Kugelberg,Georgsson, 1986.1985;
Under 1990-talet upplever liksomSverige bety-övriga Europa

dande förändringar deni ekonomiska och politiska ordningen.
Västeuropeisk union, östeuropeisk sönderdelning och marknads-
ekonomins ideologiska triumf avgörande förändringar. Påutgör tre
den internationella harnivån omstrukturering det ekonomiskaav

snabba förändringar informationsteknologini och globali-systemet,
kapitalet inneburitsering multinationella företag skapatattav en

Spindelväv produktionsrelationer, korsar regionala ochav som na-
tionella förändringarAmin, känns särskilt1994. Dessagränser

denintensivt lokala och regionala förutdär den allmäntnivån,
rådande principen rumslig samordning och sammanhållningom

den rumslig fragmentering och konkurrens. Mark-ersätts av om
nadsföring platser, ansiktslyftande åtgärder höja platsernasattav
anseende och utveckling nischer och noder blir alltmer vanlig iav
kommuners och regioners planering. Förändringar den ekonomis-i
ka och politiska ordningen och de förhållandenarumsligai inverkar
starkt europeiskt styrelsesätt, såväl lokal central nivå.som
Ekonomiska och förhållandenpolitiska baserade administra-ett
tivt stödjer långsiktig planering välfärdssam-sigsynsätt som av
hället med andra där företag, frivilligaersätts synsätt staten,nu

och andra instanser medverkar såväl samhällsplaneringigrupper
försörjningeni kollektiva och klara skill-tjänster. Densom av varor

naden mellan de offentliga och sfärerna med for-privata ersätts nya
för samverkan mellan marknaden och medborgarna.staten,mer

Hierarkiska och byråkratiska former för politiskt maktutövande er-
med formerinteraktiva där förhandlar med och sökersätts staten

stöd från olika Healey,många 1997.grupper
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planeringkommunikativochFörändrad statssyn

blandeko-roll ibeträffandehar uppståttDet synsätt statens entre
nomi:

tillreducerasuppdragetoffentligadetdärneoliberaladen staten0
nattväktarrollen",

strategiskadenpåverkasdär beslutenförhandlandeden avstaten,0
och medborgarna,marknadenmellanställningen staten,

proaktivtförutsättersamarbetandeden synsätt,ettstaten som0
frivilligaför näringslivet,förutsättningarskapardär grup-staten

samhällsplanering.medverkaför iandraoch intressenter attper

samhällsplaneringens synvin-frånförsta ointressantDet ärsynsättet
planeringsteoretiskatillupphov sinharkel. övriga tvåDe gett var

kommunikativ plane-ochförhandlingsplaneringnämligenansats,
ring.

för-förhandlingar.inneburithar alltid MenSamhällsplanering
planerings-teoretisk position isärskildhandlingsplanering som en

1970-talet.slutet Detuppmärksamhetfick alltteorin större mot av
uppfattatstidigarebeslutsprocesserblev allmänt accepterat att som

myndighetoffentligellermarknaden inomrenodlade inom ensom
1970-taletsföljdblevsammanflätade.egentligen Dessutom avenvar

andramarknadensochbyggherrarkris privataekonomiska att
ombyggnad Floderus,ochvad gällerspelrumfick ökataktörer ny-

intressetekonomiska krisendenföljdEn1989. attvaravannan
projekt-tillplaneringcomprehensiveallsidigfrånförskjuts en
fokus förblevprojektenskildavanligarealltblevplanering. Det att
och mellansamordningoch där inomlokal nivåsamhällsplanering

överenskommelserochanpassningarskedde serieprojekt genom en
Sahlin-Andersson, 1986.mellan aktörerna

förhandlings-framhållaplaneringsforskarebörjadeefterhandI
plane-regelstyrdabristfälligatill denalternativplanering ettsom

medfördemodellendenmenaderingsprocessen. Man att senare
väntetidenden långaunderintäkterför uteblivnakostnadsökningar

tid planerings-denunderutgångsproblemenförändradesoftaoch
förbättraförviktigkunskapExploatörernaspågått. attvarprocessen

ekonomiprojektets Cars, 1992.
förekom-förhandlingsplaneringuppfattningentydigNågon om

mellansamverkanmedbegreppetflesta associerarinte. Demer
ko-direktamarknadens aktörermyndigheter ochoffentliga genom

samverkanSådansamarbetsprojekt.avtalför slutatakter ute-att om
förhandlings-dockforskaremedborgarna.sluter Några attmenar
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planering omfattar både företagprivata och organiseradespontant
medborgargrupper. Förhandlingsplanering skapar således dialogen
mellan intresserade medborgare, företag och offentliga myndighe-

de bättre kan förståså varandras preferenser och agerandeter, att
bland andrase och Lichfield,Forester, Emellertid1989 1996. är
förstaden uppfattningen vanligast bland både forskare och prakti-

ker.
kommunikativaDen planeringsteorin har länge fåttså inteännu

genomslagnågot planeringspraxis,i eftersom den de rådan-utmanar
de maktstrukturerna samhället.i Enligt denna planeringsteori kräver

äkta medborgerligt deltagande skapar allomfattandeett att man en
diskurs inclusionary discourse. inbegriperDenna mångfalden
krav ska påverka policydagordningen, omfattar också olikasom men
former enligt vilka dessa krav ställs. skapa allomfattandeFör att en
diskurs den byggamåste kunskap och förståelse, värderingar och
kompetens samtliga delaktiga stakeholders i samhället.ärav som
Enighet komplexa frågeställningar och olika börstrategierom
involvera alla berörda människor. Interaktiv planeringspraxis måste
bygga arbetssätt främjar dialog och täcker kulturellaett som som
skillnader och samarbete mellan skildavitt individer. Healey 1996,

beskriver detta224 fråga:etisk planerarensDet ärs. som en
moraliska uppgift ställa frågan de berörsäratt om vem som av
planeringen skall dessaHur beredas tillträde tillpersoner
planeringsarenan de fårså åsiktersina skallHuratt presentera
dessa beredas plats planeringeni hela processenpersoner genom

frågaDet explicit erkännande mångfaldär åsikterietten om av
alla människor har och möjlighet föra fram sina åsikter".rätt att
På denna etik Habermas kommunikativasätt ratio-ett motsvarar
nalitet med dess krav förståelse, integritet, legitimitet och san-
ningsenlighet.

rationellaDen planeringsmodellen liksom de teoretiska ansatser
syftar till vidareutveckla den rationella hit hör ad-attsom ansatsen

vokatplanering, planeringgenerativ och förhandlingsplanering byg-
maktrelationer mellan offentliga myndigheter,synsättetger att

marknad och medborgare förändra.svåra frånMan utgårär att att
enskilda aktörers handlingsutrymme bestäms sociala strukturer.av

strukturerDessa uppfattas resultat långsiktiga allmännasom av
krafter ligger utanför den enskildes kontroll. liksomStatensom
marknaden utvecklar hierarkiska, monopolistiska och andra styrel-
seformer för politisk respektive ekonomisk maktutövning.

kommunikativaDen planeringsansatsen bygger bl.a. Giddens
sociala strukturer resultat enskildamånga handlingar.ärtes att av
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förutsättningarframkallarskapas,dessa strukturerhurInsikten om
skaparförändra dessa. inte "något"ochför Det är somatt utmana

samhället.skaparenskilde aktören Ut-det densamhället, är som
påverkafaktisktkanmänniskornaödesbundet;vecklingen inteär

anställdfackmanlängrePlaneraren inteGiddens,den 1984. är en
samspelsocialtinbegripen iplaneringsmyndighet. Denne är ettav en

ochfolkrörelserhushållen,politiker, näringslivsrepresentanter,med
vilkadiskurseromfattarPlaneringstakeholders.andra nyagenom

modellenkommunikativautformas.idéer och Denargument
behandlingför likvärdigpläderingtill Habermasansluter sig aven

tillsammansPlaneraren,från alla aktörer.ochsynpunkter argument
ochstrukturellformbekämpa varjemedborgarna,med måste av

VerkaplanerarenSåledes börkunskap.förvrängninginstitutionell av
innebärocksåframstegsvänlig planeringspraxisför att mansomen

blirKommunikativ planeringmaktställning.de besuttnasutmanar
vilkensocial inquirysamhällelig sökprocessslagssåledes ett

formföreslårochdemokratinifrågasätter den representativa en ny
politik.baseradbeslutsprocesssamhällelig typ aven nyav

tillgänglighetPlantextens

sammanlagtÖversiktsplanerutvärdering 286kvantitativ 254En avav
med hjälpskeddeBedömningengenomfördes 24stycken år 1993. av
reglerade inne-representerade det lageniIndikatorernaindikatorer.
samrådsför-exempel redovisningtillöversiktsplanerna,hållet i av

översiktsplanearbetet,hos planeringsansvariga,farandet, tänkandet
ambitionsnivå.allsidighet ochplanens

klassifi-ledde tillkvalitetöversiktsplanernasUtvärderingen enav
de enklastefem kategorierplanerna 1de studerade icering 254av

upplagda planer,brett 4upplagda planer,planerna, 32 snävt am-
Endastplaner.komplettaochupplagda planer 32bitiöst 5 mest

ellerfem medanfyra och °/otillhörde kategorierna 57planer %13
nedanskalloch Vitillhörde kategorierna två.planer145 presen-ett

nämligenindikatorerna,deenligtkvalitetsbedömning 24tre avtera
intressekonflikterbehandlingsamrådsförfarandet,redovisning avav

tillhänvisas övrigtIntresserade läsare itillgänglighet.och planernas
Khakeeoch 1995.1993Svensson
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Samråd

Enligt skallPBL Översiktsplaner finnas tillgängliga under minst två
förmånader inhämta synpunkter från medborgare och andraatt

SFS kap.4 Utvärderingen1995:1197, § gick reda6 ut att ta
huruvida samrådsförfarandet redovisas i översiktsplanehandlingen
med förreservation kommunervissa kan ha underlåtit med-att att
skicka detta. alla planer kategoriernaNästan i och saknadetvåett

egentlig redovisning samrådsförfarandet. gälldeDetsammaen av
vissa planer dei övriga kategorierna, det vill drygt %56sägatre att

kommunerna inte redovisade samrådsförfarande.sitt Väldigtav
planer redovisade hur beaktade synpunkter framfördesman som
under samrådet. Generellt kommunerna hänsyn till synpunktertog
från länsstyrelser och andra myndigheter, ägnade litenmen upp-
märksamhet medborgarnas åsikter.

Intressekonflikter

efterlystesHär redovisning tydliga konflikter beträf-öppenen av
fande markanvändningen kommunen.inom förarbetet tillI PBL
betonar lämpligheten i alternativa planförslag förupprättaman att

tydligt uttryck till dessa konflikter. kundeDet sigatt rörage om
värderingskonflikter och konflikter där det fanns partipolitiska skil-
jelinjer, konflikter mellan statliga och lokala intressen.ävenmen
Folkrörelser, till exempel Naturskyddsföreningen, oftaärsom en-
gagerade frågori angående bevarande närmiljön. överväldi-Enav
gande majoritet planerna, nämligen redovisade%, inte78 någraav
intressekonflikter och undvek°/o redovisa konflikter90 mellanatt
bevarande och exploatering. förklaringarTvå till detta kan tänkas:
antingen saknas konflikter och motstridiga intressen, eller också
undertrycks dessa översiktsplaneringeni utifrån de granskadesett
dokumenten.

Tillgänglighet

medborgarnaFör ska kunna bilda sig uppfattningatt över-en om
siktsplanen framför allt frågorde berör och/ eller intresserarom som
dem det viktigt planerna klart redovisar innehållsförteckning,är att
rubriksättning, underrubriker, hänvisningar till frågorolika samt
andra orienterande hjälpmedel. Tillgängligheten med andra ordär av

betydelse för demokratiaspekten planeringen.i Kravstor över-
siktsplanernas tillgänglighet, redovisade finns ocksåsom ovan,
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börkraventalartillförarbetet PBLuttryckt i PBL. I somomman
förlättfattligablirdeutformning, såplanhandlingarnasställas att

allmänhet.medborgarna i
känneteckna-planernaendast °/ovisadeUtvärderingen 11att av

normalkategorin,hamnade iflestaallratillgänglighet.god Dedes av
sighjälpbehövaskulleinnebär taatt genomatt gemene mansom

Planer-tillgänglighet.dåligfjärdedel hadedrygplandokumentet. En
doku-tolkamöjligheternainverkanhadetillgänglighet attnas

för översikts-allmänhetens intresseförbetydelseochmenten var av
tillgänglig-med denplanerna sämstaplanering. Värt är attnoteraatt

tillgänglighet inormalmeddeochåterfanns två,iheten ettgrupp
dokumentenlättillgängligamed dedemedanochtvå mesttre,grupp

fem.fyra ochåterfanns i grupp

medborgerligtplanerareochPolitiker om

deuagande
fyrtiotalmedintervjuermuntligabyggerredovisningFöljande ett

kommunVarjekommuner.från femochpolitiker tjänstemän repre-
tillhörde regeliPolitikernafem plankategorierna.desenterade en av

kom-särskilda ledamöterellerplaneringsutskott utsetts avsomvar
från arki-kombyggnadsnämnd. Tjänstemännenmunstyrelse och

näringskontoretmiljöskyddsförvaltningen,ochhälso-tektkontoret,
fick redovisa sinintervjuadeförvaltningen.tekniska Deoch syn

medverkan,medborgerligplaneringsambition,allmänna intressen,
plane-och värderingar,kunskapmellansambandetplanerarroll och
Viktigtplaneringsresurser.planeringskulturringsorganisering, samt
inter-byggertolkningsammanhang vårdettapåpeka i är attatt

behöver intetolkningfem kommuner.endast Dennaivjuer vara re-
kommunerna.för de övrigapresentativ

deltagandemedborgerligtstadfäste praxisPBL ut-somomen
omfattande opin-deföljdkommunervecklades vissai avensom

storska-denochmiljonprogrammetsamband mediionsyttringarna
Såle-1970-talen.ochunderstadskärnorna 1960-saneringenliga av

kravlagstiftningensbeträffandesåvälfrågor,fleraaktualiseradesdes
översiktsplane-medborgarmedverkan iangåendepolitisk oviljasom

till-skulle kunnaförmedborgarmedverkanRäckteringen: att man
kommunenutveckling iframtidaåsikterinvånarnasmötesgå om

revideringenåsikter itill derastillräcklig hänsyn över-Tog avman
begränsningarnarespektivemöjligheternaVilkasiktsplanerna var

Viktigtmedborgardeltagande itillfredsställandeordnaför ettatt
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detta sammanhang också frågan hur politiska partier och fri-var om
tidspolitiker medverkade i översiktsplanearbetet.

Enkätundersökningen visar mellan heltidspolitikersett stort gap
respektive fritidspolitikers medverkan dettai arbete. förraDen

relativt aktiv, medan den ganska ellerpassivgruppen var senare var
till och med likgiltig i översiktsplanearbetet. kräverPBL över-att
siktsplanen ska formellt kommunfullmäktige, dettaantas av men
innebar inte fullmäktigeledamöterna verkligen sig iatt över-satte
siktsplanens innehåll innan planen godkändes. Djupintervjuerna be-
kräftade mellan heltidspolitikers respektive fritidspolitikersgapet
medverkan i översiktsplaneringen. deEn intervjuade förklaradeav

följande sätt:gapet

Fullmäktigeledamöter mellan folkstår vanligt och heltidspolitiker. De
politiker, inte insattaär deni inre problematiken vilket kanmen vara

problem planen kommer till fullmäktige.när blir förskräcktaDeett
planens volym, vilket kan ledaöver till de inte sig in den.isätteratt

Översiktsplanen skall den omfattning den har det bordevara av nu, men
finnas pocketupplaga skulle underlätta och det möjligt fören görasom
fullmäktigeledamöterna lättare sig in problematikeni kringsättaatt
översiktsplaneringen.

flestaDe intervjuade menade översiktsplanen diskuterades väl-att
digt ytligt kommunfullmäktige.i saknade braMan förebild fören
hur skulle Ävenfullmäktigeledamöter. sådanai kom-man engagera

där valde bjuda presidierna i samtliga nämnder förmuner man att
olikagenomgång avsnitt blev det huvudsaki byggnadsnämndenav

och kommunstyrelsens arbets- eller planeringsutskott som engage-
rade frågorna.sig i Detta anmärkningsvärt bakgrundenär mot attav
revideringen PBL innebär kommunfullmäktige åter-görav att en
kommande bedömning översiktsplanens aktualitet SOUav
1994:36, 169-172.S.

deMånga intervjuade menade diskussionen översikts-av att om
planen partimötena alldeles för dålig". vissa kommunerIvar
försökte planfrågor kontinuerligt, ingåendenågontaman upp men
diskussion Översiktsplaneringsarbetetkring dessa blev det inte. gav
helt enkelt inte frågor skulle kunna innebära kon-utrymme som
flikter mellan partierna.

Som väckte medborgarnas möjligheterväntat till medverkan i
översiktsplaneringen olika kommentarer.många kommentera-Man
de bland Önskvärdheten i medborgarnas deltagande plane-iannat
ringen, metoder för sådan medverkan och konsekvenserna den-av
samma.
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informationenvilketdetifrågasatteintervjuadedeFlera sättav
informationallmänheten. Trotstillförmedladesöversiktsplanenom

kommunaladeutställningar ihushåll,tillsärtrycklokali press,
allmänhetenblandintressetinformationsmötenochbiblioteken var

särskilthellerfungerade inteOffentligabegränsat.tämligen möten
osäkraväldigt ikände sigochpolitiker tjänstemänbra. Många

övergripande ochalltföruppfattadesfrågordiskussioner somom
infor-ägnade sigdialogföraförställetavlägsna. I mermanatt en
sällansynpunktermedborgarnasmationsspridning. ansågMånga att

användbara.var
traditionelltväldigtÖversiktsplanerna presenterades sätt.ett

förskulleplaneringsfrågornahurdiskuterade aldrig presenterasMan
medsvårigheternaaldriginsågkommunerallmänheten. Många att

frågeställningar. Iövergripandemedborgare ivanligaengagera
folkfåttskulle hahurförslagflerahade planerarnaefterhand man

frågor,fåtal 2sigkoncentrerathabordeengagerade: 1 ettman
proffsigtlättillgängligthaskulleplantexten ett menpresenterats

ochöversiktsplaneringsarbetetavdramatiserathaborde3sätt, man
habordepedagogiskt 4idéerna sätt, manett merpresenterat
bordebostadsområden, 5från olikareferensgrupperrekryterat man

förkursverksamhetformochstudiecirklarha attavannansatsat
möjligt.människormångasåintressera som

planeringenmedborgarmedverkan iförtidpunktengällerVad
och det ansågskeddemellan detfanns varmansomsomett gap

planenplaneringsarbetetikom inMedborgarna närönskvärt. var
början.frånredan Kom-habordeMedborgarnafärdig. engagerats

medborgarna i omgångarmedkontakterordnathabordemunerna
intervjuadede ansågidéer.konkreta Någraoch bett att manavom

kräverlagstiftningendäripraxisha Norge,borde attsomsamma
planeringspro-undertidigtsynpunktermedkommermedborgarna
medfaranmenadedock andrafannsDet att enga-attsomcessen.

skullesmåningomde såtidigt imänniskor attvarprocessengera
tröttna.

med aktivtankegoddetintervjuadede ansågFlera att envarav
fungerade idet inteplaneringen,medborgarmedverkan i attmen

ochpolitikerfrånochtidmycketkrävdepraktiken. Det engagemang
arbetaeffektivtochsnabbtdetblev svårtDessutomtjänstemän. att

medborgarmedverkanmedFörsökentid.översiktsplan ifram en
värnadede särintressenfrämsttill detoftaledde omsomatt var

villigaintetill tals.kom Dessafrågorspecifika attvargruppersom
kunde de visaallt inteframförperspektiv,andra ettacceptera

Naturskyddsför-för helheten.ekonomisktövergripande ansvar
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eningar, hembygdsföreningar och andra intresseföreningar visade
enbart för just de frågor intresserade dem. Detengagemang som var
besvärligt ha aktiva och bevakande Relationen mellanatt grupper.
kommunen och föreningarna ganska infekterade. Flera demvar av

aktiva föreningari och ifrågasatte översiktsplanensom var som var
högutbildade och resursstarka personer.

deNågra intervjuade hade förståsvårt medborgarinflytan-av att
det utanför partiväsendet. stället förI åsikter fördes fram i såatt
kallade opolitiska medborgargrupper borde dessa förts fram poli-i
tiska partier. Som denågon intervjuade uttryckte det: deDet ärav
politiker, medborgarna förvalt kommunen, skasom att styra som
arbeta med planeringen. Inte opolitiskanågra grupper.

Flera de intervjuade hade synpunkter ochPBL dess före-av
skrifter medborgarmedverkan. del menadeEn PBLom att upp-
muntrade till skendemokrati satsningen det formellagenom
samrådet i samband med utställningsförfarandet. Därmed gav man
översiktsplanen detaljplanen. Om gjordestatussamma som man
någon väsentlig ändring i planen efter utställningen ställdes planen

vilket Översiktsplanensjälva iden med detaljplan.ärut nytt en
har inte alls ställning detaljplan, vilket skapade för-samma som en
virring hos allmänheten. Andra menade kommunerna gjorde sigatt
själva otjänst följdeinte det föreslog i översiktspla-en om man man

efter de omfattande samrådsomgångarna. Allmänheten uppfat-nen
tade rekommendationerna i översiktsplanen de gällde.att var som
Men konkretai sammanhang fattadenär annorlunda beslutman
motverkade det syftet med samrådet. Slutligen menademan som var
några de intervjuade PBL stärkte medborgarnas möjligheterav att

överklaga. kom bliDet praxis överklaga tankeatt att att utan en
kommunens ekonomi.

Förstärkt medborgerligt deltagande i
samhällsplanering
Denna försöker besvara följande frågor: Varför1 med-uppsats att
borgardeltagande i samhällsplaneringen denna2 Har strävan upp-

Varförnåtts har3 inte lyckats med tillfredsställandenåman att
medborgarinflytande i planeringen 4 Representerar den kommu-
nikativa planeringen planeringssyn Vilka konsekvenser5en annan
medför den planeringssynen för medborgerligt deltagande inya
samhällsplaneringen
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ochplaneringsområdetlagstiftningenbådeframgårSom av
planeringsprocessendeltagande idirektharplaneringsforskningen

vik-medverkanMedborgarnassymbolvärde. ärochegenvärdebåde
möjligheterberettsallmänhetenfattasBeslut atttig. attutansom

medverkanSådanaccepterade. ärallmäntbliharmedverka svårt att
beslutsunderlagfullständigtsåförocksånödvändig ettgaranteraatt

effekti-främjardeltagandemedborgarnasvilldetmöjligt, sägasom
ochbeslutsfattareförFörtroendetlegitimiteten.höjerviteten. Det

byggs in.beslutsfattandet
behov sinamedborgarnasskall lösaMedborgarinflytandet att

medborgarmedverkantillgodosedda. Omönskemålochintressen
politi-ellerlegitimitetbehovtillfredsställer tjänstemännenssedan av

till detbetydelsesekundärdessaförankra sig,behovkernas är avatt
målet.primära

medbrasärskiltlyckatsharintevisarredovisningVår att man
ambitiontill denförhållandesig idemokratisträvandena manvare

lagstiftning-tillförhållandeeller idebattenoffentligadenuttryckt i
demokratisk Idag inteiSamhällsplaneringenkrav. är process.enens

ansågrevideringen PBLförgrundtilllågutredningden manavsom
uppfyllda. påpe-Mandelaktighet intekravmedborgarnas varatt

meddemokratinrepresentativadenkompletterabehovetkar attav
lokal-folkviljantillvarataför rörinslagdemokratiskaandra somatt
misstrovissandasUtredningenkap. 5.samhället SOU 1994:36, en

tillförmågaochviljademokratinsrepresentativaden att ta varamot
planeringsprocessen.synpunkter imedborgarnas

underochsluteti 1960-medborgarprotesteromfattandeTrots av
inte nåttlagstiftning harambitiösrelativtoch1970-talen mantrots

samhällsplaneringen.medborgardeltagandet ibeträffarvadlängre
tilltilltronstarkasynnerligendendettafrämst berorochFörst

länder iandra Väst-medJämförtdemokratin.representativaden
Kraushaar,ochMillerstarkast Sverigeitilltrodennaäreuropa

harMedborgarnafördelar.demokratiformdennaharVisst1979. av
denslipperskavilkamaktenden avgöra styra, mensomattyttersta

allaföljdenskulle blipolitiskaständigabörda möten omsomav
medbor-kräverdettabeslutsprocessen. Mendeltog imedborgare att
medochbeslutsprocessen. Iochbeslutsfattaretilltillithargarna

poli-tilltillitenden positivaharpartipolitikeninförfrämlingskapet
barahandlar intefolkvaldadetillit tillAvtagandeavtagit.tikerna om

denhandlardetporrklubbsbesök;ochspelskulderkontokort, om
kandeinteMedborgarnatilliten.tilltagande negativa atttror

planeringssammanhangklart.redan Ialltbeslutenpåverka ärnär
ställasskulleplanensamrådtillinmedborgarnabjuds när ut.
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skälEtt till varför inte långtnått i medborgarmedver-annat man
kan den vanmaktär medborgaremånga upplever. Medborgarnasom
känner beslutsfattarna inte lyssnar dom. detDåatt ingen idéär

sig. Denna vanmakt har sitt skapandetatt i detengagera ursprung av
"starka samhället folkrörelserna fick tillbakanär förstå den allt
starkare Kommunindelningsreformen talandestaten. exempelettvar

den starka Medborgarna upplever politiska partierstaten. som
redskap för den starka förklararDetta delvis allt lägre parti-staten.
anslutning och partimöten blivit forum, där de kom-att ett trogna

och ja och partiledningen därmedsäger tillfredsställermer sitt
behov legitimitet.av

Politisk exkludering skäl för misslyckandetär medett annat
medborgerligt deltagande. Eliten bort medborgarna; for-intemotar
mellt de facto. Samhällsplanering förser med mångamen oss exem-
pel denna exkludering, till exempel det vilket planernasätt

samrådsförfarande ordnas och medborgarnaspresenteras, åsikter
beaktas deti slutliga plandokumentet, etc.

För mycket makttänkande, för mycket partiinriktning, för dåligt
lyssnande, för lite hänsynstagande och för snabb beslutsprocess allt
detta bidrar till misslyckandet med demokratin i samhällsplanering-
en.

kommunikativaDen planeringsteorin plarepresenterar en annan
neringssyn den rationella.än Den samarbetande skiljer sigstaten
från den traditionella välfärdsstaten eller den nyliberala nattväktar-

Medborgare, folkrörelser och andra intressenterstaten. livsvårldeni
lika viktiga näringsliv,är offentlig byråkrati, politiska partiersom

och andra etablerade aktörer i systemvärlden. Planering blir in-en
teraktiv kräver förståelse, uppskattning och uppmärk-process som
samhet samtliga deltagares åsikter och handlingar samtidigtav som

bejakar konflikter i planeringssammanhang. Initiativet förman de
frågor skall bli föremål för planering bestäms inte uppifrån.som De

angelägenhet för allaär deltagare i planeringsprocessen.en
den kommunikativaI planeringen uppmärksammas språkets,

idéernas, metaforernas föreställningarnasoch makt för ändra deatt
materiella villkoren. Genom villkoret de etablerade maktrelatio-att

ifrågasätts under planeringsprocessen kommu-nerna representerar
nikativ planering annorlunda beslutsprocess normativt,en proce--durellt och institutionellt. kommunikativaDen betonar detansatsen
etiska ifrågasättandet hos planerare. Det ingår således inte isenare
den maktkonstellationen deni traditionella planeringen. Plane-som

blir för radikal förändring samhället.raren agenten av
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planeringspraxiskommunikativ ärUtvecklingen utma-mot en
med sinaplaneringspraxisennuvarandekrävande.och Dennande

med-blandmissnöjedjuptenbartskaparbestämmelserad hoc ett
utarbetadeskommuneriögonfallande i mångaborgarna. Det är att

medvetnamedborgarnaöversiktsplanenförstaden varatt ensutan
rycksföraktochbesvikelser motorvägar,närdet Protester, uppom

byggas.börjarskyskraporochkonferensanläggningarköpcentra,
för-förbifarterbyggerstäderexempelfinns mångaDet utansom

kundunderlag.medtillräckligtbifartstrafik och köpcentra utan
skaparoch mekanismerideologierbyggsStadsplanerna upp-som

Söderlind, 1997.stadsmiljöerlösta se t.eX.
sönderdelningenochfragmenteringenpågåendeDen sam-av

kanbostadsförortermänniskor sinaialieneringochhällsmiljöer av
det kom-riktningutvecklas iplaneringspraxisenmotverkas motom
fleraåtgärderändamål krävsdettamunikativa Försynsättet. om-

råden:

planeringslagstiftning,i0
politiskadeti systemet,0

beslutsfattare.ochplanerareutbildningi av0

åtgärder.dessapunktform någraNedan iåterges av

Ändringar planeringslagstiftning:i

tillgänglighet,plantextensklarare krav
fasviddeltagande varjemedborgerligtföreskrifter avom

planeringsprocessen,
för planerings-förpliktelserangåendebestämmelsertydliga0
åsikter,medborgarnasbeaktaförmyndigheterna att

överklagamöjlighetermedborgarnasförreglerobestridliga att0
planeringsbeslut.

Ändringar politiskadeti systemet:

mandatperioder mot-tillmandatheltidspolitikers tvåbegränsa0
inverkan,socialiseringensprofessionelladenverkar

hjäl-riksdagsvaletfrånlandstingenochfullmäktigetillvaletskilj0
frågor,lokalalyftaatt uppper

full-invaldabli iföreningarochfolkrörelserförunderlätta att0
styrelser,ochnämndermäktige,

politik,lokaldominans inationella partiernasdeminska0
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införa klara regler beträffande utbildning, arbetserfarenhet,0 ar--
betsetik och kännedom den lokala miljön vid tillsättningom av
planerare och andra fackmän kommunalinom förvaltning
ändra anställningsvillkor för tjänstemän deså ansvariga in--0 äratt
för medborgarna och införinte fåtal politiker.ett

förändringarDessa i utbildning planerare och politiker behövs:av

färdigheter för genomföra interaktiv och förklarande0 att en pro--
betonar beslut och handling inom olika policyområden,cess som

samtidigt inhämtar kunskaper från vardagslivet,men
förmåga kunna föra hänsynsfull dialog med olika0 att en grupper;
hänsyn innebär förståelse för, uppskattning och uppmärksamhet

varandras åsikter och värderingar,av
kunnighet formuleringi planer och där konflikter0 av program
identifieras, redovisas och skapar därmed förutsättningaröppet
för dess lösning,
skicklighet uppmärksamma språkets betydelse i samhällsplau0 att
nering och i samspel mellan olika maktkonstellationer i samhäl--
let.
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Lønarbejde, køn og
medborgerskab

vilkår socialforlEndrede
solidaritetintegration og

P. BojeThomas

modernismen.barnopkomst udviklingVelfxrdsstatens eterog
sociale ordenshar den modernefor velfserdsstatenGrundlaget vaeret

velfxrdsstatens udbyg-Videnskabelighed.rationalitet Bagtro og
universeltfindes rackkeforestilling dersåledesning atom, enen

detSamfundets udviklingforaccepterede målsaetninger at erog
laeggelivetgrundlag kunnevidenskabeligtmuligt rationelt atog

Hirdmanfor Samfundets borgeretilrette 1989.
for medborgerneshar soci-Forestillingen at staten et ansvarom,

udviklingindustrisamfundets imedtryghed, knyttetale sammener
Samfunds-ideernemåde udvikledes1800-tallet. På om ensamme

politisk ideo-teoretisk begrebbådesolidaritetmaessig somogsom
harudviklingmed kapitalismenssammenhaenglogi i nøje vaeretog

konstitueringarbejdsklassens opkomstknyttet tilsnxvert somog
solidari-faser industrialismenkraft. de tidligepolitisk Under var

privat regisocial organiseret iintegration primxrttet gennemog
industrisamfundetstakt medarbejderbevaegelsens institutioner. I

dendifferentiering har institutio-øgedevoksende kompleksitet og
fået stadigvelfaerdsstatensolidaritetnaliserede organiseret gennem

betydning.større
velfaerdsstatsligekender den dag,Velfaerdsstaten, i ogsom

først for alvor udbygget, gjort uni-blev dogforsørgelsesordninger
ydelserindkomstkompensatoriske ifik karakter reeleversielle og

forraedslerkrigensefter Verdenskrig. lysettiden Anden I atog
de borgerligefor genopbygningen natio-solidt grundlagskabe et

forestillingerMed desociale rettigheder.udbyggedes denal-stater
medborger-socialeder fulgte med detlighed tryghed,social ogom

solidaritetsamfundsmaessigskabeskab, tvaerssøgte atman en
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befolkningsgrupperne dermed sikre den sociale integration detiog
politisk ustabile Grundlaget for velfxrdsstatenVesteuropa. blev
etableret i dens institutionelle udbygning1950erne, primaertmens
fandt sted løbeti hvor de vestlige økonomier1960erne, prxgetvar

voldsom økonomisk vsekst, muliggjorde velfaerdsinstitu-som
kraftigetionernes udbygning. denne periode fik velfaerdsstatenI

samtidigt stadig fremtraedende rolle i økonomienstyringen mere
såvel i organiseringen de sociale relationer.som

Samtidigt med de velfzrdspolitiske institutioner blev udbyggetat
de sociale ordninger blev stadiggjort universielle, xndresog mere

velfaerdsstatens økonomiske sociale forudsaztninger imidlertidog
fundamentalt. forhold til velfzerdsstatens forudsaetningerI skete der
vaesentlige forandringer arbejdsmarkedet, familieni dei poli-og
tiske alliancer, støttede omkring velfaerdsstaten denssom op og
sociale ordninger. økonomiskeDen vxkst blev afløst stagnation

økonomisk krise med kraftigt voksende arbejdsløshed tilog senare
følge. foregik paralleltDette med udvikling arbejdsmarkedet,en
hvor homogen lønarbejdergruppe bestående såkaldte averageen
full-time male production Workers blev afløst langten mere
differentieret arbejdsstyrke. tale kombination flereDer var om en
forhold demografiske forandringerså befolkningen,i vok-som et
sende antal kvindelige lønarbejdere, tilgang til arbejdsmarkedet
etniske aendringer formerne for beskaeftigelse.isamtgrupper
Tilsammen har disse aendringer haft konsekvens, stadigatsom en

andel befolkningen blev afhaengig velfaerdsstatslige for-større
sørgelse offentligt eller overførselsindkoms-enten som ansatte-

sammenhaeng med denne udviklingI har familiemønstret funda-ter.
mentalt aendret fra densig traditionelle eneforsørger familie med
hjemmegående kone børn til to-forsørger familientoog som nor-

Samtidigt familiemønstret blevet stadig differen-ogsåmen. er mere
bl.tieret med hastigt voksende enlige foraeldre Sara-a en gruppe
1997.ceno

Universalisme, kollektiv handlen centralisering politisk be-iog
slutningstagen såvel det samfundsmxssigei vaerdigrundlag isom er
stigende grad blevet afløst pluralisme, individualisme decen-og
tralisering. skift vxrdiorienteringi der oftestEt bliversom sam-
menfattet fra den moderne social orden tilsom en overgang post-
modernisme. den moderne sociale orden domineredesHvor uni-
Versielle politiske ideologier, nationalstaten rationel planlaegning,og

dagens sociale orden domineret forskellighedprimaert i interes-er
internationalisering individuelle valgmuligheder Taylor-ser, og

Gooby 1994.
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aendrede forudsaetningerdeanalysereartikel sigterDenne at
haft for de rettighe-hardetfor velfaerdsstaten de konsekvenserog

centralemedborgerskab.sociale Treknyttet til detder, der pro-er
tilblivesammenhxngblemstillinger vil dennei taget naermereop
velfzerdsstatmellemforholdetførste hvordandiskussion. detFor og

hvil-de årtierhar skiftet karakterIønarbejde samtsenestegennem
samfundsmxssigeforhar haft denaendringerken betydning disse

xndredehvordan dedet andetdifferentiering.integration Forog
familien har aendretarbejdsmarkedet såvel ikønsrelationer som

for tredie hvordanmedborgerskab detfor det socialevilkårene og
familieIønarbejdevelfaerdsstat,forholdet mellemforandringer i og

solidaritet.for socialhar aendret vilkårene integration og

velfaerdsstat,Forholdet mellem
familieIønarbejde og

forudsaetninger detaendredevelfxrdsstatenstalerNår erman om
fra.taler udforhvad det praemisser, Atklart,sigvigtigt at ergøre

ellerfinansieringsalenevelfxrdsstatens problemerbetragte som en -
øko-forfor simpeltstyringskrise meget prxget snaeverenoger

tankegang.nomisk eller politologisk
velfxrdsstatens krisetaledenI 1980ernestarten megen omvar

vel-finansiere densmanglende tilforståetprimaert atevnesom en
arbejdsløshedsygdom,forhold tilfaerdspolitiske forpligtelser i og
imidlertidterminologipension OECD Dennese 1981. stort seter

byrde forvelfaerdspolitikken ikkeforladt dag betragtesi som enog
forforudsaetningderimod vigtigsamfundsøkonomien, som enmen

samfundet.stabilitetfor den sociale i Nårudviklingen denne og
problemer, detvelfxrdssamfundenesdag taleriOECD erm. om

beskaeftigelsesproblemer-til løsesamfunds manglendedisse atevne
økonomisk,stadigsikre den sociale integration itil etat merene og

har første Esping-opdelt samfund, der prioritetsocialt kultureltog
udfordringVelfaerdssamfundenesAndersen 1997.1996 størsteog

kaninstitutionellefølge skabeligger, ii OECD, at rammer, som
kendetegnetstrukturerindenfor socialesocial sammenhaângsikre

vxrdipluralismeregionalisering OECDindividualisering,ved og
1994.

politiske opslut-denforståetVelfaerdsstatens legimitetet, som
vxrdiergrundlazggendeomkring densning atsynesprogrammer,og

sociologer har talrigeiuforandret. Politologerstort set ogvaere
til velfaerdsstatenholdningerbefolkningernes på-undersøgelser

ikkebetydeligvelfxrdspolitikkenopbakningen bagvist, og erat er
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mindsket vaesentligt under det eks. Svallforsårti se 1996seneste
Goul Andersen trods opbakning bag1993. Når deog stor cen-

trale velfxrdsordninger alligevel kan tale legimitetskrise forom en
velfaerdspolitikken, skyldes det flere forskelligeså udviklingstraek i
det sen-moderne samfund. tillaeg til rxkke alvorligeI institutio-en
nelle problemer, velfaerdspolitikken løbet ind i kon-som er som en
sekvens den samtidige globalisering økonomien decentrali-og
sering de administrative beslutningsprocedure, velfaerdspolitik;er

fundamentkens ;endret områder.vigtigeto
det første der sketFor opsplitning de sociale interesse-er en

grupperinger, under industrialismen har konstitueret velfeerds-som
politikkens politiske grundlag. vaesentlig hertil denEn årsag er reor-
ganisering, sket de sociale relationer følge vok-som er som en
sende individualisering differentiating forinden befolk-øgetog en
ningen. socialeDe grupperinger, haropstået,nye vaesent-som er en

partikularistisk pragmatisk tilgang til sociale spørgsmålmere og
oftest dannet de traditionelle sociale skilleli-og tvaerser som

tillaegnier. hertil der sket markant differentieringI befolk-er en
forholdningen i til arbejdsmarkedet, har medført, betydeligeatsom

sociale blevet marginaliseret.grupper er
det andet har vilkårene forFor social integration aendret karakter.

familie lokalsamfundHvor tidligere faktorercentrale iog var
sikringen social integration, disse med urbaniseringen, lønar-er
bejdsformens udbredelse aendringer familiemønstreti blevetog
afløst markedet velfaerdsstaten de centrale mekanismer forog som
socialt sammenhold. markedet skerPå integrationen gennem penge

forbrug, hvilket tid differentierer.integrererog en og samme og
Forbrug har fået central rolle opnåelseni social positionen og er

forudsaetning for socialt kommunikation. Samtidigten samvaer og er
det forbrug, differentieringenogså mellem de forskelligeatgennem
sociale kulturer finder sted. velfaerdsstatsligt skerI regi
integrationen faellesskabettil de sociale rettigheder in-gennem
dividerne forholdhar i til relation mellemDenne in-staten. stat og
divid imidlertid blevet stadig individualiseretogså harer mere og
ikke i sig selv social sammenholdskraft eks. Wolfesenogen

Relationen bidrager1989. til social isolering desintegra-snarere og
hvistion, den ikke kobles til sociale sammenhxnge den socialså som

klasse, naboskabet, familien eller den etniske hvilket typiskgruppe,
ikke tilfxldet i med den ovenfor omtalte individualisering.er og

udviklingstraekDisse ved det sen-moderne samfund har tilsammen
medført, vilkårene for social sammenhaeng har skiftet karakterat og

for udformningen af velfxrdspolitikken hermed blevetrammerne er
vaesentligt forandret. det følgende skal de aendrede forudsaetningerI
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familie velfaerdsstatfor sammenhxngen mellem lønarbejde, og
uddybes.

velfaardsstatArbejdsmarked, familie og —
differentieringmod øget

helt afgørendearbejdsmarkedet iLønarbejdet integrationen erog
har udvik-forhold den velfaerdsmodel. Følgeligttil skandinaviske

lønarbejdet betyd-arbejdsmarkedet holdningen tillingen storog
arbejdsmarkederfor velfaerdspolitikken. skandinaviskening De er

vedarbejdsmarkeder kendetegnetde fleste andre europaeiske ensom
voksendebeskaeftigelse, arbejdsløshedstagnerende betydelig og en

uden forerhvervsaktive alder,deni som ergruppe personer
indenfor be-samtidigt med, derarbejdsmarkedet at gruppen

differentiering.skaeftigede sker øgeten
såvel ansaettelses-/Endringer beskaeftigelsesstrukturen ii som

stadig markant opdelinghar haft konsekvensmønstret meresom en
beskaeftigede,befolkning stabiltden erhvervsaktive i grupper

beskaeftigelse voksendemed periodevis gruppegrupper og en
arbejdsmarkedets opdelingSamtidigt medmarginaliserede. at og

skiftforandring, sker derformen for beskaeftigelse under ier
for individetsarbejdets betydningholdningen til lønarbejdet iog

skifter har stadigmed arbejdet karaktersocial identitet. Parallelt at
arbejde under flexibleflere lønarbejdere ønsketillige atet an-om

arbejdstidensaettelsesformer, hvor det muligt variere iat og pe-er
beskaeftigelse for højere graddeltid eller helt ude irioder vxre

aktiviteterforene arbejdet med andre pasningkunne småat -
frisxt-Holt Individets kulturellebørn, uddannelse 1994.sem.v.

forhold tilforskellige livssammenhxnge politikkentelse ii -i og
skift til arbejde medfamilie medfører følgeligt holdningiogså et—

krav tid til disposition.et om mere egen
arbejdsdelingvelfzrdsordninger baseretklassiskeDe var en

udgangspunkt den såkaldtefamilie velfaerdsstatmellem itogog og
lønarbej-forsørger-model. mandensmandlige Det opgave somvar

familien kunneskaffe til, heleder tilstraekkelig indkomst atat en
udgangspunktforsørges arbejdsmarkedetløndannelsen sittogog

forsåkaldte familieløn. familien havde kvindendeni såI ansvaret
formindre udbredt grad deden for mand, børnsociale iomsorg og

familienVelfaerdsstatens traede ind sikreaeldre. da etat ogopgave var
manden ikke stand tilforsørgelsesgrundlag de perioder, hvor ii var

Velfzerds-skaffe arbejdsløsheddette grund sygdom,at m.v.
for-familien dennes rollefunktion istøttestatens at ogvar op om
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hold til sikring individernes deintegration i sociale netvaerk.
arbejdsdeling aendret velfxrdsstatenDenne har overtaget sta-er og

fleredig familiens omsorgsfunktioner.
Årsagernetil den xndrede arbejdsdeling Velfxrdsstatmellem og

familie de det familie-vigtigste aendredeEn årsagerer mange.
dermed til velfzrdsstatens overtagelsemønster og omsorgsopga-

kvindernes voksende deltagelse arbejdsmarkedet. Kvin-ver er
dernes indtraeden arbejdsmarkedet har velfaerdsstatensgjort, at
rettighedsbetingede sociale tryghedsgaranti blevet udvidet til ater
gaeldebåde mand kvinde. har betydet, behovet forDette ind-atog
komstoverførsler til familiar vokset markant har samtidigt for-er og
staerket dilemmaet omkring lønarbejdet betingelse for socialesom
rettigheder. Specielt børnene kravet lønarbejdesmå,mens er er om
ofte uforeneligt med omsorgsarbejdet familien, hvilket dai harogså
haft resultat, andel kvinder med børnsmåat meget storsom en
nok formelt arbejdsmarkedsaktive. Samtidigt dog betydeligter eter
antal disse kvinder ikke arbejde, omfattet forskelligei men so-
ciale forsørgelsesordninger. forSpecielt enlige mødre detteer en
yderst sårbar social oftesituation, låser dem fast indkomst-som
overførsler, idet de har for ikke umuligt vedsige klaresvaert at at at
arbejde heltid kombinationi med børn Halskovpasning se

lempelse kravet lønarbejde forudsaetning for1994. En om som
modtagelse sociale ydelser ubetalt omsorgsarbejdeacceptog en

forbasis indkomstkompensatoriske ydelser ville denneisom
sammenhxng problemerne med arbejdsliv familieliv tilatgøre og

haenge mindre familierne specielt fori enlige mødre.at sammen og
anden central til den aendrede arbejdsdeling mellemEn årsag vel-

faerdsstat familie familiemønstret har azndret karakter.atog er
Familierne blevet mindre, dels grund den socialeater og geo-
grafiske mobilitet har borgjort, generationerne adskilt delsat og
fordi fadesder faerre børn de enkelte familieri end for 2-3 genera-
tioner siden. Ãindringerne familiemønstreti yderligere blevet for-er
staerket af, Voksende fadesantal børn familier, hvor for2eldre—iat et

ikke gift disse børn lever dele deres liv ine er og mange ene-
forsørger familier for andre perioderi leve med stedfor-at sammen
aeldre stedsøskende. har sammenhxngi med den omtalteDetteog
aendring fra mandlig forsørgerfamilie til familier, hvor beggeen
Voksne forsørgere, bevirket familiernesvariation istørreer en sam-

samtidigt med medførtmensaetning, det har stigende antal skiftat et
forskelligemellem familier. vil have konsekvens,Dettetyper som

velfaerdspolitikken fremtiden udformesi sådan måde,måat aten
den kønsneutral forhold til socialei ydelser, pension Ener m.v.
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derfor harendnu, hvilketfra fundet stedharudvikling langtsom
sociale ydelser,forhold til dekvinder diskrimineres igjort, som erat

arbejdsmarkedstilknytning.gradenudmålt baggrund
for øgede socialbehovethvadimidlertid ikke blot, angårDet er

påførthar vel-familiestrukturaendredeindkomstoverførsler, denat
deltagelseKvindernes øgede iomkostninger.faerdsstaten større

bevirket,haraendrede familiemønsterarbejde det ogsålønnet atog
udførttidligere blevetden socialevaesentlig del eromsorg, somen

institutionaliseredekollektivefamilien, organiseres ii må ognu
familiearbejdetvelfaerdsstatsligt Reorganiseringenformer regi.i

der stilles tilfor de øgede krav,betydninghaft centralhar således en
vel-vaesentlig tilhermedoffentlige sociale årsagden service enog er

sidedenVelfaerdsstaten harindre modsigelser.faerdsstatens ene
daginstitu-socialomfattende udbygning servicedengennem -

kvinderstigende antalbidraget til,aeldreomsorgtioner, at etm. v. -
denvelfaerdsstatenDerved harlønarbejderstatus.har kunnet opnå

be-stadigmedvirket til,sideanden også størreat grupper
beroendearbejdsmarkedsafhaengigeblevetfolkningen gjort oger
sygdomtilfaelde arbejdsløshed,lønkompensatoriske ydelser i mv.

familiestrukturen tiltil aendringerhar medvirket iigenDette og
har bety-forpligtigelser, hvilketde familiemxssigekollektivering

raekkeyderligerevelfxrdsstaten hardet, måtte overtage om-enat
sorgsopgaver.

medborgerskabVelferdsstat og
velfaerdspolitikken,inyorientering,Den ovennaevnte som er gang

forpligtelser,rettighederdemedføre xndringuvaerligtvil ogen
aendringermedborgerskab såvel isocialetil detder knyttet somer

med-medborgerskab. Udviklingen iindholdet det socialeselve
medknyttetborgerskabsrettighederne generelt nøje sammener

flestesamfund Turnerdet moderne 1986. Dekonstitueringen
definitionMarshallsmed T.medborgerskabanalyser H.starter

full membersWhobestowed thosemedborgerskab "a status areon
withequaltheAll Whoof community. respect tostatus arepossessa

endowed Marshallwhich theand duties withthe right status
and Bottomore 1996:18.

fraforelaesning "Citi-berømteMarshall giver i sin 1947 omnu
udvik-medborgerskabetsSocial Classzenship and oversigt overen
vel-de modernemed dannelsensammenhaengindholdling iog

tilindividernesMarshall pointerer,faerdsstater 1977. Han atretat
detforudsaetninger.omfatter centralemedborgere Fortovaere

alleakcepterettil blive imedborgerskabetimplicererførste ret aten
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økonomiske, politiske sociale relationer fuldt medlemog som
samfundet for det andet implicerer det, alle individer delerog at
Samfundets forudsaetningersociale lige vilkår. Defineret denne
måde medborgerskabet knyttetnøje med deter tresammen mo-
derne samfunds grundlaeggende forudsaztninger dervan Veen 1993;
78:

social deltagelse faelleskabetsintegration i sociale livog
social kompetance formåen til borgere organisereatog som egne
økonomiske, politiske sociale institutioner.og
social rettigheder forpligtigelser knyttet til medlematog vaere

samfund.giveten

helhedsin dissepreciserer dimensionerI medborgerskabet itre
det moderne samfund den sammenhaeng findes mellemtaette som
medborgerrettigheder, økonomisk velstand borgernes politiskeog

sociale de sociale faelleskabersi liv.engagementog
fastlxggelsen individernes rettighederI til deltage samfun-iat

dets opbygning skelner Marshall mellem medborgerret-tre typer
tigheder civile, politiske sociale. civilt-juridiske medbor-Detog-
gerskab omfatter de økonomiske rettigheder til ejendom kapitalog

forsamlingstil ytringsfrihed. førstedenDettesamt retten og er-
rettighed blev stadfxstet det borgerlige samfund.i Allerede isom og
med handelskapitalismen bysamfundene deti århund-16. 17.og og
rede blev den private ejendomsret institutionaliseret. Denne ret var
dog forbeholdtlang tidi maend bestemte sociale klasser.meget og

i det århundrede blev det universel rettighed forFørst alle19.op en
sociale endnu for både maend kvinder.grupper og senere og

Politisk medborgerskab knyttet til borgernesnøje valgbarheder
til politiske embeder til afgive ved valg.sinretten at stemmeog

blev førstDenne institutionaliseret med de franske revolutionerret
det århundrede. Danmark blev den almeneI19.gennemop stem-

indført med grundloven kun fori macnd med1848meret men og
betydelige restriktioner. fikKvinder raekkei 1915stemmeret og en

de restriktioner Danmark hari knyttet til valgbarhedvaeretsom
blev først ophaevet med afskaffelsen landstinget istemmeretog

hermed blev det politiske medborgerskabFørst gjort1953. univer-
selt.

sociale medborgerskab defineretDet ved til socialretten tryg-er
hed tilfaeldei sygdom, arbejdsløshed, alderdom samt rettenm. v.
til uddannelse. Rettighederne knyttet til det sociale medborgerskab

blevet etableret udvidet takt med velfaerdsstatensi udbygning.er og
forsørgelseslovesociale fra slutningenDe 1800-tallet detvar
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dogrettigheder.sociale Detdefinere borgernesforsøgførste erat
de1960erne,først mod slutningen 1950erne atgennemog op

bistands-dagpengepension,tryghedsordningersociale såsom og—
kvinder deimaendhvorkarakteruniversielfåethjaelp har ogogen

disseforhold soci-ligestillet iformelt blevetlandeskandinaviske er
ordninger.ale

medborgerskabsrettigheder kanudvidelsegradviseDenne ses
samfunds moderniserings-europaâiskedecentralt element ietsom

medbor-politiskede civileindførelsenmedderHvor ogproces.
detkarakteruniversielrettighederklart talegerskab so-eromer

differentieretafgraenset,medborgerskab langtciale og sommere
be-pligterraekketil langknyttetfor individernesrettighed ogen

medborgerskabsocialeIndholdet detfor modtagelse.tingelser er
betingettydeligtpolitiskecivilefra detforskelyderligere til og --

Leisinkandkonjunkturerpolitiske Coenenøkonomiskede og
6.1993;

uligheder, daøkonomiskeøkonomikapitaliskedenHvor generer
socialeraekkemedborgerskabsocialedetborgernesikres engennem

den socialetil reducerebidragetafgørende visrettigheder, atsom
indbyggetsåledesfjerner den.måde Derulighed, ingen enermen

vel-modernedemedborgerskabsbegrebet iraekke modsxtninger i
fremhaevensfaerespolitiskedenmellemspecieltfxrdsstater -

socialeøkonomiskelighed denbeslutningerdemokratiske ogogog
undermi-ulighed tenderestadighed skabertiludvikling atogsom

tildeltfåetharborgernemedborgerrettigheder,socialede somnere
Dahrendorfand 1990.Turner 1986

vel-europaeiskedekunne1960erneOp 1950erne oggennem
kraftig økono-grundmodsaetninghåndtere dennefaerdsstater

reduceremuligtgjorde detbeskxftigelse,fuldmisk vaekst atsomog
økonomiske Ideomfordelingulighedsocial ressourcer.gennem

velfaerds-dagensdelvistkunforudszetningerdissedag existerer og
voksende dilemmamedstadighedderfor tilkonfronteres etstater

arbejdemangeløkonomisk vaekstside lavdenmellem ogene
forbehovharantal borgere,voksendesideandenden et somog
mel-modsaetningdennesocial Detøkonomisk erstøtte omsorg.og

de kapita-ifordelingforforskellige principperlem ressourcerne
den moderneDahrendorf betegnesdemokratier,listiske somsom

forand-radikalevedkan løseskunkonfliktkonflikt.sociale En som
det ci-Velfaerdsstatenmarkedet,mellemarbejdsdelingeniringer og

Dahrendorf denne1990. Isamfunds institutionervils se sammen-
medborgerskabsocialehvordan detbetydningdet centralhaeng er
medborger-socialdemellemderhvilken relationdefineres erog

arbejde.lønnededetrettigheder og
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Socialt medborgerskab Iønnet arbejdeog

sociale medborgerskabDet kendetegnet ved de sociale rettighederer
til dengivet enkelte borger. Arbejde dennei sammenhaeng helter

centralt bestemmelseni de rettigheder pligter,og som er
forbundet med det sociale medborgerskab. Deltagelse ikke-del-og
tagelse arbejde definereri borgernes retttigheder. imidlertidDet er
ikke arbejde bredi betydning, lønnet arbejde bestem-men som er
mende for borgernes sociale medborgerskab.

arbejde flestevil de tilfaeldeLønnet i forudsaztning forvaere aten
berettiget til de sociale ydelser har lønkompensatorisk ka-vxre som

rakter dagpenge ved arbejdsløshed, sygdom der form. v. mens- -
ikke tilgodeser kravet lønnet arbejde, kun givespersoner, som om

minimale sociale ydelser, der typisk vil behovsbestemte ikkevxre og
universelle. Samtidigt stilles der forudsaetning for modtage deatsom

sociale ydelser, til disposition for lønnetstårmere generøse at man
arbejde.

koblingDen mellem socialt medborgerskab lønnetsnaevre og
arbejde betyder der differentieringogså, socialeopstår iat ret-en
tigheder for forskellige sociale med baggrund deres for-igrupper
ankring arbejdsmarkedet. Tilknytningen til arbejdsmarkedet og
stabilitet beskaeftigelseni betydeligt forholdvarierer i til køn, etnisk
baggrund, uddannelse alder. arbejdsmarkedsmxssigeDenneog
differentiering genfinder stigendei grad såveli adgangen til de
sociale ydelser ved udmålingen de sociale ydelser individernesom
tildeles.

Op der, med den ideologiske kamp omkring1980ernegennem er
Velfxrdsstaten de øgede problemer forholdi til finansiere deog at
velfaerdspolitiske ordninger, blevet stillet stadig skrappere krav til de
sociale ydelser. Samtidigt de pligter knyttes til de socialeer som
rettigheder udvidet der bliver stigendei grad bliver lagtog vaegt
aktivering betingelser for berettiget til de sociale ydel-atsom vaere
ser.

Den sammenhacng mellem socialt medborgerskab lønnettaette og
arbejde bør imidlertid problematiseres. taleDer er om en
asymmetrisk magtrelation medi lønnet arbejde stillesatog som
forudsaetning for socialt medborgerskab. Arbejdsgiverne såledeser
ikke til de arbejdsløse jobsøgende borgere,tvunget at ansaette og

de arbejdsløse til efter lønnet arbejde tiltvungetmens ater søge og
det arbejde bliver tilbudt dem de ønskerat tage som at opret-om-

holde til sociale ydelser. kraft denneI opstillesasymmetriretten
der raekke restriktioner borgernesi sociale liv LeisinkCoenen 8Cen

Restriktioner forhindre frit10. dem1993; i kunne vaâlge de-atsom
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der ikkesocial kontrol,implicerersociale aktiviteter enog somres
medborger-forhold til de andretilsvarendemåde findes inogen

dermedfri denne asymmetrikommerettigheder. For ogat
Leisinkhenviser 1993socialemedborgerskabets Coenen 8Ctvang

børikke-arbejdetilDahrendorfs betragtningertil at rettenom,
kravetmedborgerskabdet socialedellige vigtigså somenvaere

vil-sådan aendring iDahrendorfarbejde 1990. Enlønnet seom
frigøre individetnok imedborgerskab villefor det socialekårene

medføre legiti-samtidigtskulletil arbejdstvangen,forhold enmen
arbejde optjenthardemborgerne iopdelingenmering ogsom

derfor kunarbejdeudendemrettighedersociale og somsom erog
ydelser.socialebeskednemodtagetilberettigetvil at merevaere

rettighed,social ogsåsåledes ikke blotbliverLønarbejdet menen
til detder knyttetrettigheder,del defor iforpligtigelse eraten

endnudervedarbejdemedborgerskab.sociale Lønnet meregøres
livdet socialefor deltagelse itil forudsaetningenmarkant ses somog

trods fortilsamfundsmxssige integration. Dettefor denafgørende
nogensinde vilfremtidoverskueligforindender omat ennxppe —-

beskaeftige alle.arbejde til Konse-med lønnettilstrazkkeligt atvaere
socialebetydeligedifferentieringsocialbliverkvensen atøget ogen

arbejdsmarked. vel-regulaerefor det Omfastholdes udengrupper
responderededenfor blev tilrettelagtfazrdspolitikken stedet såi

mellemkonfliktenfor lettebehovindividernesfamiliernes atog
individuelleflexibleomsorgsarbejdearbejdelønnet oggennemog

til socialbidragesociale netvxrkdeville den styrkeordninger og
integration.

kun lønnetalmindelighed,arbejde imed det ikkeI ar-menerog
betyder det,med,rettigheder knyttetsocialedebejde, sammenat er

arbejde lo-frivilligt ieks.lønnetikkearbejde,altat somsom er
familien, ikkeomsorgsarbejde ikalsamfundet, husarbejde, er om-

knyttesrettigheder,demedborgerskabdet socialefattet somog
arbejdeubetaltbetalt så-mellemdifferentieringtil dette. Denne og

mellemarbejdefor lønnetdifferentiering indendenvel internesom
arbejdsmarkedetforankringforskellig gradlønarbejde med er

formedborgerskab,socialeindividetsforståelsensåledes Vigtig i
fordermedvelfxrdsforanstaltningerneSamfundetstiladgangen og

samfundet.differentieringsocial iomfanget
adgangenunderstrege,sammenhaengdenne vigtigtiDet atater

socialeindividernes integra-forafgørende betydningarbejde hartil
højdeltagelsefor socialmuligheddet givertion, atogatgennem

forforudsaetningcentralarbejdsmarkedsdeltagelsegrad er en
Arbejdeomfang generøsitet.velfaerdsstatensopretholdelsen og

nødvendigvisikkeimidlertidforbindelsedennebehøver i vxre
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afgraenset til lønnet arbejde defineret kontrakt,privatsom en men
kan derimod omfatte alle former for arbejde, har Vaerdi forsom
samfundet borgerne bidrager til velfazrden inden foratog som gør,
det faelleskab.sociale Hermed frivilligt ulønnet samfundsar-er og
bejde såvel omsorgsarbejde uden fori familien lige vigtigtsåsom og
for opfylde de forpligtelser, defineret det socialeat som er gennem
medborgerskab. dettei perspektiv kanSet arbejde forholdi til det
sociale medborgerskab defineres citizenship right wellasom as as a
citizenship obligation Leisinkse Coenen 188C 1993;

Social medborgerskab i kønsperspektivet

Bestracbelserne forstå velfaerdsstaten dermed karakterenat og
det sociale medborgerskab kønsperspektivi naturlig konse-et er en
kvens de aendringer har fundet sted arbejdsmarkedet såvelsom

familiemønstreti de årtier. Udgangspunktetsom senestegennem
for feministiskeden kritik Velfaerdsstaten konstatering af, ater en
velfxrdspolitikkerne medvirkende fortsattil kønsmaessig ulig-er en
hed den uformellei økonomi reproduktionomsorg og samme
måde de bidrager fastholdetil uligheden mellem maendatsom og
kvinder den formellei økonomi lønnet arbejde eks. Taylor-se-
Gooby Siim1991, Langan Ostner Lewis1991, 8C 1991, 1992 og
Orloff Lewis1993, 1997.

Orloff kritiserer de traditionelle velfazrdsteorier1993 for, at
køn fravaerendetotalt analysernei eks. Esping-senaermest er
Andersen tilskriver hun flere forskelligeDette forhold.1990. For
det første der typisk udgangspunkt forholdet mellemitages stat og
marked, hvor det de centrale det industrielleito magtressourcerer
samfund grundlaget; nemlig dispositionsretten kapitalsom er over

til kollektivt.organisere sig Fremskaffel-samt retten at stemme og
velfaerd sker dog ikke alene arbejdsdelingi mellemsen staten og

marked, omfatter familien, hvor kvindersogså maendsmen og- -
ubetalte arbejde spiller central rolle. vurdering velfaerds-Enen

betydning bør således ikke blot omfatte dens tilstatens atevne
omfordele indkomst markedet, dens til aendreogså atmen evne
relationerne mellem mxnd kvinder inden for familienog og ar-
bejdsmarkedet ved udførelsen både det betalte ubetalte arbej-og
de.

det andet influerer velfaerdsstatenFor den kønsspecifikke so-
ciale lagdeling. arbejdsmarkedet har kvinderPå udsat positionen
med ustabil beskasftigelse lavere lønninger grund arbejds-og
markedets omsorgsforpligtigelsersegregering forhold fami-i tilog
lien. kobling mellemDen lønnet arbejde sociale ydelsertaette og

230



BOJEP.THOMAS

kønshierarkietfastholderellerforstaerkervelfaerdsstatenbetyder, at
forhold tillønarbejder iheltidsbeskaeftigedepriviligereved perso-at
kombinerearbejde eller måudfører ikke-lønnet om-somsomner

den køns-forstaerkerdeltidsbeskaeftigelse.sorgsarbejde med Dette
arbejde.ubetaltbetalt Dersåvelarbejdsdelingspecifikke i ersom

for-definerettypisk irettighedersocialemxndssådan,nemlig erat
harfordringersocialekvindersarbejde,til tab lønnethold mens

stadigdog iaegteskabspositionellerfamiliebaggrund deresisin -—
deltid ellerlønarbejdspositionmedgrad kombinerethøjere en

medbor-socialtarbejdelønnetmellemfra koblingenheltid. Ud og
forsørgelsessystem,socialttodeltder såledesetableresgerskab et

rettighedsbestemte,højere primaertsociale ydelsermaendshvor oger
harbehovsprøvede.grad Dettehøjerelavere ikvindernes ogermens

stratifiering baseretsocialtalekankonsekvens, at om enmansom
arbejde.både kønkombinationen og

socialedetanalyserfokuseres der itrediedetFor naevntsom
ydelsersocialelønarbejdsrelaterededemedborgerskab primaert -

bliver isygdomarbejdsløshed Derveddagpengepensioner, v.og m.
medborgerskabsocialedetdefinitionenOrloff typiskfølge i taget

children",andWith dependentudgangspunkt Workeri a twospouse
lønarbejdermandligaltid vilpraksishvilket i ansatsom ervaere en

imidlertid langtmedborgerskabheltid. socialeDet et mereer
velfaerds-omfang,kvinder. detforhold tilbegrebkomplekst i I at

arbejde,kan lønnetfor kvinderforudsaetningerskaber atstaten
afkommodi-talederkommodifisering,sker der om enermensen

socialerettigheder tilsocialekvindernesikrefisering når staten
moderskab børnepasning sesygdom,arbejdsløshed,vedydelser og

familiepolitiskebetyder deSamtidigtEsping-Andersen, 1990.
vedledighedtilbørnebidrag,offentlig børnepasning,ydelser ret- kombinereformulighedkvinder harsygdombarns atatm. v. -

graddermed højerearbejde iforhold til hjemforpligtelserne i ogog
eks.manden Leirauafhxngig 1992.sevaere

rollekompleks iyderstvelfaerdsstatenindtagerheledetI taget en
harVelfaerdsstatenarbejdsmarkedet.kvinderforhold til overtaget

forholditraditionellekvindernesrackkelang omsorgsopgaveren
kvinder imuliggjort,såledesharxldretil børn, atsyge ogog
for hjemmet.arbejde udenlønnetkunnetstigende grad har opnå

efter-velfaerdssamfundraekkelangtilføjes,skal her iDet erat en
offentligedenarbejdskraft iprimazrt opstietkvindeligspørgslen

socialinden forarbejdedetudførtde harsektor, hvor ognetop -
formuligtdetside haranden gjortdensundhedssektoren, som

dedermed skabt institu-harlønarbejdere.blive Statenkvinderne at
kanfor, kvinderforudsaetningerøkonomisketionelle at vaereog
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uafhaengige individer formi lønarbejdere samtidigt, deog gennem
sociale ydelser, medvirket til kvinderne har fået sociale medbor-at
gerrettigheder. udvikling har udpraegetDenne i grad fundetmest
sted dei skandinaviske velfaerdsstater, hvilket misvisende harnoget

dem betegnelsengivet "Women-friendly welfare states se Hernes
Siim Misvisende den forstand,i de skandinaviske1987 1991.og at

kvinder tilsyneladende blevet dobbelt de aendringerramter og
nedskaeringer, blevet foretaget velfaerds-i1990ernesom gennem er

Dels betydeligt antal kvinder blevet afskedigetstaten. eter som
følge personaleindskraenkninger den statslige sektori noget som—
specielt ud finskesvenskegået kvinder dels dener over og og er-
sociale deservice sociale kontantydelser, kvinderne af-og som er
haengige for kunne kombinere familieforpligtelser lønnetat og ar-
bejde, blevet reduceret har dermed deresgjort muligheder forog at
leve selvstaendige uafhaengige medborgere mindre.som og

adgang til lønnetGennem arbejde har kvinderne fåetnok mulig-
hed for social frigørelse dermed fuldgyldigt socialt medbor-etog
gerskab, deres dobbelte arbejdsbyrde forhold til omsorgsfor—imen
pligtigelser familieni den kønsmaessige arbejds-segregeringog
markedet har samtidigt betydet forskel dei sociale rettigheder ien
forhold til forskelmaend. beror lavere indkomsterEn som og
lavere sociale ydelser. har betydet, kvinderneDet har ringereat
muligheder end formxnd danne opretholde fami-at autonomeog
lier. således stadigDer betydelig grad paternalisme indbyg-er en

velfaerdsstateni med,i der ikke etableret ligestillingget atog er
mellem mxnd kvinder forholdi til kunne opretholde selv-atog
staendige husholdninger Orloff och O Connor1993 1996.

uhyre medinddrageDet vigtigt såvel det formelle arbejdeater
det uformelle omsorgsarbejde forståelseni det sociale med-som

borgerskab. gennemgående track den forskningEt i meget som
beskaeftiger med forholdetsig mellem køn socialt medborgerskabog

konstatering af, der har udviklet afhaengighedsbåndsigater en nye
mellem kvinder velfxrdsstaten AfhaengighedsbåndLister 1997.og

låser kvinderne fast offentlig forsørgelsei for vidtså angårsom en
den voksende forsørgereenlige fastholder kvinder igruppe og
dobbeltarbejde for vidt de kvinderså lever parforholdangår isom

forpligtelsermed forhold til fori børn. bety-Denomsorg meget
delige kønsmaessige skaevhed for deltagelse foraeldreorlovi er en
tydelig indikator for hvordan den ulige arbejdsdeling mellem
kønnene for betalt ubetalt arbejde gensidigt påvirker hinandenog og
fører til velfaerdsstatslig afhaengighed for kvinderne.en
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familieIønarbejdeVelfaerdsstat, og -
solidaritet underintegrationsocial og

forandring
arbejde harproduktionmåde organiseringenPå ogsomsamme

decentralisering,differentiering orga-øget erpraeget ogvaeret en
tydeligtforanstaltninger ivelfaerdspolitiske gåetogsåniseringen

be-decentralisering.grad pluralisme Dethøjereretning ogen
økonomiskpolitisk såveltydelige gennemsom opsompres --

zendre vel-forfleste europaeiske landedehar i1980erne atvaeret
ledt til decentraliseringhar delsfaerdssystemets organisering en
medført, samarbejds-velfaerdssystemet delsdele at nyestore og

fri-markedsbaseredevelfaerdsstat, organisationerformer mellem og
Velfaerdsstatens betydning iafprøvet.villige organisationer søgter

tilblevet nedtonettjenesteydelserfremskaffelsen de sociale er
betydningfist voksende i organi-harfor aktørerfordel private som

sammenhaengskandinaviskvelfaerdspolitikken. iDerseringen er
flerevelfaerdssamfund, hvorvelfaerdsstat tilfraudviklingtale om en

velfaerdspolitikken.aktører medvirker isociale
velfxrdsstat,forholdet mellemforandringMed denne ar-

mel-for social solidaritetbetingelsernebejdsmarked familie harog
socialudgangspunktet haraendret sig.socialelem de også Igrupper

arbejderkulturen,fra landbokender detsolidaritet, ogsom -
faellesskabfaellesskab.arbejdsmaessigtbaseret Dette eretvaeret

lønarbejdsformens udbredelse,uddannelse,Urbanisering,brudt op.
individualiseringmedførtharmobiliteterhvervsmaessig ogenm. v.

lokal-arbejdet,betydningenhar reduceretdifferentiering, som
socialforhold til udviklingenfamiliensamfundet såvel i ensom

tidligere vigtiglønarbejdetsammenhaeng solidaritet. Hvor var enog
etable-traditionelle båndfrafor såvel frisaettelsenforudsaetning som

arbejderbevxgelsen,faellesskab eks.socialeringen somnye
tildaglønarbejdet primaert in-bidrager iarbejderkooperativer m.v.,

forgrundlagetdifferentieringdividualisering at vxregennemog
frisaettelse,individuellemed denforbrug.selvrealisering Derog er

til socialeforholdindividerneskendetegner udviklingen i ogsom
såvelindividualisering isketgruppesammenhxnge,kulturelle en

differentiering,lønarbejdet øgedeforhold til markedet, somgennem
forminds-velfaerdsydelsernesVelfaerdsstaten,forhold tili gennem

frihed hardobbeltemarkedsafhazngighed.individets Dennekelse
gradstadig højeresociale relationerde ihaft konsekvens, eratsom

forsvun-for kollektivitetgrundlagetindividualiseredeblevet erog
det.
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Sammenhazngen mellem frisaettelse,individuel velfaardsstatens
forsøg regulere det sociale liv udviklingen solidaritetat og er
yderst kompliceret. velfaerdsstaten udbygning derGennem eta-er
bleret betydelig grad lighed solidaritet forhold tilien og sam-
fundets fattigdomved, økono-Dette viser sig atsvage grupper. og
misk marginalisering har omfangvaesentligt mindre samfundiet
med staerkt udbygget universielle forsørgelsesordninger desom
skandinaviske velfaerdssamfund. lighed solidaritet dogDenne iog er
betydelig grad etableret bekostning den individuelle frihed,

stigende omfang bleveti underlagt institutionel regulering.som er
udfordringvaesentlig fremtidigt velfaerdssamfund bliverEn i et at

skabe for det individuelle mellem-menneskeligeiengagementrum
relationer socialt kulturelt samtidigt samfundetmed, detatog og- -

faalleskabsociale overforviser solidaritet Gennemsvage grupper.
involvering de social aktører virksomheder,privatestørre -

frivillige organisationer enkeltindivider løsningeni socialeog -
problemer, demokratisering offentlige institutionergennem og

valgfrihed forhold til velfaerdsydelserne velfaerdsstateni vil bådeøget
kunne sikre frihed for den samfundsmaessigegarantog vxre
solidaritet.

imidlertid modsigelsesfyldt involverendeDet megeter en proces
både differentiering integration. Med den individuelle frisaettelseog
sker der tidligere omtalt nedbrydning de sociale netvaerk,som en
hvad der isolerer individet det stadig sårbart forhold tiliog gør mere
den markedsmaâssige differentiering marginalisering. De senesteog

erfaringerårtiers med velfaerdspolitikken har denne nokvist, at
formår deintegrere sociale økonomisk, kun iat grupper men
begraenset omfång socialt. uddifferentieringsociale kan langtDen
fra alene modvirkes med økonomiske støtteordninger. vok-Den
sende marginalisering sociale den erhvervsaktivei aldergrupper
taler dennei sammenhaeng tydeligesit etableresDer måsprog. nye
sociale integrationsformer, den side modvirkeatsom ene evner
den individualisering, der sker både markedet indenfor vel-og
faerdsstatens regulering det sociale liv den anden side tagerog
højde for, grundlaget for solidaritet dag langt brederei måat Vaere
sociale sammenhxnge end arbejdet. forbindelseCentralt dennei vil
det etablere koblinger mellem den kulturelle frisaettelse,atvaere som

uomgzngelig del sen-moderniteten, former for kol-er en og nye
lektivitet solidaritet indenfor såvel lokalsamfundetog som ar-
bejdsmarkedet samfundeti generelt.og mere

Forholdet mellem arbejde, indkomst velfaerdsocial modi-måog
ficeres for skabe flexible forskelligemellem deat mere overgange
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medborgerskab,socialedetvil aendringsociale Hersystemer. en
ikke kunbredtil arbejde meningdette knyttes imuliggør, ogatsom

villebetydning. givearbejdetil lønnet Detteknyttet storvaereer
differentieringsdynamikker.for bryde med centrale Ommulighed at

tilrettelaeggelsenfor friere valgmuligheder iindividerne gives
ellerfamiliemaessigomsorgsaktiviteter ideres lønarbejds enog—-

uddifferen-markedsmaessigevil densammenhaeng,bredere social
forbindelseomfang. dennebetydeligtreducereskunne i Itiering

velfaerdsstatsligetraditionelledetaendreville det vigtigt atvxre
tilformynder-relationfraforhold mellem individ atstat vxre enog

individ detdet enkeltemedborgerskab, hvoraktivtblive vaereat et -
tilvaerel-indflydelseoptimalkvinder harbåde maendsig egenog -

kønsmxs-samfundsmaessige solidaritetdensamtidigt med at ogse
ordninger.velfzrdsstatsligeligestilling sikressige gennem
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välfärdenochSverige
dimensionersocialaMedborgarskapets

mångkulturelladessochVälfärdsstaten

dimensioner

PetersonMartin

utvecklatharhistorien,seklet ikortastedet1900-talet, extremt
maximaleftersökandemotsägelsefulla tendenser: vartannat ettom

modellenidealadeninspirerade visioneralternativtdestruktion om
sekletförraslutetproklamation iNietschesvälfärdsstaten.för attav

härefteralltsignalsymbolisktolkatsdöd harGud attomsom envar
jämvikten iellerMotviktenmöjligt.ochtillåtetbåde snararevar

medbor-fråganhartillsocialliberal pragmatismdräkt trots omav
och rättig-dimensionersocialamångkulturellaoch dessgarskapet

mångkulturelltväxandekläm. Attkontinuerligt kommit iheter ett
ochoförståendebådemedharvillkorkrävtsamhälle möttsnya

tillbakahållandevanligenharKulturfaktorntröghet. setts sommer
kulturenelementdynamiskadet är.än som

skedetockså varithareftertidensynnerhetoch 19451900-talet i
elimineringshotade,flyktingar,Displacedför Persons stats-som

fall rättslösa.ochexkluderade i mångahemlösa,identitetslösa,lösa,
tenderatmigrationsrörelserharstabiliseras attSnarare expan-än att

europeiskadenpåhejadedärtillochdecenniernadedera avsenaste
till-kravvälfärdsmodellensharSamtidigtintegrationsprocessen.

kriterier.medbanorandrahamnat istabilitetochrättvisa nyaväxt,
aktualiseratsharrättigheterochmedborgarskapdiskussonEn omny

depunktåterkommandeharresultatintensifierats.och Som ett en
detanpassad tillvälfärdsmodellkravetvaritåren nyensenaste

1998.samhället 1997,Peterson 1995,mångkulturella Se
1700-taletsbörjan iskulle sinrättighetertidschemaEtt över ta

juridiskaochekonomiska1800-taletsochrättighetercivila över
Egentli-rättigheter.socialaochpolitiska1900-taletstillrättigheter

239



SVERIGE VÄLFÄRDENOCH

borde det ha varit politiskaDe och sociala borde hatvärtom.gen
kommit först, eftersom övriga rättigheter då inte kunde ifrågasättas.
Rousseaus sociala kontrakt begränsningi sin och med sin in-var
skränkande verkan och fria associationer allt detseparata trots
första létat providence eller den efterkrigstidens välfärds-steget mot

fick sin universella diskussion ijohn Rawls TheoryAstat, som
börjanjustice i 1970-talet. underNär 1990-talet diskussionen i

Frankrike började handla SocialLe Contmt det hotadeMenace’om
litensociala kontraktet och deLa Fin Providence det teckenettvar

förhållandet mellan och rättigheter kräver förut-att staten en ny
sättningslös analys vilket skall utvecklas nedan.närmare

Välfärdsstatens unika grundelementtvå maximal trygghet ochär
maximal frihet vilka båda förutsätter kan likaMan gärna sägavarann.
maximal trygghet för maximal frihet eller frihetmaximal förtvärtom
maximal trygghet. Grundtanken människor tillgång tillär att utan
dessa element frihet och trygghet har benägenhetstörreen att- -
begå handlingar eller mindre desperat karaktär. Iav mer
förlängningen ligger direkt farliga handlingar. har detMen, visat sig,
lika viktig idén och föreställningen homogenär kultur ochom en

därnation välfärdens språkliga budskap klartmåste ochvara enty-
digt för barainte vinna gehör legitimitet. Förutsättningenatt ärutan
emellertid förstår såväl trygghet frihetatt staten garantsom som
och därmed implicit kulturell homogenitet.

Välfärdsstaten har framställts förstai hand materiell väl-som en
harDen fältet för dengörare. sociala ingenjörskonsten.öppnat

Emellertid språk- och kulturfrågorna likaär väsentliga för välfärds-
framgång. Det likaminst berättigat kallaär socialstatens att en

/eultur/eonst. 1900-talets välfärdsstat har varit präglad den indu-av
striella form Fordismen samhällslivet massproduk-styrtsom- - -förtion masskonsumtion. Taylorismen har haft den auktoritära
styrningen med den välfärdsstat lika ofta kallatsgemensam som so-
cialstaten. harDet inte givit för kulturell di-änutrymme mer en
mension. mångkulturellNär nation hamnaruppstår därmeden
medborgarskapet och dess sociala dimension automatiskt fara.i

finns därförDet flera anledningar konkret kritisera välfärds-att
kulturella endimensionalitet. Syftet nydanastatens är att attgenom

utvidga de paradigmatiska förståelseformerna. kulturEn intestyrs
överordnad rationalitet härskar och bestämmerav en översom

underordnade rationaliteter. kultur fungerarEn aldrig utanensam
alltid i samklang eller friktion med andra kulturer. Målet är natur-
ligtvis berikande samverkan interaktion mellan kulturer.genom

kultur räknasSom då såväl etniska minoriteters kulturer de lo-som
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resultatetblirmöjligheterförståelser tillvaronsgiska attavsomav
utgångspunkterolikahar mycketavseendenmänniskor i mångaså

förutsättningar.och
för dentalesmän80-taletifrågasattesvälfärdsstatenNär av
blandstarkamedkritiken signyliberala drog ävenangreppyran
toppstyrdalltförframhöllKritikernatillskyndare.välfärdsstatens att
därmedokänslighet ochauktoritärledde tillintervention statenav

motmedel komhelatill missbruk Sommöjlighet ettsystemet.av
Småfö-till bruk.vänsterkritik60-taletsfrån-flexibilitetbegrepp -

framlyftesindividuellaoch detförtjänsterretagsamhetens ansvaret
det denhopp.myckenhetför Omföremålblev slagoch i varett en

förantalräddasskulle årunderleverantörskulturenförlorade ettsom
medmångfaldig kulturvariationsrik,bred,denkrävs tillsåsent en

symptomatisktkanskeidétraditioner.och Detlånade impulser är att
till målgrupp vinnagjortVänsterpartiet småentreprenörerna atten

kanvissaanmärkningsvärt vis ihar skettocksåvilket mansomett
brukssamhällen.mellansvenskaklassiskakalla

riktfunnitshar tidolika formerEntreprenörskap i represente-en
dettasociala dimensionerna iinvandrargrupper.bland Derad en-

kortunderspelats ochochdock underskattatstreprenörskap har
di-fört medde sigoffentligheten. Attsynliggjorts iinte nyasagt

kun-liksomsociala kapitaletochkulturelladetimensioner nytt
uppmärksammats.ellervarkenöverhuvudtagetskapskapital har setts

och socialtkulturelltelementen iverksammasamspel mellan deEtt
bådedå innebärakunskapskapital kanoch 1990-taletskapital nya

demokratin.hotadedenaspekterförnyandeskyddande och nu
impulsermångkulturellaöppenhet förFörutsättningen är snarareen

slutenhet.konstitutivasocialstatensän
figurerarpolitikTredjeförLabours VägensDenI New program

till-Innebördencentralt begrepp.entreprenörskapsocialt ärettsom
civiladetproduktför tolkasvid kunnaräckligt sam-avatt som en

medkonstruktiva samexistensochjämbördigahällets gången
inteekonomiska institutionerExisterandestatliga institutioner. är

samhällets till-civilasysselsättning.för skapa Dettillräckliga att ny
kapital,kulturellthumankapital,socialt kapital,formigångar av

redanmedsamverkabörkunskapskapital eta-attutrymmeetc.
hand harsistaekonomiska institutioner.och Iblerade statliga staten

tillkontrollenändåregeringen över serom manprocessen-- beredduttydning: Regeringsnivån måsteGiddensAnthony attvara
ochentreprenörskapsocialttill sådanabidraga satsningar på sam-

beslutsfattandebottom-upformerandratidigt samtuppmuntra av
haft påvisbarharmikrokrediterförUpplägglokal autonomi. t.eX. en
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effekt effektivitetoch det gäller till lokala eko-när att uppmuntra
nomiska initiativ. aktiviteterVissa kan utvecklas lokalagenom

behöver oftarepresentationer bli sanktionerademen genom rege-
ringsnivåns T.ex. gäller detta utbildning där skolor kanöversyn. ges

uppsjö resursbefogenheter användning handi sistaen av nya vars
ändå regleras staten.av

förlängningen dettaI socialt entreprenörskapav resonemang om
kommer Giddens betydelsenin den offentliga sfären:av

lokala politikens förnyelse fårDen bortse ifrån den offentligainte sfä-
offentlig sfär lika viktig denEn lokala denöppen ärren. som na-

tionella ochnivån förmetod demokratiseringen finnautgör en att
direkt samband med samhällsutvecklingen alla dettanivåer. Utan
samband riskerar förprojekt lokalsamfundets förnyelse avskilja dettaatt
samfund från det samhället och blirövriga då både sårbart och lättare

för korruption. Offentlig innefattar här det offentligaävenutsatt
fysiska folkdär kunna känna säkra ochmåste sigrummet trygga.

frånMin översättning Giddens 1998.

Tredje "buzzconcepts"Mot Den Vägens många kan hävda attman
de modekänslighet för ligga folklig Zeitgeistså närastyrs av att en

möjligt. Därför excellerar s.k.i eller begreppsom man oxymoroner
innesluter varandra stridandetvå innebörder. kanDettamotsom

uppfattas höjden eftersomopportunism därmed hel-som av man
garderar både höger-sig och vänsterflanken. Missuppfattning-mot

blir alltför lätt alltför följakanmånga inte neolo-arna om man upp
gismerna med klara och entydigt förändringssyftande uttolkningar.
Därmed varde socialt entreprenörskap kan både be-sagt att vara
gripligt och tillämpbart till sammanhanget. inne-Denom man ser
boende motsägelsefullheten de slagordeni spegelutgörnya en av
hur 90-tals individen uppfattar själv.sig

Utvecklingen i Italien,nation, under varitåren annan som senare
innovativt rättspolitiskt hänseende,i den formgår regionalmot av
självtillit, finns angiven målsättning retorikeni kringsom som
regionernas här det oftaEuropa. vänsterradikalaMen regimerär nya

under skydd den nationella politiska turbulen-attsom passar av
hitta modeller för politisk samling. radikale borgmästarenDen isen

Neapel, Antonio Bassolino, har påtagligt framgångsrikvarit med att
lansera samlande lösningar, vilket symptomatiskt har uppmunt-nog

hans rådgivare Calise tala Il lungoMauro addio deinärarat att om
politicipartiti nyutkommeni skrift behandlar den mak-en som nya

geografi Calise 1998.tens
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ochgrundläggandelikamillenieskiftet krävsochsekel-Mot ett
försocialstatengällerdetparadigmskiftesprogramradikalt när som

etableradesvälfärdsmodellenmodernadensedan dåhalvsekelett
motståndinitialtförekomSverigegrundval principer. Ivissa ettav

1990-talet.början Iivälfärdens principertoppstyrdaden avmot
korn-blivitsamhälletvälkomnandeförekomflera kretsar attett av

denblevchockstötarförstakrisensplext När sattesammansatt.
accentuerad ivälfärdsstaten återgamlatill deninställningenpositiva

statsfinansiellarådandemedomöjligthar varitdetSverige. Men att
kännbaraOfta klartintakt.gamladetåterupprätta systemetsystem

alladrabbatosthyvelsmodellen harmedenlighetnedskärningar i
mycketslagitdeGenerellt haryrkesinriktningar.ochsektorer

och iinvandrarehandförstaikategoriervissahårdare sommot
samtidigthandikapp,meddemsynnerhetallungdomar, inästa rum

försko-varit någotpensionärerfåtal kategorier mersomettsom
nade.

inomde ansvarigaofrånkomligaeffekter ävenNågra stats-är om
upplevelsedirektochKänslanoavsiktliga.demmakterna ensomser

förstädersegregeradede ärutbreder sig inomalienation somav
radikalttillutvecklasungdomarblandVärderingarinvandrartäta.

föräldrageneratio-samhälledetföreställningsvärldarannorlunda när
Klyftan mellanupplösning.befinner sig iisocialiserats in gene-nen

kortadetunder loppetframståttalltidrationerna, stor avsomsom
dubbelsamtidigtnågonsinblivithar1900-talet, änstörre som en

ellervarkengenerationendengällande:hermeneutik sig targör unga
deteftersomoch rådvärderingarföräldragenerationenslyssnar

studietidengäller;bland denätverkendeenbart är somungaegna
yrkeskvalifika-adekvatanågorlundaförlängre nåallthar blivit att

beroendemoralisktochmaterielltskapatvilkettioner, sam-avett
ochsamhällsomvandlingtillNyckelnföräldrarna.medförstånd

generationensdenvälfärdsmodell ligger iupprättandet ungaen nyav
samhällsmodellerochanvända instrumentsigmöjligheter somatt av

lyckatsmodeller inteunikulturellaochföregående generationer
med.

delsmed im-laborerapotentialeranalysviktiga i ärDet attaven
kulturellamellanbara mångaoch då intekulturgränserpulser över

med dedels mångamellan nationer,nationinomminoriteter utanen
utbild-nuvarandedetoch kompetensertalangerdolda som

pluralism ikulturellVisarHistorienbort.ningsparadigmet attrensar
substantiellförgrundenidentitetmed starksamhälle äregenett
neutraliserardendåDynamiken såsamhällsförändring. är attstor

rationalistisk skep-förhärskandetidigarekanske övervinneroch en
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sis samarbete haft sitt hos skotskamot spontant som ursprung upp-
lysningsfilosofer. stället har flertalI olika exempel det socialaett
kapitalets förändrande kraft bestående slag radats Denettav upp.

regionalismens överskridande axiomet komparativa för-nya av om
delar bara exempel och fler kommer behandlasär längre fram.ett att

Till de faktorer kan bidra till den svenska och europeiskasom
förändringen hör bland rad kollektiva kapitalbildningsin-annat en
stitutioner och förnätverk lösa arbetsmarknadsproblematik.nya att

viktigtDet markera eftersomeuropeisk denär svenska välfärds-att
modellen måste liv samverkan och tänk-nytt genom gemensamt
ande med övriga Europa. Gemensamma via detär storaresurser
sociala kapital löntagare och arbetslösa förfogarstora övergrupper
för det kulturella kapitalet, dvs. interkulturellaatt genom genom
aktioner skapa politisk och därmed ekonomisk särvikt ochen mot-
vikt. tillDe övervägande delen offentligamed finansierademedel
ackumulerade via intellektuellt kapital inom näringslivresurserna
och andra verksamheter grundvalen för hittills osynlig makt-ger en
bas.

Väsentligen socialamåste nätverk tillgång kanses som en som
bilda kollektiva Östeuropalösningar. demFrånvaron i harnya av

förödandevarit för demokratins framväxt där. kanDäremot t.ex.
sydeuropeiska erfarenheter och kreativt socialt kapitalett nyttav
bilda för nordeuropeisk kontext de tidigaremönster självklaranären
tillhörigheterna intresseorganisationer förmårinte ståsom att emot
eller det globala kapitalet. utifrånDet dessa tankelinjerärutmana

nytolkning dels den gamla välfärdsstaten med desssom en av
förtjänster och brister dels den inte bara mångkulturellaav en nya

interkulturella välfärdsmodellen bör och skall form.utan ta

Medborgarskap: Begreppsliga aspekter
Medborgarskap seglar fråga i tider identi-större närupp som en
tetsfrågor blir akuta. det sambandSå i med världskrigen undervar
1900-talet. skedde ocksåSå nationsstaten började ifrågasättasnär
under 1980-talet och den politiska kartan blev föremål förnär revi-

eftersion Berlinmurens fall i november Medborgarskap tycks1989.
förutsätta samstämmighet med identitet. allt eftersomMen den en-
hetliga identiteten kommit eller mindre omöjlig-att ses som en mer
het blir också medborgarskap för flerdimensionella tolkning-utsatt
ar.
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fjärmatharidentitetochmedborgarskapfråganaktuellaDen om
frågeställ-prägladedebattexistentiellafrån denbitbrasig somen
de raisonsedan. Critiquehalvsekel Sartrescirkaförningarna ett

dis-denavrundningochuppföljningdåutgjordedialectique aven
lösningar ienhetliga så-alltförförvarnadekorthetikussionen som

rationella rättvisansdensolidaritetenskollektivaväl den namn.som
frånsakföruttryckendimensionalitetKritiken ett sammavarmot

enkel tillämpningalltförvände sigvinkel. Bägge avmot enannanen
grand theories.förhärskandetidensden

70-taletavhånadedogmatismförochförkättrade grådagiDet
meddecenniernaidéfertiladealltmerframträder mestett avsom

de-prövades,Mycketdemokratiutveckling.avseende t.ex.som
nödvändigtvis rå-regionalisering,och mötacentralisering attutan

ochAnti-dogmatismkostnadsramar.ocheffektivitetskriterierdande
kritikaktivsiktlängretillbidrogströmningaranti-auktoritära en

maktenekonomiskaföreteelse.politisk Denochsocialmakt somav
medoch experimentmoraliskpolitisksåvälunder presssomvar

allt djärvare.blevdemokratiindustriellidévarianter av
ochundanskymdspelattidigareaspekter,Rättsliga merensom

del igrad aktivökande1970-talet iunderroll,apolitisk enantog
iKonstitutionella diskussioner Europaförnyelsedebatt.demokratisk

debatt Sverigeisubstanslösarelativtsynnerhet denoch i som
tenderadebara1960-talet inteförfattningsreformenföregick att

följdesavsikten.den Denverkade hamedborgarepassivisera avutan
innebaroch70-taletundergenomfördesramlagstiftning ensomen

engagerade ochdendebatt komamerikanskfunktion.styrande I
ochsociologer60-taletsfokus frånalltmer imedborgarenaktive

och Somrättssociologer70-taletsfilosofer till rättsvetare.politiska
grund förindividuelladetbetonadesföljd grupp-ansvaret somen

tillhörighet.
demokratijuridiskjudicial democracybegreppTheodor LoWisI
grund-demokratiskaförnya deförsökmedvetetlåg1979 attett

de-korporatistiskintressegruppsstyrd ellerfrånbortelementen en
lob-transnationellatill denutvecklats90-taletundermokrati som

Michaelförmåner.alla-mot-alla-kamp Iprinciplösabyismens om
vidarefördes nyanseringenSp/oeres 1983fusticeWalzer’s men nu

förlogik varjerättsligtilluniversalismfrån rättsprincipersbort en
samhällssfär.enskild

såvälrättsligfrånlikafråganlyfte bortDworkinRonald rättom
tillkontextualitethistoriskochpositivismhermeneutik ensom

FoundationsT/oeoch1986i Empirerättsprinciper Law’sfråga om
detsärskiltEftersom närEqualityofLi19eral 1990. rättssystemet
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vilar etablerade procedurer och rättsfall barainte ofullkomligtär
obestämt konstruktivmåste tolkning föremålvarje ochutan en ge

praktik syfte för det skapa bästa möjliga exempel ochett att av
föredöme inom den form eller saken gäller. betyderDetgenre som

sådan konstruktiv tolkningsprocedur leder till rättvisaatt en mer
beslut den stöder sig teori.attgenom en

adekvat förmedlingEn begrepp och övertygelser/intuitionerav
ligger i själva proceduren för finna förprinciper varje si-att nya ny

ellertuation kriterier bäst full autenticitet och grundmotsvararsom
för rättfärdigande. Förutsättningen integritet hos beslutsfatta-är en

ligger derasi internalisering principen lika rättigheter.re som av om
Habermas denna föreställning1993 i rättsintegritetser om en
alltför börda den enskilde och förordar i stället idealtstor ett

samhälle uttolkare konstitutionella frågor.öppet stället förIav av
tolkningsteori skulle falla tillbaka den enskildes omdömeatt en

skulle intersubjektiviteten inom samfund uttolkare utvecklaett av
för behov relevant rättsteoretisk diskurs. Gemensamten nya mer

för Lowi, Waller, Dworkin och Habermas de nytolkning-är att ser
eller i realiteten nyskapandet förprinciper rättsprocessenen av som
del och avgörande led fördjupandeti den demokratiskaen ett av

processen.
naturligtvisDet går iakttaga kulturell skillnad i approachatt en

mellan amerikaner, lätt baserar sig den enskildes integritetsom
och individuella förmåga, och till den enskildeseuropéer, som ser
förankring idémässigi gemenskap och intersubjektivitet in-ettsom
stitutionellt fundament. Carlo harGuarneri i La Democmziat.eX.
Giudiziaria 1997 tagit fullt den konstitutionellaisteget ut
diskussionen och försett Habermas rättsdemokrati med den
ofrånkomliga institutionella interaktion mellan politiskaramen av
och rättsliga intressen. finnsDet misstro i europeiskastörreen
sammanhang det eller andra intresset skall helt.mot att överena ta

konstitutionellaDen och rättsliga utvecklingen uppenbartär av
politiska relevans för demokratiseringstörsta frågan med-en av om

borgarskap i multikulturella samhällen. Multikulturalism associerar
vanligen med samhälle medlemmar bör uppvisaman ett vars en

grundläggande tolerans. Medborgarfrågan berör flertal kategorierett
dagi upplever alieneradesig och exkluderade barainte detsom av

demokratiska de välfärdsinstitutioner bordesystemet utan av som
förtill dem. Bland dessa exkluderade antalvara ett stortryms

talangfulla människor inte konformitetstänkande,in isom ettpassar
nationsstatens politiska eller välfärdssystem ofta medsom systern

nödvändighet behäftadevarit med. Upprättandet radikaltettav
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krävdevälfärdsmodellsamhällssystemomvandlande en-ensom en
ochtillgängligtbegripligt,för trovär-konsistenssidighetens att vara

digt.
omdefini-förföremålsyfte blirochkaraktärnationsstatensNär

Väl-politiskahela detdiskussionenpåverkastion systemet.om
ochomprövningardras iundgådåfärdsmodellen kan inte att

omvandlingstryckförharnytänkanden. Nationsstaten avutsatts
från denfemtonårsperiod ellerunderkrafterochbåde inre yttre en

globaliseringsprocessen1980-talet dåhälftentidigare ett avgavav
be-nationella nivåndentalesätt: Omlägerpolitiskaalla accepterat

denSmith. Dåinternationella nivåndenbehöversåhöver Keynes
förgrundvalen Keyne-blevgällandealltmergjorde signivånsenare

alltsianismen tunnare.
viktigaförutmärkt sig tvåharsvenska nationsstaten sats-Den

s.k.dendenverkan:samhällsomvandlandemedningar varena
tankebyggeochkaraktäravancerademodellensvenska 1951 varsav

närhetenkom ikrigshärjade Europadetland i svårtinget av;annat
skalainvandring iförmöjlighetenandradenoch utomnor-stor av

båda utgjorttvekaningenlägen.folk Detdiska i är attomutsatta
posi-demokratinsframflyttandeförutropsteckenpåtagliga ett av

perspektiv.universelltiSverigebara iintetioner ettutan
för-ocharkitektermodellensocksåföreföll detLänge omsom

avanceradetillåtakunde sigModellensårbarhet.dessvaltare inte såg
svensk ekonomidelseftersomutsatthetmed vissexperiment varen

lanseradesdels denefterkrigsdecenniernaförstadestark tvåobrutet
eller någotteknisktpedagogik.överdådig Närmed systernnyttett

introducerasskalllösningarsinnrikamedsamhällsexperimentnytt
skallför detdelsmarksocialförbereddvälvanligenkrävs atten

hållbarhetdessförnödvändigsocialaden ärvinna acceptans som
riskerna,och minimerapåvisaför kunnadelsgenomförandeoch att

Chrisframhållits Freeman 8Cochformer omgångarolikavilket i av
tidWildavskyDouglas AaronCarlota 8CPerez, Mary samt senare

Beck.Ulrichgenomslagetmed det största av
förstasiniefterkrigsprogrammetsocialdemokratiskaDet var

bottom-up-demokratiskakallardagvad iinriktadversion man
inriktningdennaförränefterkrigsårgick inte mångalösningar. Det

orubbligeller top-tillförbytts sinomärkligt motsatsnästan en
förutgångspunktåtgärderfinanspolitiskameddown-strategi som

påvisalättpolitik.jämlikhetssträvande Detochredistributiv attvar
tillförändringarMärkbaradärtill.nödentvingandepolitisktden

pedagogiskförövertygandetillräckligtlevnadsvillkorbättre envar
politikdennaidentifieradesandaRousseauanskframgång. I sann
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Ävenmed nationens intressen. den sociala i Free-om acceptansen
bemärkelsePerez fanns8C där den begränsad,så vilketman var

under och 70-talen ifrågasattes.1950-, inte60-
socialaDe ingenjörsinslagen i modellen visade sig i del fall haen

icke avsedda effekter miljonprogrammet banade förvägattsom ett
effektivasteEuropas segregeringsprogram fällai deav vars senaste

decenniernas miljonen invandrare de allra flestai fallen automatiskt
hamnade. finns flerDet exempel här skall tills vidare baramen ett
mycket komplext samtida sådant understrykas. kärnproblemEtt är

nyckelgruppen för den demokratiska fortlevnad ochatt processens
utveckling här har denvarit andra generationens invandrare isom

fall uppfattatmånga det svenska samhället apartheid-ett tystsom
Denna hargeneration då endast 1990-talets kärva vill-system. sett

kor i bemärkelsenegativ långt bortom empatins och hemspråks-
undervisningens dagar.

Legitimiteten för den dirigisme den starka ofta på-som staten
stods för hade bådestå universella och historiska T.ex. haderötter.

i Frankrike efter revolutionen någon in-staten änmer annanstans
stallerat sig för etiskt broderskap. hindradeDettagarantensom
uppkomsten offentliga eftersom det ända till våraautonomaav rum
dagar förekommit grundmurad misstänksamhet tillhörigheten mot
till intermediära kollektiv då uppfattats varande till förfångsom som
för det nationella kollektiva intresset. Allt inte tjänade detsom na-
tionella kollektivet utslag tidsandans stigande individualism,var av

innebar förflackningapriori Laville 1994.som
Offentliga tjänster från dubbelutgår legitimitet delsen som-

programmatiska handlingar underordnade den politiska makten, dels
sociala behov. Med tiden har klyftan vuxit mellan densom svar

styrandes uppfattning sina tjänstemodeller och deom egna
mottagande de offentliga leden. kulturellt likaEngrupperna ur
mycket politiskt betingad kritisk granskning välfärds-syste-som av

blev modet under 80-talet. Pierre Bourdieu introducerademen
hur auktoritär och centraliserad statlig politik kunde för-t.ex. en

vanska det kulturella kapitalet. gjorde skarpHan distinktionen
mellan de tjänsteutövarna,små hanteratvingas vardagskon-som
takternas motsägelser, de hängivna statstjänstemännen, igårsom
bräschen för ideologiskt de tjänsteutövar-störreett samtprogram,

"Iâtatsförkastliga spel med de droitemain de mainnas et
gauche Bourdieu till 80-talet,1993. Fram och till del ända tillen
90-talet, förekom det transnationell konsensus beträffande deen
infrastrukturella och därmed offentliga investeringarnas förroll
samhällsekonomins expansion och tillväxt. För varje investerad
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beräk-enligtgenererades genomsnittinfrastrukturen ikrona 1,50i
såväl i Peterson80-talet i USA Europai mittenningar somav

tredubblahar kunnat Visakultursektorn1997. Inom av-man
tidskriftenbrittisk debatt iGidlundkastningar i SOU 1995;

politikens maximkeynesianskaApril Den1998.Prospect attom
efterfick inkomstmässigtsamhället släpasektor eller iingen grupp

helaskulle rubbajämviktenekonomiskaför deninte systemetatt
fickdärmedvälfärdspolitiken,generellamed dentandemi somvar

sanktion.ekonomiskasin

Teoretiska aspekter

efterkrigssam-europeiskavisade det1960-talettill börjanFram av
lojalitet.socialbild Spårentämligen inrehället unison avavenupp

under-nödvändigadåsolidariskaoch de insatserkrigsåren som var
1960-taletvälfärdssystem. Underfördjupatlättade införandet ettav

mognad. Samtidigtinstitutionellvälfärdsmodellen börjathade nå
påskyndade ikonkurrenskaraktärfränaresamhället ensomantog en

radikalpolitisk kritik.omfattande Deneuropeiska länderflestade
eftersombortadäremotsociala lojalitetenomvittnade spontana var

med kollektivasyftade tillkritiken experimentden radikaladels po-
fördjupade mark-dels devoluntaristiska inslaglösningarlitiska utan

offentlig diskurs antingenskapadenadserfarenheterna som varen
börjadeEfterekonomisk rationalism.styrdpolitiserad eller 1980av

de moraliskapåtagligtdiskursenden så övertag attettsenare
auktoritärtöverdrivetsfären iblandsocialadenstyrtargument, som

finna offentlig relevans. Dettaofta ficklika ideellt, svårare attmen
offusticeRawls Theorymellanskillnadenavspeglades också i A

och Rawlsmoraldoktrinomfattandeuppfattats1972 ensomsom
politisksyftar tillexplicitPolitical Liberalism 1993 ensom

de vikti-behandlingbegränsad tillrättfärdighetsteori, är avensom
rättfär-Principernaoch politiska institutionerna.sociala omgaste

de tillkommitfastadå bli styrinstrumentdighet kan attgenom
Rawlsramvillkorrimliga 1993:259:under

of equalschemefully adequateequal claimhasEach1 to aperson an
thecompatible withwhich schemerights and liberties,basic same

onlyandequal political liberties,thefor this schemescheme all; and in
fair value.guaranteed theirbethose liberties, toare

firstsatisfy conditions:inequalities aandSocial economic2 twotoare
all underoffices and positionsbe attachedthey toto openmust
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conditions of fair equality of bopportunity; second they bemust to
the benefit of the least advantaged members of society.greatest

första handlarprincipen den frihetensDen politiska rimliga vär-om
den och överordnad de båda andra. rimligaprincipen2aär rör om
lika möjligheter i sin överordnad 2b differans-gällerärtursom som

föregåendeprincipen. uppfylld förDen principen demåste attvara
efterföljande skall kunna träda kraft. Trade-offsi mellan de olika

därmedprinciperna uteslutna. första vidareDen principenär är
knuten författningsessentialiatill eller specifiseringen den poli-av
tiska generella struktur grundläggande rättighetersamtprocessens

friheteroch deltagande deni politiska yttrande- ochprocessen, or-
ganisationsrätt förm.m. majoritetsstyre. Dengränsernasom anger
andra bådaprincipens delar reglerar de sociala och ekonomiska olik-
heterna eller grundvillkoren för distributiv Rawlsrättvisa

Båda principerna uttrycker politiska värderingar det1993:228. men
ingen tvekan Rawls den politiska sfären överord-är attom ser som

nad den ekonomiska den första principen överordnadärattgenom
och förutsättning för de båda andra. Rawls medvetenMen ären om

differansprincipen kanske räcker till förinte deatt att garantera po-
litiska friheterna rimliga värden. med relativt tillgångarDe större
och kan slå ihop ochsig utesluta de mindre bemedlade. Detresurser

osäkert den bristande jämlikhet differansprincipen tillåterär om som
tillräckligt obetydlig för sådan garanti.är en

Theory offustice efterIA Rawls stärka den Kantianskaute attvar
idén det sociala kontraktet. samhälle råderrättvistI ettom ett

där det sociala kontraktet moraliskt samförståndutgörsystem ett
sammanbinder styrande, styrda och alla mellanlig-associativasom

gande fundamental bemärkelsenivåer. rådde under efterkrigstidensI
första decennier samhälle byggt konsensus essentiellaett om
värden eller socialt kontrakt välfärdsmodellen. detIett om
ögonblick socialt kontrakt förlorar trovärdighet detmåsteett om-
definieras från grunden de värderingar det grundatså kanäratt
förbli intakta förinom modell. förGrundvalen dettaramen en ny
sociala kontrakt började efter inte grundprimärt1980rämna men

orsakerinre helt beroende faktorer bortom kon-utan yttreav
traktets logikinre offentliga sektornsPeterson 1997. Den styr-

för ifrågasättandemassivt transnationellasystem utsattes ett av nya
ekonomiska grupperingar. sociala kontraktets sårbarhet förDet
ekonomisk systemförändring och ideologiskt ifrågasättande växte
med differansprincipen blev och därmed Ökade osäker-att norm
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grundvalarRawlsfunktionalitet.sociala kontraktetsheten kring det
praktikenTheory of/zztstice blev iiA passé.snart

härhos kommunitaristernafinnsLiknande osäkerheter inte som
Individen kankompletterande kontrast. intefyller rollen ses somav

teoretisk bemärkelse.sammanhang och relationer irenrakad ens
individ förrän han/ honindividblir inteEnligt kommunitaristerna en

ske till-vilketunderfund med autenticitetkommit sin måsteegen
blir tillMeads ukasmed andra Taylor 1991. attom mansammans

eftersom demodifierad,andra ordandra med någotär egnagenom
sociala interaktionen.krafterna lika aktiva denautentiska är som

identitet.detsamma jagetsdet autentiska intejagetMen är som
programmatiskt, dvs.det begreppet identitetligger någotiTvärtom

realiseras Hallskalljakt Bauman 1996.någonting 1996,somen
kommunitetenpluralismenDärför för Michael Walzer inomär t.eX.

grundläggandekollektivet maxi-okränkbarhetoch individens i två
olikarespekterauniversell principenligt Walzer,Vi måste, sommer.

Samtidigt kanskapelser och val. intemänniskors kulturella
värdena hos deligger bakomabstrahera bort de villkor varorsom

och mindreoch redistribuerasföremål skall distribueraseller änsom
den kreativainvävdaoch självförståelser ide identiteter ärsom

den demokratiskaFundamentalt vårai är attprocessenprocessen.
oavhängiga deochsubjekt inteidentiteter är processerpersonersom

och upptäckerskaparoch sammanhang vårainom vars ram
praktikerochIdentitetsförmedlande institutioneridentiteter. som

hos de skapar, inom sigden sociala betydelsen ting rymmerger
distributionskriterier.lokaliserad standard ellerredan lämplig

Välfärdskulturer

välfärdssystem.entydigt Varjefinns andra ordmed inteDet ett
ickebakgrund och skaparpolitisk kulturellavälfärdsmodell har sin

kulturellakultur mejslar sinapolitiskablott sin utan ut egnaegen
innebörder och kul-medvärderingar. Vård tjänstevara mångaär en

välfärds-flertalDärför det urskiljaturella konnotationer. går ettatt
med vård-utformas enlighetutsträckningallt högre ikulturer, isom

vård.produktionenkonsumtionen än avsnarare
Bal-iakttagits Wardeför vårdkonsumtion harvillkor 1990;Fyra

Chamberlaynedock 1999:Ungerson 1995;8C

vården kan till-tillgång vård;för produktion ochProcessen1 görasav
förellerdirekt eller indirekthushållet ellergänglig inom statengenom
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och då skiftande gradervinst uppvisa systematisering, rutiniseringav
och byråkratisering.

Villkor för tillgänglighet; kriterierna för tillgång vård olikainom2
sektorer analytiskt distinkta: kan köpa vårdtjänst, användaär man en en
arbetstjänst hushållsmedlem och statlig vårdtjänst,ta emotav en annan
vilka innebär olika förrelationer tillgång: marknadsrelationer, familje-
obligationer och medborgerliga rättigheter. olikartade villkor harDessa

ha betydande politiska konsekvenser.visat sig

leverera vård; erbjudna vårdtjänster för fa-3 Sätt privata, vinst,att
miljemedlemmar, offentliga sektorer stil, ochvarierar i perceivedsätt

dessa skillnader läggermeaning; grunden till skillnader kvaliteti på
själva vårdprodukten.

Social och miljö; den sociala miljö där konsumtionen4 omgivning av
vård slutgiltigt dvs. främlingar, familjeni elleräger närvarorum av
yrkesproffs erfarenhetenintegrerad del kan för övrigtutgör en av men

kopplas ihop med deinte inbegripnaövriganågon av processerna.

svårartade sociala vårdfallen uppträder fördå villkoren vård-De mer
konsumtionen både komplexa och stadda snabb förändring,iär
vilka ofta skapar osäkerheter. kombination vårdkategorier harEn av
därför blivit allt vanligare: välfärdism,konsumism, ochprivatism
klientelism. sig ingentingKonsumisten väntar staten utanav arrange-

lösningar marknaden eller familjen;via konsumistenrar egna genom
behöver hysa välfärdsstatenprogrammatisk harmisstro mot men

heller tilltro. sköter och hus,någon Privatisten sitt sigägnar
familj och vänkretsen samhället eller medmännis-trängre men
kor; förknippatsökande har med växande masskonsum-privatism

offentligation. används utsträckningDet inte irummet samma
eftersom dess prylar har flyttats det vardagsrummet.i privata
Privatismens dock bara möjlig länge individenautonomi såär är
frisk och stark; sjukdom försvagningeller insätter ärom annan
denna hållning längre möjlig.inte

Välfärdism hållning linje med idéeri medborgarskap ochär en om
välfärdsrättigheter och innebär aktivt och artikulerat förstödett
välfärdsstatens förmåga.institutionella Välfärdisten söker förstai
hand välfärdsstatens institutionella lösningar. ochEn större expan-
derande välfärdister skulle sannolikt kapacitetspränga statensgrupp

tillmötesgående. välfärdssystemen efterutvidgadesNäratt vara
andra framvärldskriget till början 1980-talet det under anta-av var
gandet bara liten del befolkningen offentligtskulle begäraatt en av
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under be-stöd vid tidpunkter och detta dessutom baragivna vissa
skarvperioder. huvudprincipernasvärliga eller iövergångs- En av

välfärdssystemen offentligt stöd endast borde underatt vara envar
begränsad tid. talade emellertid aldrig högtprinciperDessa man om

välfärden källa föroch allt eftersom utvecklade tillvissa grupper en
förlängda ekonomisk tillväxtstöd bakgrund antagandeett attmot av
skulle konstant blev skuldsättningar destonationersså större.vara

synnerhet för svensktoch med 90-talet och dess kriseri iFörst
självkritikens och välfärdskritikens debattvidkommande blossade en

ofta ambition dygderik andraperspektivlösi att varaupp en
hållet. häftiga politiska konjunktursvängningarDessa var
frampressade det transnationella trycket samband medi EMU-av

förmågaplanerna också bristande proportionernaattmen av en se
sikt.längre

Klientilisten, ofta tålmodige och illu-slutligen, den passive,är
välfärdsåtgärder. tillsionslöse privatistenImottagaren motsatsav

erbjuds. Klientilistenklientilisten detsig intemotsätter ärsom an-
och underordnar knot. roller där vårdkon-passlig sig I mångautan

vidomständigheterna roll,tvingats isumenten av en ny som
hållningstroke, och därmed kultur, klientilistisken ny passar en

välfärdistens.bättre den aktivein även än
Normalhushållet omfattar Vanligen alla dessa roller olikai situa-

efterfrågas allteftervälfärdsinsatser eller vård eller erbjudsdärtioner
flesta fall denkrav eller behov. desituationens iMen överväger ena

vårdkonsumentenseller den andra tendensen. Allt detta gäller ur
ochperspektiv. Kommunikationen med vårdgivaren lika viktigär en

förbiseddibland bit vårdutbudet.av
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Deltagandeformerpå vårdmar/enadenFigur

deltagandehögt

konsumism välfärdism

kollektivistiskaindividualistiska
förväntningarförväntningar

klientilismprivatism

lågt deltagande

ofta för vårdmottagaren känner tillSocialarbetaren kan givetta att
förhållanden adekvat infor-och villkor eller den delgivitsatt senare

kan socialarbetaren ochrättigheter.mation Omvänt styraom
underskattningvad kräver grund påtagligsituationenän av avmer

förmåga. hitta den balansenvårdmottagarens Att sårätta attegen
emellertidvårdobjektet har rollen likställt subjekt kräver mer avsom

fördjupad välfärdssystem.interaktion mellan inomparterna ett
tydligt område gäller omhändertagande barn. harHärEtt av

franskaskilda välfärdskulturer utvecklats.mycket Det systemet
välfärd och mindre vikt vid bar-lägger vikt vid barnets mycketstor

rättigheter. England och Wales råder villkor. II motsattanets
jämförelsevis informelltFrankrike och tillgängligt därär systemet

föräldrar kan inför dessocialarbetare, och barn Jugegöra upp en
uppgift barndoma-Enfants", barndomare. mycket läggsEn stor

och motvilliga föräldrar ochsamtidigt skall tillämpa lagenren som
barn samarbeta; hantera den flytande mellan dengränsenatt egna

välfärdstjänstemännens; strategisktrollen och använda auktoritetsin
välfärd för lockasoch terapeutiskt. Med barnets ögonenäven

effektivblir bedrägligtbarndomaren använda auktoritet,sinatt som
med hänsyn till den informella proceduren, köra inblandadeöveratt

Cooper 1992.parter
formella otillgängliga dom-det engelska blir den ochI systemet

för harstolen huvudarenan avgöranden. det skotska måttI ett stort
panel, lekmannapanelavgörande lagts hos "childrens" ut-enav en

därför blir dömande detrustad med rättslig makt, jury. Iensom
emfassamhällets med bäst ochsvenska systemet vet representanter

det med oblida andra försöker lägga Endastsigögon parterses om
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traditionell ochdet flamländska baserar sigi systemet, ensom
behandlas barnet med dengräsrotsdemokrati,överraskande human
m.fl. efterlyst. Flandernlikställd Habermasrespekt Ipart somsom

synpunkteruppgift lyssna till barnets ifinns medlare har till attsom
tills hamnatlika hög utsträckning andra rätt.parters mansom

Baldock och 1996.Ungerson
föremål för samtals-bliSåväl måsterättssystem nyanorm- som

Habermasformer inblandade denmellan i mening t.ex.parter som
varandrakunskaperdå byggda utvidgadeuttryckgivit ommen

finnas ly-välfärdssystemets praktiker bör detomvärlden. Blandoch
samtidigt medglobalahördhet för globala och system enprocesser

globala värde-baseradeskeptisk hållning till retoriska visioner
konkretaerfarenheter. Praktiker bör formas de inter-ochringar av

hänsyn tillsociala interaktionernadependserna de dagligai utan
interaktivaInriktningofficiella yrkesidentiteter eller värderingar.

föränd-medvetenhet socialahöjd kunskap ochsamt omprocesser
frågor skalloch organisatoriskaoch samhällsekonomiskaringar vara

och globalakomparativa europeiskavägledande samtidigt ana-som
Trevellianverksamhetenlyser perspektiv den 1995.egnager

haroch verksamheter det hållet i Sverige vuxitHandlingar
fram under 1990-talet till agenciesspontana sam-synesgenom

har gälltoch förankrade. delde väl grundadetidigt varit Ensom
haft förstärkandekvinnorkategorier arbetslösa 45+som somav

fråga medel eller lägreorganiserade tjänstemänkurser TCO iav om
och yrkeskvali-fallet med privatanställdaeller handelskammaren i

ficerade Standardinslag har sådant positivarbetslösa. varit som
såväl eller "agenciesfrukost och omvärldsanalyser hos NGO:snya

och mäktigaetablerade organisa-inriktade empowerment som
policyförnyelse osäker tid.efter itioner LRF är ute ensom som

förförvisso anklagatsför arbetslösa harkurserMånga att vara
dessaupprätthållande illusioner. resultatterapeutiskt Ett avav

förändrade ochemellertidoffentliga samtal har varit normer
förnyelse.bidraga till demokratinsvärderingar, vilka kan

förhitta yrkedel "agencies ResurscentraEn rätt egnasom
kulturforum för svenskarochkvalifikationer, aktivitets-Agora

med behov vårdoch ensamståendeoch invandrade Harmonia av
olika kvinnorförstärkning vänder till kategorieroch psykisk sig av

ändåför universellabehöver förstärkande "agencies spe-mensom
dessa till delarändamål. Symptomatiskt leverciella EU-stora

faktisktdärför ellermedel och kan antingen temporärases som
vidareför det civila samhälletgrundläggande seav nya normer

SOSTRIS 1997-99.
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Floran skvallrar dels de etablerade struktu-"agenciesav nya om
m.fl. brister och allmännaintresseorganisationerstat,rernas - -

otillräcklighet dels behoven har fler nyanserade.blivit ochatt mer
Styrkan dessa ligger deras nätverkskapandei agencies i mednatur av
både offentliga sfären.den och den tillkomst berorprivata Deras
behov flexibla oförut-och lösningar nybildade ochinnovativaav
sedda problem, där de gamla neokorporativa strukturerna visar sig så
föråldrade och inadekvata det längre finns tilltro tillinte någonatt
dem. till dem ofta folk med ochinitiativet långIntressant tasnog av
framgångsrik offentligaverksamhet den sektorn vill hittainom som
förnyade för frågorlösa de den existerandevägar att attsom ser
offentligheten oftaklarar Därmed de också medinte sig sintarav.
ideologi från den offentliga verksamheten till dessa "agenciesnya

hybrid mellan offentligt och de hardetprivat iutgör attsom en
båda delägare och egentligen det civilaärsorter ettsom svar
samhällets iver att agera.

Multikulturalism Interkulturalismeller

förekommer fleraKritik håll vad kallas ensidigmot som en pro-
skall resultera invandrarnas samhället bl.a.i integration icess som

grund begreppet medintegration assi-göratt synonymtav man
milation. kritiska synpunkter begreppen invandringOzan Sunars
och integrationsverk välkända. begrepp aningslösDessaär utgör en

likväl konstlad vi-och-dem indelning där implicit ärmen normen,
skall dem. Andra sarkastiskt viljauppnås utanattsom av menar

från majoritetsbefolkningen, förtroendevalda, offentligainte minst
sektorn, näringslivet och andra betydelsefulla aktörer tydlig-att se,

och eliminera de hindren, förblir målet ouppnåeligt" Hamar-göra
karim 1999.

förAllvarliga hinder påtalas. uppenbaraintegration De ärmest
strukturella hinder från-boende och invandrarnassegregeratsom

offentligadet samtalet och offentliga samhällslivet.i detvaro
Invandrare delges från första känsla tillfälligamoment atten av vara

eftersom officielladet intrycki Sverige, Sverigegäster ett attger av
ofta framhållna faktumderas öde.ointresserat Det attvara av

invandrare ofta har genomsnittbefolkningenhögre utbildning änen
illa med deras frånvaro från kvalificerade ochrimmar yrkenmera

samhället. skall kunnapositioner i integreras iHur närman man
realiteten avsedd frågar ofta. skallinte integreras sig Hurär att man

arbetslivserfarenhet får komma arbetslivetinte in iman om man
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Varför aldrig arbets-invandrare.frågar andra generationenssig ser
har enbart till bris-invandraretill den kompetensgivare utansom

fråga.vanligär ännuterna en
arbetsmarknaden välkomnas in-från ordinarieUtestängda den

arbetskraft för praktik via APRvandrare till gratisinsatser attsom
tillindividuellt arbetsstödarbetspraktik och IAS samt

för skyffla invandra-halvårvisstidsanställningar till överattettupp
a-kassa. Ytterligaretill statligfrån den kommunala ekonominren

dels känslanspråkliga barriärenhinder dels denutgörs attavavav
undervisningen ifaktiska rättigheter.tillfällig Såsomgäst utanvara

nyanlän-misslyckasför Invandrare upplagd majoritetSvenska är en
blir upplevelsenintegrationsmålMed deda med den. uppsattssom

tydliga.exklusion änpermanent merav
TSEK-programEU-projekt FjärdeBland inom ramprogrammets

rådersocial exklusion. inteflertal sysslat med någonhar Detett
uppfattas. Olikaskallhur social exklusionabsolut konsensus om

skaparsocialpolitiska traditioner variationer.sociala kulturer och
harföregår exklusion. sistafattigdom SverigeAllmänt Iattanses

marginalisering.före exklusion socialvarit När någonutposten
varningsklockortillräckligt med ringtharhamnat vid denna station

heltuppleva sigför skall tillåtainte någon attatt systemet som
konkretandra europeiska miljöer talar antingenexkluderad. I man
kriterietdetförlusten ha bankkonto ytterstaettatt somensom av

socialt "innehåll" bun-finns särskilteller detexklusion att ettom
det till begreppet.

Social PolicyEvaluationEU-projektet againstESOPOInom
media-Local Urban Level exklusion viaSocial Exclusion theat ses

eftersom sådana bararättigheter intebegreppet socialation ärav
ömsesidiginnebär ochockså reciprocitetsubjektiva attribut utan

de ömsesidigasamhälles medborgare. justerkänsla Det ärettav
från civilaradikaltsociala rättigheterskiljerobligationerna som

fastlikarättigheter helt enkelträttigheter. Sociala inteoch lagliga är
fixeraoch lagliga.samhället de civila interotade gåri Desom

interkulturellainteraktiva,Alltså detsätt. är processer somsamma
ellerständigträttigheterför skapa sociala åter-krävs måsteatt som

nyskapas.
EU-länder harjämförelse med flera andra SverigeVid mer aven

fattiga. län-inkomststöd till vissaliberal politik viduniversell och I
förtjänta fattiga möjlig-förtjänta ochhar ickeder kategorier som
oftast drivahar dåfortsatt klientilism. Avsikten varitgjort att so-

emellertidsociala rättigheter kanMed oklaracial integration. även
liberalaförhållandevisuniversella ochländer tillämpatde som mer
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regler de känner ekonomisktsig och politiskt trängda kommanär
införa villkorlighet socialai ärenden. villkorlighetDennaatt mer av

uppfattas bara huden invandrarkategorier vidmånga slutetav
90-talet i Sverige.av

katastrofala brandenDen Göteborgi oktober tydlig-30 1998
gjorde slagi vilka villkorligheter, lojaliteter och motstättningarett

existerar de lokala politikerna eller myndigheternautansom att anat
Överlagväsentlig tendens.någon råder lojaliteter mellanstörre

ungdomar bakgrund. andra generationens invandrareHosoavsett
finns källor och oftast berättigade sådana oförsonlighettill och

Ävenhårda svenskatongångar myndigheter. officielltmot ettom
samarbete inletts mellan för invandrargrupper ochrepresentanter
svenska, främst lokala Göteborgska myndigheter, härskarså en

djuptmisstro slag de goda avsikterna från samhällets sida.motav
invandrare,Stora särskilt andra fåttgenerationensgrupper tasom

konfliktstötar från båda hållen, därförsig definitionser per som
utanför och med klart begränsade och villkorliga socialasystemet
rättigheter.

för inleda deRecepten interaktiva krävs föratt attprocesser som
återskapa, förnya och framför allt fördjupa demokratin, inteär sär-
skilt märkvärdiga. handlarDet till och fasta allaatt taom se sam-
hällsgruppers starka sidor det gällerantingen långväga flyk-politiska

ellertingar barn med nydiagnosticerade ellerstora grupper mer
mindre handikapp. lika effektivsvåra stämplings- ochEn stigmati-
seringsprocess, invandrargrupper upplevt under 90-talet, ägersom
samtidigt också den växande barn inte ärmotrum grupp av som
normaliserade och följer de anpassningsregler gäller skolvä-isom
sendet.

tydligt skollagenDet står i barn med varierande grad ochatt av
handikapp adekvat hjälp för kunna tillfullomåstesymptom att

tillgodogöra skolundervisningensig respektive barns villkor. Det
hör till saken de drabbade barnenmånga ofta har speciella be-att av

ochgåvningar intelligenta skolaniär sätt görett som normerna
det identifiera.svårt Tvärtom blir de vanligen såvälutstöttaatt av
lärare andra elever. denna kategori ligger till förJust närmastsom

uppleva totalt utanförskap. det finnsOm enstakaatt ett represen-
för skolsystemet förmåganhar dessa destruktivatanter attsom se

samband kan de endast vidtagaså åtgärder mycket begränsade fall.i
begränsadeResurser den grundläggande kapaci-såär är ävenmen

och vad inställningen till problematiken. Skolverketvärre ärteten
har publicerat flera skrifter försökt djupet i "Omämnet.som
skolbarns olikheter. Diskurs kring särskilda behov skolani med-
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kunskapssociologiskjämförelsepunkter"historiska 1997, gör en
producerarför hur diagnoserjämförelser bakåtmed visastudie att

och oundvikligenvetenskapendärmedklienter och hursina tätt
samhälletkontrollstrukturer i imed praktiskahänger stort.samman
framtonat detdärför iaktörerna harbortomidealt skolsystemEtt

samhälls-vidareför skolan legitimitet isvenska ettsystemet att ge
perspektiv.

för sakenskrift djuptdennaAnslaget i är ettett engagemang
kun-medvetenhetframför alltabstrakt plan. visarDen omupp en

allmänblir iproblem uppvisningskapssociologiska ensom mer
sakens kärnakommerförfattarenduktighet närmare.än att manav

debattsyndrom.för svensktsymptomatisk KontrastenDetta är ett
ofPractice theCodemotsvarighetentill den brittiskaslåendeär on

NeedsSpecial EducationalIdentification and 1994Assessment
Code ofPracticefor Education. Iutgiven Departmentär avsom

ochutifrån villkorbarnetshandling och empatipraktiskiutgår man
ochifrånförsta handskriftersvenska ibehov. utgårI systemetsman

villkor och behov.uttolkaresdess
kon-stödbehov särskiltskrift Elever 1998iI aven annan

psykiska problem,behov ochmed särskildaantalet eleverattstateras
dramatisktihop, har ökatbehöver hänganödvändigtvisvilka inte

hosarbetslöshetenproblemen skyllspsykiskaunder 90-talet. De
ökadesamhälletsberosärskilda behovenmedan de angesvuxna

normalitetsbegreppetfördå tröskelnkrav kvalitet. Man attmenar
mednormalitetMed rådandebemärkelse.har höjts positivi avses

lagtsgällande och kravtillandra ord anpassning ensomnormer
tillspetsad nivå.mer

debatten, skalluppgifter, framkommit iEnligt medicinska som
ochneuropsykiatriska problemhabarnalla Sverigeiminst %10 av

ochtillhävdarbetydande sådana. Andradärtill 1/4röster att upp
kandenna kategori.falleralla barn inom Detkanske 1/3t.o.m. av

emellertidunderskattningar.överdrifter eller Detsig ärröra ettom
del den generationen.faktum problemet Ingenrör storatt av nyaen

detta kan beroförsök tolka vadofficiell analys någotgör att
oklarhetertill in-ibland raljanta hänvisningarvissaannat genom

beräkningar.definitioner och statistiska Diagnosernabyggda i ut-
akro-akronymer. Variationerna inomtrycks välkändai ennumera

redanfinns. Därför detentydighetnym-defekt inteså ärär attstora
dia-beteckningartillämpa sådanademokratiskt problem att somett

dettasamhällettillmedicinaresignalDen ärär attsom ges avgnos.
ald-meningsfullt eftersom barnetlivbarn chans tillutslaget utanett

därför framträdandeSuicidala tendensernormalitet.kanrig uppnå är
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hos barnen. Föräldrar hänvisas till stödföreningar för familjer med
akronym-barn. Sådana ha vuxit jorden deanses upp som svampar ur

Emellertid det föråren. det förstagår hittainte demsenaste att
slump och de existerar devisar sällansigän närannat genom ren

ihop med individuella behov och krav. förstärksFrustrationenpassa
då hos familjer med akronymbarn, upplever sig änsom mer
utslängda fragmentationensi kaos.

Barnneurologiska kliniker bärBNK ställerDeett stort ansvar.
de diagnoser ligger till förgrund hur samhället kommersom att se

och behandla akronymbarn. fokuserarGenomgående dessa kli-
niker och andra instanser kommer med bildeni vid hanteringensom

akronymbarn skolan enbartBUP, barnets de-ettav m.m.- -
fekter och svagheter dvs. avvikelser från normaliteten. ställerBNK
bara diagnos och lämnar därefter fallet high and dry. finnsDet
ingen integrerande uppföljning diagnosskapare och diagnosbe-av
handlare.

fårbarn kunskap defektNär sin översköljs vederbörandeett om
med uppgifter alla minussidor och svagheter görom attsom
han/hon inte kan leva fungeraoch enligheti med normalitetsprinci-

Existensen uttrycks enda nedklassandei negation. Barnetsperna. en
starka sidor begåvning för verbalitet, förståelse socialaav sam-—
manhang, film, musik, konst, starka minnesfunktioner, blick för att
lösa tekniska problem, virtuositet med avancerade maskiner som
datorer skjuts bakgrundeni de irrelevanta. bar-Omsom om var-

starka sidor fokuserades och framträdatilläts för talaintenens att
de blev accepterade alternativa normbeteenden verkarattom som

det det fanns implicit föreställning det förhärs-som om en attom
kande normalitetsbegreppet skulle rubbas. Fruktan ord-vissatt en
ning skulle spel anledningen till akronym-måstesättas ur attvara
barnen hamnar ickei erkända roller och därför utanför diskus-även

demokrati.sionen om
1990-talets har tillförtsSverige gigantiska problemtvå blivitsom

oavsiktligt uppenbarade. ekonomiska krisen har drabbatDen såväl
invandrare akronymbarn medborgerliga rättigheter ärsom vars
osäkra grund deras sociala rättigheter visat bräck-sigattav vara
liga oftade kan ifrågasättas. händelse brandkatastrofenEn iatt som
Göteborg oktober berörda30 utslag1998 parterses ettav som av
denna brist sociala rättigheter. Effekten har lyft fram djupen
misstro redan tidigare fanns myndigheter och myndighets-som mot

kretsar bland invandrareI bland s.k.ävenrepresentanter. stora men
infödda med invandrargruppersympatiserar litar intesom man
utredningar, uttalanden och åtgärder från myndighetssidan. Trots de
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ägdebrobyggandenmanifestationersymboliskt viktiga rumsomav
mångkulturellaoch detofficiellabrandkatastrofen detmellanefter

kvar.ligger misstronSverige
kringkretsarinvandrareandra generationensOsäkerheten bland

och kulturella rättig-socialaoch hargrund botten någraiom man
Motbudetlagen.finns iangivnacivila rättigheterdeheter trots som

deNybergrektor årUppsala universitets HS 1948 uppmanaatt som
glöm-saklöstplatsdå fannsinvandrade studenterfåtaliga attsom

svenskttalasvenskt ochtänkatillbakgrund och °/osin 100attma
invandrare,andra generationenstill dagensinte ävengår att upprepa

perfekt.och språketkulturensvenskabehärskar dendessaom
mycket måstebärMedvetenheten så ut-somatt mermanom

handenmed kallanormaltuttryckasoch kunnalopp mötssommen
uttryck.kan sigosäkerhet mångaskapar tasomen

betydel-dendimensionytterligareviktigtDet är taatt ensom
ifrånkommainvandrade"fördet har många trau-attgrupperse

neutralkulturförtryck och iupplevelsermatiska att nyenav
förtryckta minoritetersjälv.tillför komma sig Mångakultur somatt

till kur-och fullttillbakakunnatkurder har inte nå ostört utt.ex.
ofta omedvetet viakulturochspråk, litteraturdiskt t.ex.utan att

Såvälkulturella arketyper.artikulationernorskasvenska eller av
kuriöslikaspelahar här kommitHeidenstam Bjørnsson att ensom

påtaglig roll.som
generelladels det in-omfattaspopulationendelDen avsomav

andraakronymbarnensdels deosäkerhetervandrarsyndromets nya
ordmed andraskulleformer osäkerheter uppemotrepresenteraav

utanför ordinariedenbefinnaskulle sigbefolkningen då1/3 somav
de-elementärafinns med dendärmed isamhällsordningen och inte

välfärdssamhället.reetablera Dettaskallmokratiska ärsomprocess,
detsamhället. Peternydefiniera Ett2/3 ärsätt annat avattett

nämnda90-taletdär80-talet myntade,Glotch börjani ovan
hamna.skulleutsträckningändåkategorier i stor

förmänniskor intebästDemokratin har visat sig må utsättsnär
det perspek-osäkerheter. Deteller mindre tvångsmässiga är urmer

efter-förvärdevälfärdssystemetsgamladetskalltivet seman
med Alain Tourainehardemokratiska utveckling. Mångakrigstidens

råddeindustrisamhället. Dåsammanföll med krönethur det avsett
industrinsmellanintressekonfrontationpolitisksynbarnärmasten

kundeoch dess positionertydligaDemokratins gränserparter. var
fram.flyttas

konflikt allasHobbesianskblandningmärkligråderNu aven -
enlighettecken ikonsumtionensoch koordination iallakrig mot —
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med servicesamhället gjort mellan socialt genererade in-gränseratt
tresseidentiteter otydliga. Därför blir bl.a. de etniskt-kulturellamer
sambanden påtagliga. aktuellaDen utmaningen ligger i detmer att

välfärdssamhället inkludera allamåste idiom och kul-nya gruppers
finnasDet måste öppenhet för flera olika välfärdskultu-tur. t.ex. en

dvs. alternativa välfärdsformer där olika kulturella behov siggörrer
gällande.

syndromEtt börjat framträda under 90-taletnytt utgörssom av
kulturmigrationen. EU-projektetI harSOSTRIS det blivit tydligt

kulturella samband migration mellan ochnationer dessaatt nya styr
har ingenting med den undre värld också finns medgöra iatt som
bilden ofta beskriven alltföri överdrivna ordalag. kul-Denmen nye
turmigranten drivs ideella motiv. Oavsiktligt blir kulturmigrantenav

förmedlare flera kulturer. Detta postmoderntutgören av ett nytt
den gamla rollen cultural broker mellanutöver tvåsteg som

antagonistiska kulturer. Risken den kulturmigrantenär att nye
hamnar rolleni s.k. trickster. begreppDetta ärsom en myntat av

Hall ochStuart Phil Cohen för beteckna roll där migrantenatt en
samtidigt spelar flera kulturella element. visPå så vinner
trickstern ofta kan bli skenbartövertag SOSTRISett som nog
Working Paper 1999.5

syndromEtt uppmärksammats under delenannat som senare av
90-talet gäller varför s.k. liberala tillåter oönskad immigra-stater
tion. vanligaDet har varit nationer längre förfogarintesvaret att

den desuveränitet tidigare kontrollerade självklarhet;över som en
för det andra vinsterna med immigration synbara billig arbets-är
kraft och återförenade familjer; för det tredje de politiska ochär
kulturella dimensionerna transnationelltså bestämda dag försöki att
till nationella kontrollsystem lätt eroderar; för fjärdedet har den
logiska konsekvensen blivit i retoriken infört talatt stater nu ettmer

individers nationalitet emfasenrätt änom oavsett snarare ett
folks och nations suveränitet allt domineraten trotssom ut-
gångspunkten för den gamla välfärdsstaten skulle vinna gehöratt
och legitimitet; för det femte håller internationell förregimen
mänskliga rättigheter fram relativt skydd förväxaatt ettsom
migranter Joppke, JacobsonSassen, 1998.

dessaOm orsaker riktiga finns all anledning snabbtär att upp-
multikulturell välfärdsstat för kunna realiserarätta inter-en att en

kulturell demokrati för ZOOO-talet. Nationalstatens enhetliga insti-
tutioner omvandlas tillmåste pluralistisk modell inom fören ramen
vilken interkulturell läroprocess skall kunna utvecklas. Fören att
förstärka demokratin skall kompetenser komma tillutrymme att

262



PETERSONMARTIN

Lärdomarbakgrund.socio-medicinskellerkulturelltals avoavsett
från dedelshämtafinnsverkningsfullhetkapitaletssocialadet att
Rhöne-Baden-Württemberg,fenomenenregionala i Europanya —

samband i tioregionalasvenskafrånItalia delsAlpes, Terza som-
mikroregio-Fleragod hälsa.medtysthetverkat itill femton år men

denförnedgångupplevtharNärkeområdetochBergslags-iner
levavid på. Nyade sigoch näringtraditionella industri attvantsom

fortlev-för regionernasnischprodukter har varit måsteregionala ett
ka-socialadetutnyttjainriktadeNätverksjälvkänsla.nad och att

kunskapskapitalmed såvälkombinationelementa ipitalets somett
föreföll dömdabygderlivskapatkapital harkulturellt attsomett

verknings-beträffandeexempel kanantalbli övergivna. Ett anges
belysandeskall bara åter-härkapitalformerdessagraden ettmenav

energiskogsprodukterochbiobränsle-80-talet blevmittenI avges.
utbudetutökadelsjordbrukshushållenstärkaför delsaktuella avatt

produktionendenRationaliseringar ienergikällor.miljövänliga an-
Utveckling.Teknisk EnförStyrelsenSTUkräva insatsersågs av

Hallsta-verkstad iladesför energiskogsättningsmaskin ut en
kostadeproduktlevererade 11tidefter visshammar somenensom
Närkenätverk iutveckladeSamtidigtfram då.miljoner enettatt ta

hundrakostadeenbart någratidkortareproduktbättre som
dettaframställningskostnader. intressantaDet äri atttusen
nätverkregionala iinvadrarnätverksåvälharentreprenörsplan som

kompetenservarandrasupptäcktbygdermellansvenska genom nya
Därmedkunskapskapital.kulturelltochsocialtmederfarenheter

realitetblivitrespektömsesidigförförutsättningfinns ensomen
realiserats.samarbetsformer intedirekta ännuäven om

förebilder.finnsdemokratimodellen EninterkulturelladenFör
s.k.utveckladeDienelbl.a.de Peterframgångsrik sådanerkänt är av

tyskaitillämpadesförsta 1972planeringscellerna, gången sam-som
olikabrukkommit i gånger 39harsedan dess 155ochmanhang

introducerades. Dede nyligenNordirland därochIsraelbl.a.ställen
medborgarealladeltagandeangåendelångsiktig vision avrymmer en

lösandetdeltagande iförställsvillkorfrågor. Treoffentligaviktigai
lokalfråga nivå:omedelbarenav

frå-de kännerfrågan;aspekterna iolikadeinformerasFolk om
kon-eller dessalternativendess historia,bakgrund, samtgans

sekvenser;
och degodadetidentifiera vad ärde kan är2. gemensammasom

det;villiga överensatt omvara
problemet.lösameddeltagamotiverade ide attär att processen
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problemEtt de flesta frågor dag hari komplexär karaktäratt en som
dengår lokala sfären eller det lokalautöver intresset. Ett ärannat att

bara befolkningen°/o har betald7-8 tid för bådeav att vara
uppdaterade och tänka igenom de problemnoggrant som passerar
deras bord. tredjeEtt det offentliga ökarär ljudlöst.att styrsystemet

fler problemJu identifieras desto fler institut, avdelningar,som
kontrollkommissioner, ministerier eller råd uppenbarar sig. Elek-
tronikens intåg har haftinte inverkannågon det antal människor

ständigt ökar inom dessa led. lederDetta till klyftan tillsom att
samhället ökar. offentligaDen blir elitistisktresten av apparaten ett

isolat släpper in obekväma elementogärna inom krets.sinsom
befolkningen°/o92 vilketi land helst i Europavästraav som ses

Ändåpolitikens hål dag.i registreras dessas åsiktersom svarta
mycket för försvarliga belopp för politiker skall erhållanoga att en
allmän opinion luta sig Opinionsinstituten liksom övrigatt emot.
offentlighet förutsätter det existerar ansvarstagande medbor-att ett
garskap. dettaMen inte. Medborgaren finnsstämmer inte nå-som
gonting automatiskt närvarande. 1990-talets turbulens politikeni
har inte lämnat särskiltnågon relevant roll till medborgaren. En så-
dan roll måste eller åtminstone möjliggöraserövras rollgenom en

deltagare och co-producer" kommande åtgärder.som av
planeringscellEn skallPC inte lotsas i värld problem.en av

fårDen konkret uppgift. Endast begräsad verklighet skall be-en en
handlas. På så vis förhandPC vilka implementerande organi-vet
sationer skulle framträda det nuvarande tillståndetssom samt pro-
blem. Informationsunderlaget består expertis, relevanta vittnes-av
mål, alla media. Tid alltid viktigt element besluts-iärsorters ett
sammanhang och icke minst avgörande för demokratiska beslutatt
skall kunna utvecklas. tidMen också viktig faktorär en att ransone-

upplevelsenså åstadkomma mycket blir verklig. Detattra att ärav
därför avgörande den relevanta informationen kan organiserasatt
vettigt olikai problemdelar. denI har det visat sigprocessen att
lekmannakonsulter kunnat spela roll ordinarie expertisstörre än
förväntat sig. kritiskaDet beslutsprocesseni deärmomentet ses-
sioner i smågrupper deltagarevarje5 spenderarom personer som

tid med under de fyra dagar varje PC Förmest ägersom attrum.
undvika bildandet hierarkier medlemskapen från sessionav roteras
till session enligt slumpmässiga principer.

erfarenhetEn arbetet med deltagarePC tvekarärav att att op-
timera sina intressepositioner. finnsSnarare det automatik iegna en

försöka hitta de intressena bakom ochatt gemensamma var en av
möjliga lösningar, Vilka deltagarna dessutom angelägnaär attom
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synpunkter ochTillfället vädramed. sinaidentifiera sig egnaatt
förefal-företrädernominellade intressenopinioner än mansnarare

beslutsprocesser.demokratiskaform förunder dennaler stimuleras
oftasläpperslumpmässighetefterihopdeltagare placerasNär mer

blockerar varjeintressemandatvidbindningarhämmandede som
frågorna.essentielladeoch osynliggörbeslutsprocess

Riksomfattande projektPC-projekt består PC:n.Varje 6-10av
problematikinkoppladeallaomfattakan PC:n24 är sammasom

organi-emellertidbehöverfyra dagar.under Processen autonomen
framförsResultaten iförmoderatorer varje PC.tvåsatör ensamt

rekommendationerochkollektiva resultatmedborgarrapport som
varje PCSammansättningendetill ansvariga ministrarna. är avav

kulturella gruppin-andrasåväl könbetydelse detistörsta att som
möjligt.företräddaoch adekvat Deexaktdelningar blir utgörså som

valdademokratinstill den representativavälgörande kontrastdå en
sammansatthetsamtida samhälletsspegling detförsamlingar deni av

PC-projektensdetaljerad bildeftersträvar.de För avensom
demokratifördjuparekonfliktlösare ochtillämpbarhet t.ex.sesom

Khan 1998.
områdenochtillämpbara nationerframför allt iPC-projekten är

Därför dekommer inomendemisk karaktär.konflikter hardär en
fd.drabbade regionernade hårdastintroducerasockså ikort avatt

samhälle ifördel användasmed ide kanJugoslavien. Men stattett
för väl-modellengamladär densvenska,förändring, detsnabb som

med demokratinsbaramed intefärdspolitik måste ersättas en ny ~
fördjupande.dessfastmer Denåtankebevarande i ungautan

helst kanvadspännande där precisårgenerationen att somser
fördenna generationför minsthända dörren.står Inte är öppen

multikulturell demokratiformer förradikalaremodeller där är
för rättsligagrundinterkulturell kommunikationbyggd som

principer.
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Den parlamentariskt Demokratiutredningen analy-sammansatta
den svenska folkstyrelsens förutsättningar inför 2000-talet.serar

Det sker i ljuset bl.a. globaliseringen, EU-medlemskapet, för-av
ändringarna i medielandskapet, den IT-tekniken, förnyelse-nya
arbetet inom offentlig förvaltning, folkrörelsernas förändringar
och det sjunkande valdeltagandet. Vid sekelskiftet ska utred-
ningen sammanvägd analys ipresentera slutbetänkande.etten

Utredningen vill redan under gångarbetets bidra till för-att
djupa demokratidebatten genom

offentliga seminarier i landetrunt0 om
webbplatsen www.demokratitorget.gov.se med fria debatterc
och möjligheter informera sig och föra dialog kringatt om
Demokratiutredningen

skriftserie med essäer, debattartiklar, seminarieinlägg0 en
och forskarantologier.

Hur ska sammanfatta medborgarnas erfarenheter folksty-av
relsen i slutet dess genombrottssekelav

Boken många uppmuntrande besked ökad politiskger om en
jämlikhet. De politiska ökar och fördelas allt jämnareresurserna
mellan olika Men gåri avseende utvecklingen defini-ettgrupper.

bakåt:tivt utanförskapet hos medborgare med utländsk här-
komst växer.

l flera andra avseenden är utvecklingen också utmanande
för dem på aktivt medborgarskap:tror Passivitet ochettsom

bådebristande tilltro till sina och politiskadetegna resurser sys-
tilltar särskilt hos ocksådem påtemet är marknaden.som svaga

Här ocksåredovisas skäl för välfärdsmodeller ochnya expe-
riment undersåtargör till medborgare.som
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